
Sistema de dobradura de formato 
largo desenvolvido para 

KIP 800 SÉRIE COLORIDA
KIP 70 SÉRIE P&B 

KIPFold 1800



qualidade e confiança de 
dobra 
A integração de KIPFold 1800 com o Software System 
K da KIP proporciona um fluxo operacional perfeito com 
os sistemas de impressão KIP Série 800 Colorida e KIP 
Série 70 Monocromática.   

A KIPFold 1800 foi criada com padrões de precisão, 
apresentando uma estrutura de aço sólida e guia 
de alimentação de aço inoxidável com sistema de 
transferência de baixa estática, para obter uma operação 
consistente e confiável. Componentes de alta qualidade, 
sensores, rolamentos de precisão e design sólido 
garantem uma dobradura precisa e exata. 

A KIPFold 1800 usa tecnologia de dobradura comprovada 
com base em um design preciso do rolo para ambientes 
de impressão de alta produção. A KIPFold 1800 oferece 
qualidade de ponta com dobras exatas, pacotes 
montados à perfeição e documentos dobrados em leque.  

KIPFold 1800
Sistema de dobradura de documentos largos

DESIGN INTUITIVO
• Detecção automática de bloco de título
• Dobra automática por tamanho da página
• Predefinições de dobra personalizadas
• Interface técnica avançada
• Comunicação bidirecional total
• Funcionalidade superior de recuperação de projeto
• Integração de software KIP System K
• Tamanhos de dobra padrão métrico e imperial

Tipos de pacote retrato
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PRODUÇÃO VERSÁTIL 
As impressões são dobradas, permitindo o fácil 
arquivamento e distribuição de documentos.  Um 
sistema de rolo de dobra confiável e durável que 
garante a precisão máxima de pacote. Antes 
de imprimir, os usuários podem selecionar as 
preferências de tipo de dobra, ou nenhuma 
dobradura, em sua estação de trabalho de acordo 
com sua conveniência. 

O sistema de dobradura KIP 1800 apresenta a 
flexibilidade para dobrar documentos com precisão. 
Impressões são aceitas em formato retrato para um 
pacote retrato.

Recursos KIPFold 1800
• Tipos de pacote retrato
• Dobradura manual offline (opcional)

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 
Essa solução integrada inigualável permite o 
completo controle do dobrador e pacotes de 
dobradura diretamente de todos os aplicativos 
KIP, incluindo KIP Touchscreen, KIP ImagePro, KIP 
PrintPro.NET, KIP Windows e drivers do AutoCAD HDI. 

O software System K da KIP permite que todos os 
níveis de usuário criem e preparem impressões 
facilmente para dobradura através da interface 
uniforme de software e processo de aplicativo.

KIPFold 1800 Software System K apresenta:
• Simplifique dobras personalizadas com o editor de 

predefinição
• Imprima a submissão através do PC e drivers de 

impressão
• Informação de erro de sistema através de 

notificação por e-mail
• Recuperação de projeto inteligente para 

contabilização precisa de impressão

Seleção de pacote de dobradura do driver do Windows

PC, navegador e controle do driver de dobra

Dobradura padrão

Produção de dobra cruzada com empilhamento
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KIPFOLD 1800
Sistema de dobradura de documentos largos

MODELOS KIP COMPATÍVEIS 
O sistema KIPFold 1800 é compatível para integração completa com os seguintes sistemas de produção KIP:

Série 800     Série 70
KIP 860 | 870 | 880 | 890  KIP Série 71 | Série 75 | Série 79 
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TIPOS DE PACOTE DE DOBRA 
A KIPFold 1800 não compromete os estilos de dobra, 
oferecendo aos usuários a habilidade de trocar 
rapidamente entre dobras sem ajustes complexos.

TIPOS DE PACOTES

Alimentação em retrato  

Pacote retrato
DIN B 210x297
DIN B 210x305
DIN B 210x310
DIN C 210x297
DIN A 170/40x297 
DIN A 190/20x297
DIN 180/30x297
DIN 185/25x297
Dobra em leque 210
Ericson 190/20x297


