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Fluxo de produção de baixo custo e alto impacto 
®O MFP de produção em preto e branco Série Pro 8100 da RICOH oferece uma combinação 

de poder e versatilidade, para entregar produção de alta qualidade, que impressiona tanto 

os operadores do equipamento quanto os clientes.  Beneficie-se dos controles fáceis de 

usar e da avançada tecnologia de impressão, para executar grande quantidade de tarefas 

comerciais e da empresa, com incrível precisão e em menor tempo. Projetado para imprimir 

com rapidez em diversas mídias, ele adiciona capacidade a seu fluxo de trabalho e pode 

contribuir para seus resultados financeiros. Selecione-o como o equipamento principal em 

ambientes de impressão classe-produção, ou integre-o a uma extensa estratégia de Serviços 

de Gestão de Documentos (MDS). 

 Produza até 135 páginas em preto e branco por minuto. 

 Crie atraentes imagens com até 1200 x 4800 dpi de resolução. 

 Suporta grande diversidade de mídias, até 383,5 x 566 mm 

 Distribua documentos sem custo, com avançados recursos de digitalização    

 Acesse até 8.850 folhas  uma incrível capacidade de papel. 

 Conclua mais trabalhos integradamente, para maior produtividade. 



Transforme mais trabalhos em oportunidades de lucro

Tecnologia inovadora melhora a produtividade do trabalho, a qualidade e a eficiência

Crie com clareza

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beneficie-se da resolução de 1200 x 4800 para produzir relatórios, livretos, 

boletins etc., com imagens e textos nítidos. A Série Pro 8100 da Ricoh usa 

um novo toner granular, com partículas menores e mais uniformes, para 

criar formas mais nítidas e meios tons mais suaves. Sua inovadora tecnolo-

gia de laser VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) produz imagens 

com resolução de 1200 x 4800 dpi, para um registro preciso entre frente e 

verso. Além disso, ele mantém excepcional alinhamento em cada pági-

na,para livretos, cartões de visita e documentos em frente e verso. 

 

Amplie as tiragens de impressão  
Acompanhe o ritmo das demandas mais agressivas de produção. A Série 

Pro 8100 da Ricoh é projetada para inserir grande quantidade de recursos 

em pequenos ambientes de produção. Ele imprime até 135 páginas por 

minuto, para uma produtividade incrível, com tiragens em regime de pico 

de até três milhões de impressões por mês. Controles inteligentes mantém 

temperaturas ideais, o que amplia os ciclos de regimes de pico e a vida útil 

das peças. As guias de papel são projetadas para reduzir a eletricidade es-

tática e otimizar a operação dos sensores de papel, para o máximo tempo 

sem paralisações. 
 

Manuseie mais tipos de mídias 
A Grande capacidade de papel é reforçada pela diversidade de mídias ma-

nuseadas, que permite aos usuários imprimir em formato até 330 x 488 

mm. Imprima cartões de visita em papéis de até 300 g/m2 para produção 

padrão, e até 256 g/m2 para duplex. A Série Pro 8100 da Ricoh acomoda 

automaticamente papéis texturados, com revestimento espesso e outros 

tipos especiais  incluindo envelopes.  Um robusto recurso de Biblioteca 

de Papel apresenta configurações de papel pré-definidas e totalmente per-

sonalizáveis.  Esta biblioteca inclui também mais de 60 atributos de impres-

são usados com frequência, para garantir confiabilidade e produtividade.  

 

Opere com facilidade 
A Série Pro 8100 da Ricoh inclui diversos recursos exclusivos, projetados 

especificamente para simplificar as tarefas de produção.  O grande painel 

de operação oferece vistas em miniatura, pré-visualizações e versáteis con-

troles de edição. Ele é elevado, para dar aos usuários acesso imediato, 

mantendo-os, ao mesmo tempo, em uma posição de trabalho confortável. 

