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Lepsza jakość, większa niezawodność 
oraz wszechstronność drukowania. 

Dzięki udoskonalonej obsłudze papieru i innym funkcjom 
urządzenia produkcyjne 

nowej generacji dają nowe możliwości. 

Produkty RICOH Pro™ 8200 to najwyższej klasy czarno-białe urządzenia produkcyjne 
o zwiększonych osiągach, dzięki którym będą Państwo o krok wyprzedzać konkurencje
w nieustannie rozwijającej się branży. 

Dzięki wysokiej rozdzielczości (1 200 x 4 800 dpi), zapewnianej przez technologię 
VCSEL, te modele oferują wyjątkowe możliwości w zakresie powielania. Dokładna registracja 
dwustronnego drukowania i bardziej wydajna obsługa papieru zapewniają potężne wsparcie 
różnych operacji druku produkcyjnego, od niskonakładowej produkcji książek i innych 
materiałów personalizowanych po wizytówki i wysyłki reklamowe.

Jak w przypadku wszystkich urządzeń klasy Pro, te modele oferują wysoką 
wytrzymałość i niezawodność, co znacznie poszerza możliwości naszego przedsiębiorstwa.  



Zapewniamy wysoką wydajność i niezawodność, 
które zoptymalizują Państwa działalność.

Przeznaczone do użytku w zapracowanych środowiskach 
produkcyjnych, oferują niezawodne i niezmienne wyniki przy 
dużej prędkości.  Zapewniają wyjątkową wydajność, prędkość 
druku w formacie A4 do 136 str./min., przy maksymalnym 
miesięcznym wolumenie do miliona stron oraz całkowitej 
żywotności do 60 milionów stron. 

Wysokiej jakości wydruki z dużą rozdzielczością.

Modele z serii Pro 8200 korzystają z technologii VCSEL, 
by zapewnić niezwykłą ostrość oraz jednorodność obrazu 
o rozdzielczości 1200 x 4800 dpi. Do pozostałych innowacji
należą, pośredni pas transferowy oraz precyzyjny mechanizm 
regulacji, zapewniający lepszą korekcję przekosu. 

Wysokiej jakości wydruki z dużą rozdzielczością.

Modele z serii Pro 8200 obsługują szereg różnych rozmiarów 
papieru, od 100 × 139,7 mm do 700 mm. Prędkość druku nie 
zmienia się nawet podczas dwustronnego drukowania oraz 
drukowania na papierze o różnej gramaturze. Dostępna jest 
również opcja kasety o dużej pojemności, podającej papier 
z podajnikiem pneumatycznym.  

Pełen zakres rozwiązań, zapewniających większą 
niezawodność operacji.

Modele z serii Pro 8200 mają stać się siłą napędową Twojej 
firmy, obsługując szereg specyficznych zadań o różnych 
formatach wydruku i nakładach. Nowe systemy można 
dostosować do wszystkich Państwa potrzeb w zakresie druku 
produkcyjnego. Firma Ricoh oferuje pełen zakres rozwiązań, 
tworząc niezawodne środowisko druku dla potrzeb Państwa 
kluczowych działalności.



Technologia laserowa

Zmaksymalizuj swoją pracę

Wysoka wydajność
• Przy maksymalnej miesięcznej wydajności na poziomie 100 000 arkuszy (A4)

seria Pro 8200 jest przeznaczona do drukowania dużych wolumenów.

Zmodyfikowane prowadnice papieru zmniejszają opór statyczny, 
a ulepszona konstrukcja w zakresie przepływu powietrza ogranicza 
temperaturę wewnętrzną, zapewniając długotrwałe drukowanie.

Nowa technologia pasa transferowego obejmuje nową płytkę do separacji 
papieru, która nie ma kontaktu z gorącym wałkiem, co zapobiega 
zarysowaniom i smugom.

Nowa technologia kontroli procesów i stabilność nasycenia obrazu zapewnia 
utrzymanie jakości wydruku nawet przy dużych nakładach.

•

•

•

Intuicyjność i pewność

• Przeznaczone do maksymalizacji nieprzerwanego czasu pracy, zapewniają
bezproblemowe wykrywanie i usuwanie usterek.

Lampa sygnalizacyjna, która umożliwia monitorowanie pracy na odległość.

Panel operacyjny z personalizowanym ekranem głównym.

Ulepszone zestawy ORU (moduły wymienialne przez operatora),
by zmniejszyć czas przestojów.

