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KIPFold 2800



qualidade de dobradura 
e confiabilidade 
KIPFold 2800 com integração de software KIP 
System K fornece fluxo de trabalho perfeito para os 
sistemas de impressão KIP 800 Colorido e KIP 70 
Monocromático.   

O KIPFold 2800 foi projetado para padrões exatos, 
com estrutura de aço sólida, guia de alimentação 
de aço inoxidável, com sistema de transferência de 
baixa estática para operação consistente e confiável. 
Componentes de alta qualidade, sensores, rolamentos 
de precisão e o design sólido garantem a precisão da 
dobradura. 

O KIPFold 2800 usa a tecnologia de dobradura 
comprovada com base em uma lâmina de alta 
precisão e um design de rolos para ambientes de 
impressão de alta produção. O KIPFold 2800 oferece 
qualidade líder de dobradura, fornecendo dobraduras 
exatas, pacotes precisos e documentos dobrados 
milimetricamente.  

VELOCIDADE, 
POTÊNCIA E 
PRODUTIVIDADE
Projetado para dobradura de produção 
com Integração perfeita com os 
sistemas de impressão Série KIP 800 
e KIP 70. O KIPFold 2800 automatiza 
o acabamento de documentos 
de formato grande fornecendo a 
dobradura e empilhamento em um 
design compacto e eficiente.

KIPFold 2800
Sistema de dobradura de documentos de formato largo

DESIGN INTUITIVO
• Detecção de bloco de título automática
• Dobradura automática por tamanho de página
• Predefinições de dobradura personalizadas
• Interface técnica avançada
• Comunicação bidirecional completa
• Funcionalidade de recuperação de trabalho superior
• Integração com o Software KIP System K
• Métrica de dobraduras e tamanhos de padrão imperial

Estilos de pacote em retrato e paisagem



PRODUÇÃO VERSÁTIL 
As impressões são dobradas e empilhadas em velocidade 
máxima permitindo o preenchimento e distribuição 
do documento.  Um sistema de rolos de dobradura 
confiável e durável garante a precisão máxima do 
pacote. O empilhamento de saída plana está incluído 
como um recurso padrão. Os usuários podem selecionar 
convenientemente as preferências de estilo de dobradura 
em sua estação de trabalho antes da impressão. 

O sistema de dobradura KIP 2800 conta com a 
flexibilidade para dobrar documentos com precisão, 
independentemente da orientação da impressão. As 
impressões são aceitas no formato retrato ou paisagem, 
permitindo a operação de dobradura rápida e eficiente.

Recursos do KIPFold 2800:
• Estilos de pacote em retrato e paisagem
• Empilhamento plano integrado – Até 100 folhas
• Dobradura manual offline
• Dobradura em sanfona de comprimento limitado 

(Opcional)
• Aplicador de abas 111 & 134 integrado (Opcional)
• Mesa de rotação A2 (Opcional)

INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA 
Essa solução integrada exclusiva permite o controle 
completo da dobradeira e pacotes dobrados 
diretamente de todas as aplicações de KIP incluindo 
a tela sensível ao toque KIP, KIP PrintPro, KIP PrintPro.
NET, KIP Windows e drivers AutoCAD. 

O Software KIP System K permite que todos os níveis 
e usuários criem e preparem facilmente impressões 
para dobradura por meio da interface do software 
uniforme e processo de aplicação.

Recursos do Software KIPFold 2800 System K:
• Simplificar dobraduras personalizadas com o 

editor predeterminado
• Imprimir envio por meio do PC e drivers de 

impressão
• Relatórios de erros do sistema por meio de 

notificação por email
• Recuperação de trabalho inteligente para 

impressão precisa

Seleção de pacote dobrado do driver Windows

Controle da dobradeira do driver, PC e navegador

Dobradura padrão

Dobradura cruzada de produção com empilhamento
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KIPFOLD 2800
Sistema de dobradura de documentos de formato largo

ESTILOS DE PACOTE DOBRADO 
O KIPFold 2800 não fica preso a estilos de dobradura 
dando aos usuários a capacidade de trocar rapidamente 
entre dobraduras sem ajustes complexos.

Dobraduras de tamanho A0

Retrato Paisagem       Retrato-Retrato       Dobradura com grampo

Dobraduras de tamanho A1

Paisagem-Paisagem     Paisagem-Retrato     Retrato-Paisagem     Retrato-Retrato

Dobraduras de tamanho A2

Paisagem-Paisagem     Paisagem-Retrato     Retrato-Paisagem     Retrato-Retrato

Dobraduras de tamanho A3

Retrato                       Retrato                       Retrato

A0 - 841 x 1189 mm  A0 - 1189 x 841 mm

A1 - 841 x 594 mm  A1 - 841 x 594 mm

A2 - 420 x 594 mm  A2 - 594 x 420 mm

A3 - 420 x 297 mm  A3 - 420 x 297 mm

MODELOS KIP COMPATÍVEIS 
O sistema KIPFold 2800 é compatível para integração total com os seguintes sistemas de produção KIP:

Série de Cores    Série 70
KIP 860 | 870 | 880 | 890 KIP 7170 | 7570 | 7970 
KIP 970 | 980 | 990

PADRÕES DE DOBRADURA 
Todos os padrões de dobradura vêm predefinidos 
no Software System K incluindo:

AFNOR
para dobrar tamanhos de folhas padrão ISO (A0 a 
A3) para pacotes tamanho A4 (210 mm x 297 mm). 
As dobraduras estilo AFNOR acomodam desenhos 
com o Bloco de título no canto superior direito – 
normalmente usado na França. 

DIN 824
Uma norma nacional alemã, mas muito usada em 
todo o mundo para documentos de formato largo de 
tamanho ISO. 

AFNOR   ISO
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