Uma lâmpada de Alerta para o Operador estende-se acima do MFP, permi-

tindo que os usuários possam ser avisados rapidamente  mesmo do ou-

tro lado da sala  que o equipamento requer atenção para reposição de 

suprimentos e outras necessidades de serviço.  Um indicador luminoso de 

Bandeja Ativa em cada bandeja de papel sinaliza qual a que está em uso, 

de forma que o reabastecimento possa ser feito sem interrupção das tira-

gens de impressão. 



Plenos recursos para controle total da impressão de produção
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Insersor de Capas CI5030 (Opcional): Alimente folhas pré- 
impressas por uma ou duas bandejas, para capas dianteiras e 
traseiras. 

Unidade de Grampeamento para 3.000 folhas SR5050 (Op-
cional): Escolha o grampeamento de 100 folhas, com a capa-
cidade de produzir documentos de até 330 x 488 mm. Adicione 
a Unidade de Furador opcional para ainda mais flexibilidade. 

Unidade de Livreto SR5060 de 2.000 Folhas (Opcional):
Produza livretos com grampeamento simples e na dobra, de 
forma econômica, com a Unidade de Livretos Integrada. 
Disponível também com uma Unidade de Guilhotina e uma 
Unidade de Furador opcionais. 

Unidade Multidobra FD5020 (Opcional): Faça dobras em Z, 
ao meio, envolventes etc., para criar documentos com grande 
variedade de acabamentos. 

Unidade de Alisamento DU5030 (Opcional): Permita um 
empilhamento mais preciso e maior produtividade, reduzindo
o risco de enrolar o papel. 

Alimentador Automático de Originais de 220 folhas: 
Copie e digitalize trabalhos com maior eficiência, com digita-
lização duplex em cores de passada única ------ a até 220 ipm 
(no modo duplex). Um sensor embutido impede ainda de 
pular páginas por causa da alimentação dupla. 

Bandeja de Alimentação Manual Múltipla BY5010 (Opcional): 
Alimenta até 550 folhas de papel de t ios e tamanhos especi-
ais, para maior capacidade e mais tipos de papel.   

Painel de Operação em Cores SVGA e 10,4": Navegue de um 

trabalho para outro facilmente com controle na ponta dos 
dedos via tela de toque intuitiva, montada em um suporte. 

Luz de Chamada do Operador: Alerta visualmente os 
operadores sobre mudanças no estado do equipamento, 
para atenção imediata. 

Tecnologia VCSEL e Granular de Toner: O Laser Emissor 
em Superfície de Cavidade Vertical (Vertical Cavity Surface 
Emitting Laser --- VCSEL) e o toner de alta qualidade propor-
cionam cores mais vivas e gradações mais suaves, para me-
lhor reprodução de texto, linhas finas, gráficos e fotos. 

Unidade de Disco Rígido de 500GB: Garanta a segurança 
dos documentos com a Unidade de Segurança por Sobregrava-
ção de Dados (DOSS), criptografia de dados, Locked Print etc. 

Suporte para Mídia Espessa e de Tamanho Grande: Aceita 
papéis com até 330 x 488 mm de tamanho e mídia espessa 
(até 300 g/m² pela LCT RT5080), proporcionando mais op-
ções para produção in-house. 

Bandejas de Papel: As entradas de papel padrão incluem a 
Bandeja de Papel Conjugada 2 x 1.100 folhas e duas Bande-
jas de Papel de 550 folhas, para uma capacidade total de 
papel de 3.300 folhas. Com fontes de papel adicionais, este 
equipamento pode suportar até 8.850 folhas. 

Bandejas de Alta Capacidade RT5080 e RT5070 (Opcionais): 
Para máxima versatilidade, selecione a LCT RT5080 de 4.400 
folhas, para alimentar confiavelmente até papéis de capa 
(300 g/m²) e folhas de até 330 x 488 mm. Ou, escolha a 
RT5070 de 5.000 folhas, para manusear papéis até formato 
Carta, com até 216 g/m². 
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Indicadores de Bandeja Ativa: A luz indicadora mostra a 
bandeja que está em uso, permitindo que os operadores re-
abasteçam outras fontes de papel enquanto o equipamento 
está em funcionamento. 