•

•

•

Nasza innowacyjna technologia VCSEL zapewnia najlepszą w swojej klasie 
rozdzielczość 1200 x 4800 dpi, dając wyjątkową jakość obrazu. 
VCSEL posiada 40 wiązek laserowych, działających równocześnie oraz 
gwarantuje wyjątkową jakość. 



Obsługa szerokiej gamy mediów

• Lepsza wydajność druku na dowolnym papierze, od papieru
bezwęglowego przez powlekane, fakturowane nośniki po koperty
i wstępnie drukowane formularze.

Precyzyjna registracja drukowania dwustronnego.

Bezproblemowa konfiguracja odpowiednich wymogów druku za
pośrednictwem ulepszonej biblioteki papieru.

•

•

Nowe możliwości

Ulepszona wydajność przetwarzania

Poszerz swoje rynki

Seria Pro 8200 pozwala napędzać nową działalność, od druku podręczników 
i luksusowych książek po dokumenty biurowe, instrukcje i plakaty. Możesz 
korzystać z szerokiej gamy opcji, włączając w to zespół wielokrotnego 
składania, moduł prostujący wydruki, zespół oprawiania w spirale, zespół 
oprawy klejonej, finiszer broszurujący i wiele innych.

Seria Pro 8200 posiada wydajny procesor Celeron 1,86 GHz 2 GB pamięci 
oraz dysk twardy o pojemności 320 GB x 2 SATA. Umożliwia szybsze 
przetwarzanie złożonych zadań wydruku i obsługuje funkcje obróbki końcowej, 
które spełnią Państwa wymogi i poszerzą ofertę dla klientów.



Rozbudowana biblioteka mediów

Rozbudowana biblioteka zawiera ponad 200 profili przetestowanych 
i sprawdzonych przez firmę Ricoh. Urządzenie posiada także niestandardową 
bibliotekę na spersonalizowane profile nośników oraz możliwość obsługi 
dodatkowych 1000 profilów. Pozwala to wykorzystać szeroki zakres 
możliwości wydruku.

Odmień swoje środowisko pracy

Maksymalizacja nieprzerwanego czasu pracy

• Prosta droga papieru zdecydowanie zmniejsza częstotliwość zacięć.

Ultradźwiękowy czujnik podwójnych arkuszy pozwala uniknąć błędów
podawania wstępnie zadrukowanego papieru – zapewnia to jakość druku
i pozwala uniknąć problemów.

Moduł prostujący wydruki redukuje zwijanie się papieru.

System podwójnych pojemników z tonerem, diody aktywnych kaset na
papier oraz lampa sygnalizacyjna zapewniają maksymalny czas pracy
całego systemu i ułatwiają pracę.

•

•

•

Oszczędność energii

• Specjalny eko-wskaźnik pomaga kontrolować zużycie papieru.

Nowa metoda wybudzania urządzenia z trybu uśpienia oszczędza energię.

Zegar automatycznego włączania/wyłączania zasilania redukuje TCO
(całkowite koszty posiadania) oraz koszty energii.

•

•



Dodatkowe opcje

Próżniowy podajnik papieru

• Obsługuje ciężkie nośniki o powlekanej powierzchni.

Obsługuje wagę nośnika (zależnie od ramy głównej) na poziomie
od 40 g/m2 do 350 g/m2.

Dostarcza powietrze do przedniej strony i boków nośnika, dzięki czemu
każdy arkusz można podać oddzielnie.

Oferuje wysoką precyzję podawania, która zwiększa wydajność

Możliwość podłączenia do dwóch modułów.

•

•

•

•

Kasety dużej pojemności (LCT) i kontrolki aktywnej kasety

• Kasety dużej pojemności posiadają dobrze widoczne kontrolki aktywnej kasety,
co zapobiega otwarciu aktywnej kasety, nie dopuszczając do zacięć papieru.

Kasety obsługują papier o wielkości maksymalnej 330 x 487 mm.

Pneumatyczny podajnik papieru ułatwia bezproblemową obsługę różnych
rodzajów papieru, jak papier powlekany oraz papieru o grubości od 40 g/m2 do
350 g/m2.

•

•

Zaawansowana kontrola

Seria Ricoh Pro 8200 jest dostępna z zaawansowanym serwerem 

zewnętrznym EFI Fiery. 

Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika oraz poszerzonej 

funkcjonalności, oferuje proste w obsłudze ulepszenia, które upraszczają 

zarządzanie plikami i przepływ zadań, gwarantując wyższą skuteczność.



Pozostałe zalety i korzyści

Wieloarkuszowe składanie

• Doskonałe do przesyłek reklamowych.