Encadernador de Anéis (Ring Binder) RB5020 (Opcional):
Integrado ao fluxo automaticamente e sem intervenção ma-
nual, alceia, fura, insere e fecha os an éis para até 100 docu-
mentos. 

SK5030*: Permite trabalhos mais longos sem atendimento, 
com capacidade de empilhamento de 5.000 folhas. O empi-
lhador também inclui um Carro com Rodízios para mover ra-
pidamente grandes volumes de produção para encadernação 
em separado ou embalagem e expedição.  Para segurança 
adicional, a porta do empilhador pode ser trancada ao im-
primir documentos confidenci ais.
*Disponível em 2014 

Encadernação Térmica (Perfect Binder) GB5010 (Opcional): 
Encaderne com cola quente livretos de até 200 folhas, inclu-
indo capas de até 300 g/m², juntamente com a guilhotina de 
três bordas, para documentos com aspecto verdadeiramente 
profissionais. 

GBC StreamPunch-Pro EX (Optconal): Crie livros com enca-
dernação profissional, com a furação incorporada, em diver-
sos formatos. 

Unidade de Livreto Plockmatic BK5030 (Opcional): Faz um
livreto de até 30 páginas, aparando as três bordas e com d o-
bra quadrada, pelos opcionais.  

Ampla Compatibilidade: Integre rapidamente estes equip a-
mentos com compatibilidade embutida para os ambientes PC 
e Mac em redes Locais ou sem fio. 

Suporte Versátil à Controladora: A controladora de impres-
são embutida padrão ajuda a atender suas exclusivas necessi-
dades de impressão e fluxo de trabalho com maior eficiência.  
A controladora embutida suporta PCL5e/6 como PDL padrão. 
O Adobe PostScript 3 genuíno e o IPDS genuíno opcionais 
estão disponíveis para integrarem-se perfeitamente em quase 
todos ambientes com confiabilidade excepcional e recursos 
de recuperação de páginas. 

Controladora Fiery® EB-32 (Opcional): Uma nova Controla-
dora Fiery® EB-32 oferece fluxos de trabalho automatizados 
de ponta a ponta para a gestão de impressão avançada, a fim 
de simplificar e agilizar a impressão de produção. Esta inter-
face digital de processamento baseada na popular tecnologia 
de Servidor Fiery da EFI suporta uma ampla variedade de re-
cursos incluindo Reordenação Avançada de Trabalhos, Inser-
ções de Abas etc. Além disso, o recurso Catálogo de Papel da 
controladora também se integra automaticamente com a 
função Biblioteca de Papel da Série Pro 8100 da Ricoh, para 
sincronizar instantaneamente as configurações de papel 
personalizadas de um trabalho de impressão. 



Produção em ritmo acelerado para 
cargas de trabalho de alta demanda 

 

Produtividade e eficiência incomparáveis 
Transforme a produtividade em potencial de lucros. A Série Pro 8100 da 

Ricoh simplifica e agiliza as tarefas de manutenção, para manter o fluxo 

de trabalho em atividade.  Usuários treinados podem substituir compo-

nentes e suprimentos chaves  inclusive cilindro, rolos, unidades de 

fusão etc.  em apenas alguns minutos, sem ajuda de um técnico. De 

fato, com o mecanismo de garrafa de toner dupla, as garrafas de toner 

vazias podem ser repostas sem qualquer interrupção na produção. 
 
 
 
 
 
 
 

Produção confiável sob controle 
A Série Pro 8100 da Ricoh entrega qualidade de imagem consistente, 

com uma confiabilidade ímpar.  Ela possui um mecanismo de transfe-

rência indireta de imagem, para minimizar as marcas de arranhões, o 

espalhamento do toner e o texto tremulado devido a vibrações, para 

produzir economicamente produção em qualidade quase off-set. A uni-

dade de fusão sem óleo transfere imagens perfeitamente dos materiais 

mais finos aos mais espessos, sem problemas de listras.  Este MFP de 

alto desempenho possui também um alimentador de originais de passa-

da única, que permite ao usuário digitalizar os dois lados de um docu-

mento formato Carta a 220 imagens por minuto.   
 
 
 
 

Acabamento automatizado, de ponta a ponta 
Traga mais trabalhos para fazer dentro de casa. A Série Pro 8100 da 

Ricoh oferece grande quantidade de opcionais de acabamento integra-

do para gerenciar documentos de nível profissional, da entrada à saída, 

com menos mão de obra.  Uma interface de acabamento reprojetada 

reduz drasticamente o tempo entre as rodagens de trabalhos. Ela pro-

duz de forma totalmente automática grampeamento, furação, grampe-

amento na dobra, inserção de capas, alisamento e conclusões mais rá-

pidas.   O encadernador de anéis causa ótima impressão e aceita papéis 

de tamanho grande e materiais mais espessos.  A unidade de livretos 

possui um modo de saída ilimitada, para produção virtualmente sem 

parar. Além disso o equipamento oferece dobras multipágina, para mala 

direta e outras produções.  



Gerencie trabalhos com facilidade e proteja-
os com controles avançados 

 
 

Versatilidade que pode ser vista  e compartilhada 
Reduza os custos operacionais gerenciando uma quantidade maior de 

tarefas de documentos, usando um único e versátil equipamento. Este 

poderoso MFP inclui digitalizar-para-email, pasta, URL, PDF etc., para 

que os documentos possam ser distribuídos instantaneamente, para 

comunicações mais rápidas e econômicas. Procure em PDFs por palavras 

chaves, com o OCR embutido opcional. Além disso, o MFP permite aos 

usuários em trânsito imprimir arquivos de, ou digitalizar para, USB ou 

cartões SD, para conveniente impressão de/para mídia.   
 

 

 
 

Proteja os documentos e o parque instalado
A Série Pro 8100 da Ricoh inclui uma série de recursos que simplificam 

as tarefas de segurança e gestão de equipamentos. As administradores 

podem se beneficiar do @Remote para coletar dados de medidores, re-

ceber automaticamente alertas de toner e serviços e gerar relatórios 

críticos. Controles de autenticação de usuário garantem que somente 

proprietários autorizados possam ter acesso a trabalhos de impressão 

com informações confidenciais. A tecnologia Secure Socket Layer (SSL) 

protege os dados contra interceptação, análise e adulteração. O Sistema 

de Segurança por Sobregravação de Dados (DataOverwriteSecurity Sys-

tem  DOSS) sobregrava automaticamente os arquivos no HD, para 

torná-los ilegíveis. A criptografia do HD adiciona mais uma camada de 

proteção contra hackers. 
 
 

Consumo de energia reduzido 
Além da classificação do equipa *, a digita-

lização duplex de passada única economiza etapas e recursos, para ma-

ximizar a eficiência. E para as empresas que estão avaliando produtos 

que produzem soluções ecológicas, a Série Pro 8100 da Ricoh se qualifi-

ca no nível Ouro 

 EPEAT® (Electronic Product Environmental Assessment 

Tool)  de equipamentos de imagem. O EPEAT é um abrangente pro-

grama de compras baseado nas Normas Internacionais IEEE 1680. Ele 

inclui uma classificação de produtos e programas ambientais por diver-

sos critérios ambientais, para ajudar a identificar equipamentos de ima-

gens e outros dispositivos eletrônicos mais ecológicos.   O programa 

inclui critérios para eficiência energética de equipamentos, embalagens 

e suprimentos, redução/eliminação de substâncias danos ao meio ambi-

ente e outros importantes atributos ambientais.  Para mais informações 

veja http://www.ricoh-usa.com/epeat. 
  

*O modelo RICOH Pro 8100EX não é qualificado pela ENERGY STAR nem EPEAT.



E S P E C I F I C A Ç Õ E S  D O  E Q U I P A M E N T O

RICOH Pro 8100EX/8100s/8110s/8120s

Especificações

O modelo RICOH Pro 8100EX não está qualificado pela ENERGY STAR ou pela EPEAT.