Oferuje sześć opcji składania papieru.

Obsługuje grubość od 64 g/m2 do 105 g/m2, w tym papier powlekany.

Opcje składania na 2, na 3 do środka i na zewnątrz oraz składania 
wielostronicowego są dostępne dla najwyżej trzech stron o grubości 
od 64 g/m2 do 90 g/m2.

•

•

•

Finiszer standardowy i broszurujący

Zespół oprawiania w spirale

• W pełni automatyzuje przepływ zadań, oszczędzając czas i koszty pracy

Bezproblemowa obsługa. System przechodzi od druku do zamykania 
grzbietów bez konieczności ręcznej interwencji.

Dostępne dwa rodzaje grzbietów, dla 50 lub 100 arkuszy A4 w kolorze  
czarnym lub białym. 

•

•

• Pojemność: nośniki do 330 x 487 mm.

Waga nośników: 52 - 216 g/m2.

Do 2500 arkuszy na tacy sortującej (A4/LT, 80 g/m2).

Zszywanie 100 arkuszy (B5-A3 / 215 x 279 - 279 x 431 mm, 80 g/m2).

Finiszer broszurujący oferuje tą samą wysokość stosu, przy grubości broszury 
na poziomie 25 arkuszy (B5-SRA3/215 x 279 - 330 x 487 mm, 90 g/m2).

Finiszer broszurujący opcjonalnie posiada jednostronny nóż do przycinania.

Umożliwia tworzenie profesjonalnych broszur.

•

•

•

•

•

•



Większa wydajność

Moduł broszurowania Plockmatic 500/350

Dziurkacz GBC StreamPunch Ultra

Podajnik wrzutek dużej pojemności (HCI 3500)

• System do tworzenia broszur produkcyjnych złożonych z 50 lub 35 arkuszy 
(papier 80 g/m2).

Wysokiej jakości broszury, złożone z 200 lub 140 stron, zeszytowe lub składane.

Opcjonalna możliwość przycinania nadmiaru i zaginania eliminuje obróbkę
ręczną.

Obsługa nośników o wadze do 300 g/m2 - powlekane lub nie.

Tryb offline pozwala tworzyć broszury z dokumentów drukowanych na innych
urządzeniach.

•

•

•

•

• Szeroki zakres nośników - do 300 g/m2.

Przetwarzanie zakładki na krawędzi natarcia arkusza. Pierwsza na 
świecie możliwość Double Punch, obsługująca większą liczbę 
rozmiarów nośników, w tym A3 DLT.

Nowa konstrukcja zestawu matrycy.

•

•

•

• Upraszcza proces produkcji.

Zwiększa wydajność.

Dodaje wydrukowaną wcześniej kolorową okładkę lub wkładki.

Mieści do 3500 wstępnie zadrukowanych arkuszy.

•

•

•



Zwiększ produkcję

Zespół prostowania papieru

• Zespół prostowania papieru papieru korzysta z dwóch ścieżek, by 
usunąć elementy wklęsłe i wypukłe.

Eliminuje powszechny problem zwijania papieru, szczególnie częsty 
podczas drukowania przy dużym pokryciu tonerem, na cienkim papierze 
lub papierze o długim ziarnie.

•

Odbiornik papieru dużej pojemności

• Opcja pozwalająca ułożyć stos nawet 5000 arkuszy (rozmiar SRA3, A4, 
LT) na tacy sortującej oraz 250 arkuszy na tacy typu proof.

Możliwość podłączenia do dwóch odbiorników papieru.

W standardzie zawiera wózek na rolkach.

•

•

Bezpieczna kaseta na cenne papiery*

• Kaseta na papier i opcjonalny odbiornik papieru można zabezpieczyć 
zamkiem.
Oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa takim klientom, jak banki i agencje 
bezpieczeństwa, posiadającym dane wrażliwe.
Możliwość świadczenia takiej usługi w ramach poszerzonej oferty.

•

•

* wybrane kasety



Wszystkie opcje potrzebne do osiągnięcia sukcesu
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1  Seria Pro™ 8200 

2  Kolorowy panel LCD 

3   Kaseta o dużej pojemności z podajnikiem 

próżniowym na 4400 arkuszy 

4  Standardowe kasety na papier 

5   Podajnik wrzutek o dużej pojemności 

6  Odbiornik papieru na 5000 arkuszy 

7   Finiszer broszurujący 

8  Opcjonalne tace 

9    Opcjonalny zespół prostowania wydruków* 

10 Podajnik dokumentów ARDF

 Sterownik EFI** 

 Finiszer na 3000 arkuszy** 

 Trymer Plockmatic** 

  Moduł do broszurowania Plockmatic** 

  Zespół oprawiania w spirale** 

  Zespół przycinania 

  Moduł do wieloarkuszowego składania** 

 Stream Punch Ultra** 

  Zespół oprawy klejonej**

* Opcjonalny moduł do wygładzania znajduje się wewnątrz ramy głównej i 
nie jest widoczny.