Configuração De Mesa 
Modos Padrão Pro 8100EX  Cópia 

Pro 8100s/8110s/8120s  Cópia/Impressão/ 
Digitalização 

Processo de Impres-
são/Cópia 

Transferência eletrostática com sistema de 
transferência indireta de imagem 

Fusão Método de correia de fusão sem óleo 
Memória do Equipamento 2GB de RAM / HD de 500GB (250 x 2) 
Alimentador de Originais ADF padrão de 220 folhas com digitalização 

duplex em cores de passada única 
Painel de Operação 
Resolução de Cópia Até 1200 x 4800 dpi 
Registro de Papel Sensor e Mecânico 
Indicador de Quantidade 1 a 9.999 
Tamanho do Original  Até A3 (279 x 432mm) (pelo vidro) 
Tempo de Aqueci-
mento 

Menos de 360 segundos (após ligar o 
Interruptor Principal) 

Tempo de Recuperação 
do Repouso à Digita-
lização 

Pro 8100EX: 11seg.  
Pro 8100s: 11seg.  
Pro 8110s: 11seg.  
Pro 8120s: 11seg. 

Velocidade da 1ª Cópia Pro 8100EX: 6,3 seg. 
Pro 8100s: 6,3 seg. 
Pro 8110s: 5,6 seg. 
Pro 8120s: 4,6 seg. 

Velocidade de Produ-
ção 

Pro 8100EX e Pro 8100s: 95 ppm 
Pro 8110s: 110 ppm  
Pro 8120s: 135 ppm 

Velocidade do ADF Simplex: 110 ppm 
Duplex: 220 ppm em PB e em Cores 

Capacidade de Papel Bandeja 1: 1.100 x 2; 
Bandejas 2 e 3: 550 x 2; 
Capacidade Total / Máx. Pdr.:3.300/8.850 fls. 

Tamanho do Papel Bandeja 1: Carta; 
Bandejas 2 e 3: A5(1/2 Carta) a A3(2xCarta) 

Gramaturas do Papel Bandejas 1 a 3: 52 a 256 g/m² 
Ampliação/Redução 7 de redução e 5 de ampliação 
Zoom 25% a 400% em incrementos de 1% 
Energia Elétrica 208 a 240V/50/60Hz (dedicados) 
Consumo Típico de 
Eletricidade (TEC) 

Pro 8100EX: 12,3 kWh/semana  
Pro 8100s: 12,3 kWh/semana 
Pro 8110s: 14,3 kWh/semana 
Pro 8120s: 18,6 kWh/semana 

Consumo Máx: de 
Energia 

Pro 8100EX: 2.800W 
Pro 8100s: 2.800W 
Pro 8110s: 3.020W 
Pro 8120s: 3.270W 

Dimensões (LxPxA) 1.320 x 1.100 x 1.460mm 
Peso 415 kg 

Recursos da Copiadora 
Duplex, Tela Simplificada, Seleção Automática de Papel, Redução/ Ampliação 
Automática Início Automático, Troca Automática de Bandeja, Densidade Automáti-
ca da Imagem, Códigos de Usuário (1000), Programas de Trabalho, (25), Alceamen-
to/Empilhamento Eletrônico, Rotação de Imagem, Alcear por Rotação, Interromper 
Cópia, Ferramentas de Usuário, Pré-definições de Tra- balho, Cópias de Livro/em Série/ 
Combinadas Capas/Folhas Intercaladas/ Capítulos, Abas, Cópia de Amostra, 
Carimbos/Numeração, Numeração automática do documento digitalizado (Bates), 
Deslocamento/Apagamento/ Ajuste de Margem, Tela Inicial Personalizável, Importa-
ção/Exportação de Configurações Preferenciais, Indicador Ecológico, Temporizador de 
Liga/ Desliga, Suporte a Teclado Externo USB, Navegador do MFP para @Remote: 
Reserva de Cópia (8), Contador A3 (duplo-Carta) 

Recursos de Segurança 
Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (DataOverwriteSecurity  DOSS) 
Criptografia de Dados (Catálogo de Endereços, Comunicação SSL, S/MIME, Comuni- 
cação IPsec, HD) Autenticação de Usuário (Windows, LDAP, Básica, Código de Usuá- 
rio, 802.1.x com Fio), Controle de Cópias/ Impressões Não Autorizadas, Determinação 
de Cotas, SMTP sobre SSL, Impressão Obrigatória de Informações de Segurança (Selo 
de Segurança Compulsório), 

Especificações da Impressora (Padrão) 
CPU Processador Intel® Celeron® P4505 1.86 GHz 
RAM 2 GB 
HD 500 GB (250 GB x 2) 
Resol. Máx. de Impressão  1200 x 4800 dpi via VCSEL 
Interfaces Padrão Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0 Tipo 

A/Tipo B, Cartão SD 
Interfaces Opcionais IEEE 1284/ECP, LAN Sem Fio 

(IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth 
Protocolo de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (com Netware 

opcional), AppleTalk 
Sistemas Operacionais 
da Rede 

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 
2003R2/Server 2008/Server 2008R2; Netware 6.5; 
Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat 
Linux, IBM AIX; MAC OS X 10.2 ou superior; SAP 
R/3; NPDS Gateway; IBM iSeries AS/400 usando o 
OS/400 Host Print Transform 

Drivers de Impressão Padrão: PCL5c, PCL6 (XL), PDF, 
XPS;Opcional: Adobe PS3, IPDS 

Fontes PCL: 45 escaláveis + 13 internacionais; 
PDF:;136 Roman; IPDS: 108 Roman (opcional) 

Recursos da Impressora Impressão de Amostra/Locked Print/Retida/ Ar- 
mazenada, Armazenar e Imprimir, Impressão 
Direta de PDF, Email para Impressão, Código 
de Classificação, Suporte a Bonjour, Suporte  
ao Windows Active Directory, Suporte a 
DDNS, Adoção de Fonte Residente da PCL, 
Driver Móvel, Suporte a XPS, Impressão WS, 
Impressão Direta de Mídia, Impressão de 
Página Sepa- radora, Avanço Automático de 
Trabalho, Impressão de Pôster, WPS (Wi-Fi 
Protegido) 

 
Resol. de Digitalização Até 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) 
Área de Digitalização  Até 297 x 432mm 
Velocidade de Digita-
lização (A4/Carta) 

Simplex: 120 ipm, Duplex: 220 ipm 

Formato de Saída Página Única: TIFF/JEPG/PDF/PDF de Alta 
Compressão 
Multipágina: TIFF/PDF/PDF de Alta Compressão 

Compressão PB  1bit (MH/MR/MMR/JBIG2), Escala de 
Cinzas (JPEG), Cores (JPEG) 

Interfaces Suportadas Ethernet (1000/100/10Base-TX), USB2.0 Tipo 
A, entrada para Cartão SD, Rede Local sem Fio 
Opcional (IEEE802.11 a/b/g/n) 

Autenticação SMTP/POP antes de SMTP 
Recursos do Scanner Digitalizar para USB/SD, Scanner WS, Digitali-

zar-para-Email / SMB/FTP/URL/NCP/PDF/A/ PDF 
Assinado digitalmente/ PDFs Buscáveis, 
Digitalização TWAIN: Suporte a LDAP, Envio 
Universal, Gestão de Digitalização Distribuída, 
Pré-visualização Antes da Transmissão: 
Criptografia de PDF, Envio com Eliminação de 
Cor, Foto em PB / Cores, Texto em PB / Cores, 
Seleção Automática de Cor, Seleção 
Automática de Densidade, Detecção Automá-
tica de Tamanho, Rotação de Imagem, Modos 
Tamanho Misto/SADF/em Lotes, Redução e 
Ampliação, Digitalização Divi- dida, Suporte à 
Compressão JBIG2 

Máx: Docs. Armazenados 3.000 
Máx: Pgs. p/ Documento 1.000 
Máx: Pgs. Armazenadas 9.000 
Gestão de Pastas Com senha, até 200 pastas pessoais 

Capacidade de Papel 4.400 folhas 
Tamanho do Papel  Até 330 mm x 488 mm 
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m² 
Dimensões (LxPxA) 865 x 730 x 1.000 mm 
Peso 185 kg 

Capacidade de Papel 5.000 folhas 
Tamanho do Papel Carta 
Gramaturas do Papel 52 a 216 g/m² 
Dimensões (LxPxA) 540 x 730 x 1.000 mm 
Peso 106 kg 

Capacidade de Papel 550 folhas 
Tamanho do Papel Até 330 mm x 488 mm 
Gramaturas do Papel 52 a 216 g/m² 
Dimensões (LxPxA) 690 x 561 x 210 mm 
Peso 20 kg 

Tamanho do Papel A5(meio-Carta) a 330 x 488 mm 
Gramaturas do Papel 64 a 216 g/m² 
Capacidade de 
Empilhamento 

200 folhas x 2 Bandejas 

Dimensões (LxPxA) 540 x 730 x 1.290 mm 
Peso 75 kg 

Capacidade (Bandeja 
de Prova) 

250 folhas (Carta ou menor);50 folhas (Ofício 
ou maior) 

Capacidade (Bandeja 
de Deslocamento) 

Carta  3.000 folhas 
Ofício  A3(duplo-Carta)  1.500 folhas  
A3 sangrado  330 x 483 mm  1.000 folhas 

Tamanho do Papel A5(meio-Carta) a 330 x 488 mm 
Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 52 a 216 g/m² 

Bandeja de Deslocamento: 40 a 400 g/m² 
Grampear Carta  2 a 100 folhas 

Ofício  A3(duplo-Carta)  2 a 50 folhas 
Posição do Grampo Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior Inclinado 
Dimensões (LxPxA) 996 x 730 x 1.126 mm 
Peso 112 kg 

Capacidade (Bandeja 
de Prova) 

250 folhas (Carta ou menor) 
50 folhas (Ofício ou maior) 

Capacidade (Bandeja 
de Deslocamento) 

Carta  2.500 folhas  
Ofício  A3(duplo-Carta)  1.500 folhas 
A3 sangrado  330 x 483 mm  1.000 folhas 

Controladora Fiery EB-32 (Opcional):  
Especificações do Scanner (Padrão) 

Especificações do Servidor de Documentos (Pdr.) 

Acessórios  
Bandeja de Alta Capacidade (LCT) A3 RT5080 

Bandeja de Alta Capacidade (LCT) A4-Carta RT5070 

Bandeja de Alimentação Manual Múltipla BY5010 

Insersor de Capas de 2 Bandejas CI5030 

Unidade de Acabamento SR5050 de 3.000 folhas com Gram-

Unidade de Livreto de 2.500 Folhas SR5060 

peador de 65 folhas 

Tamanho do Papel A5(meio-Carta) a 330 x 483 mm 
Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 52 a 216 g/m² 

Bandeja de Deslocamento: 40 a 300 g/m² 
Grampear Carta  2 a 100 folhas;Ofício  

A3(duplo-Carta)  2 a 50 folhas 
Posição do Grampo Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior 

Inclinado 
Grampear na Dobra  Carta a 330 x 488 mm  20 folhas;  

Centro 2 Posições 
Dimensões (LxPxA) 996 x 730 x 1.126 mm 
Peso 112 kg 
Guilhotina de Livretos TR5040 
Tipo de Guilhotina Borda de Um Lado 
Capacidade de Corte 1 a 20 folhas (2 a 40 páginas após a dobra) 
Tamanho do Papel Até 330 mm x 488 mm 
Capacidade de 
Empilhamento 

Até 60 conjuntos 

Pilha Ilimitada Sim 
Dimensões (LxPxA) 1.115 x 591 x 555mm 
Peso 75 kg 
Unidade Multidobra FD5020 (somente Séries Pro 8100EX/8100s) 
Tipo de Dobra: Modo Folha Única: Dobra em Z: Dobra ao 

Meio/ Impressão Interna, Dobra ao Meio/ 
Impressão externa, Dobra em Carta para 
dentro/ Impressão Interna, Dobra em Carta 
para dentro/ Impressão externa, Dobra em 
Carta para fora, Dupla paralela/ Impressão 
Interna, Dupla paralela/ Impressão externa, 
Dobra envolvente (Gatefold)/ Impressão 
Interna, Dobra envolvente (Gatefold)/ 
Impressão externa Modo multifolha:Dobra 
ao Meio/ Impressão Interna, Dobra ao Meio/ 
Impressão externa, Dobra em Carta para 
dentro/ Impressão Interna, Dobra em Carta 
para dentro/ Impressão externa, Dobra em 
Carta para fora: 

Tamanho do Papel: Modo Folha Única: Dobra em Z: Carta a A3 
sangrado; Dobra ao meio: Carta a 330 x 488 
mm; Dobra em Carta: Carta 
Modo multifolha: Dobra Dupla paralela: 
Carta a A3 sangrado; Dobra envolvente: 
Carta a A3 sangrado; Dobra ao meio: Carta 
a 330 x 488 mm; Dobra em Carta para fora: 
Carta; Carta para dentro: Carta 

Dimensões (LxPxA) 470 x 730 x 1.000 mm 
Peso 92 kg 
Encadernadora em Anel RB5020 
Tamanho do Papel Carta/A4 
Gramaturas do Papel 64 a 216 g/m² 
Capacidade de 
Empilhamento 

Modo de Encadernação: 11 conjuntos 
Modo Furação: 100 folhas 

Capacidade de 
Encadernação por 
Anel 

2 a 100 folhas 

Quantidade de Furos Carta  21, A4  23 
Suprimento de Anéis Pretos ou Brancos, Até 50 ou 100 folhas 
Papel com abas Suportado 
Dimensões (LxPxA) 870 x 730 x 1.010 mm 
Peso 140 kg 
Encadernadora Térmica GB5010 
Tamanho do Livreto Largura: 201 a 297mm 

Comprimento: 140 a 216mm 
Espessura do Livreto Menos de 23 mm 
Capacidade de Páginas 
no Corpo 

200 folhas 

Direções do Corte 3 Bordas, 1 Borda, Nenhuma 
Gramaturas do Papel Páginas do Corpo: 200 folhas 80 

g/m² Páginas de Capas: 300 g/m² 
Capacidade de 
Empilhamento/Livreto 

50 folhas: 13; 100 folhas: 7; 200 folhas: 4 

Dimensões (LxPxA) 1.090 x 791 x 1.387mm 
Peso 350 kg 
Unidade Alisadora DU5030 
Função de Alisamento Ajuste de pressão em 3 etapas (pelo painel 

de operação) 
Tamanho do Papel  Até 330 mm x 488 mm 
Gramaturas do Papel 40 a 350 g/m² 
Dimensões (LxPxA) 71 x 509 x 82 mm 
Peso 5 kg 
GBC StreamPunch Pro EX 
Tamanho do Papel 
Perfurado 

Carta ABL* 

Gramaturas do Papel 216 g/m² 
Conjuntos de Punções  CombBind®, Arame duplo (2:1 ou 3:1), 

ColorCoil®, VeloBind®, Three-Ring, ProClick®

Rendimento dos Suprimentos 
Toner: Toner Pro 8100s 4 garrafas/Caixa;82.000 por 

garrafa* 
*6% de enchimento em papel formato Carta. 

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos 
originais Ricoh. 

Garantia 
A Série Pro 8100 da Ricoh está coberta contra defeitos por garantia de 
um ano a partir da data da compra. Os suprimentos estão cobertos por 
garantia por um período de 90 dias a partir da data da compra ou até 
que sejam consumidos, o que ocorrer primeiro. Para maiores detalhes, 
consulte os documentos de garantia que vêm com o produto 

www.rexrotary.com