**

4
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10

Opcja, brak ilustracji.



Seria Pro™ 8200
DANE TECHNICZNE

OGÓLNA

Technologia:

Transfer:  

Rodzaj tonera: 

Prędkość drukowania:

Rozdzielczość skanowania:

Rozdzielczość:

Czas nagrzewania:

Wymiary (szer. x głęb. x wys.):

Waga:

Źródło prądu:

Maks. miesięczny wolumen: 

1- bębnowy, suchy elektrostatyczny układ przenośnikowy 
z wewnętrznym pasem transferowym. 

Bezolejowy pas utrwalania.

Nowa technologia sproszkowanego tonera.

Ricoh Pro™ 8200s - 96 str./min., 
Ricoh Pro™ 8210s - 111 str./min., 
Ricoh Pro™ 8220s - 136 str./min. 
Skan: 600 x 600 dpi.

Maks. 1200 x 4800 dpi VCSEL.

Do 360 sekund.

1141 x 900 x 1146 mm. 

425 kg.

220-240 V, 50/60 Hz, 16 A. 

1 000 000.

FUNKCJA SKANERA

Rozdzielczość: 

Prędkość skanowania: 
(pojedyncze przejście dwustronnie DF)

Maks. powierzchnia skanowania: 

100/150/200/300/400/600 dpi (200 dpi domyślnie).

Mono 120 (jednostronnie) / 220 (dwustronnie) 
(A4/LET LEF/200 dpi/300 dpi-1 bit) kolor 120 
(jednostronnie)/220 (dwustronnie) (A4/LET LEF/200 dpi-4 
bit/300 dpi-4 bit).

297 x 432mm.

OBSŁUGA NOŚNIKÓW:
Możliwości podawania papieru:

Maks. możliwość podawania: 
Maks. możliwość wyjściowa: 
Rozmiar papieru:
Obszar druku:
Waga papieru: 

1. kaseta (std) - 1100 arkuszy x 2 (kaseta tandemowa),

2. kaseta (std) - 550 arkuszy,

3. kaseta (std) - 550 arkuszy,

A4/LT LCT (opcja) 
4. kaseta - 1100 arkuszy,
5. kaseta - 1100 arkuszy,
6. kaseta - 2800 arkuszy,

A3/DLT LCT (opcja)
4. kaseta - 1100 arkuszy,
5. kaseta - 2200 arkuszy,
6. kaseta - 1100 arkuszy,

Taca ręczna (opcja) - 550 arkuszy,
Podajnik próżniowy kasety o dużej pojemności (opcja) 
Kaseta T1 - 2200 arkuszy,
Kaseta T2 - 2200 arkuszy,
(Maks.) 12 650 arkuszy (z dodatkowymi opcjami). 
13 750 arkuszy (z dodatkowym opcjami). 
Maksymalny: 330 x 487,7 mm.
320 x 480 mm.

1. kaseta (std): 52,3 - 256 g/m2,
2. kaseta (std): 52,3 - 256 g/m2,
3. kaseta (std): 52,3 - 256 g/m2,

A4/LT LCT (opcja)
4. kaseta: 52,3 - 216 g/m2,
5. kaseta: 52,3 - 216 g/m2,

6. kaseta: 52,3 - 163 g/m2,
A3/DLT LCT (opcja)
kaseta 52,3 - 256 g/m2,
kaseta 52,3 - 256 g/m2,
kaseta 52,3 - 256 g/m2,
kaseta 40,0 - 300 g/m2,

Taca ręczna (opcja): 52,3 - 256 g/m2.

Podajnik próżniowy kasety o dużej pojemności (opcja)
Kaseta T1 - T2 40-350 g/m2.

STEROWNIK

STEROWNIK EFI

Konfiguracja:

CPU: 

Pamięć: 

Twardy dysk: 

Napęd DVD-RW: 

System operacyjny: 

Protokół sieciowy: 

PDL: 

Obsługiwane formaty danych:

Rozdzielczość wydruku:

Czcionka:

Interfejs sieciowy:    

Zewnętrzna.

Procesor Intel® G850 2,9 GHz.

4 GB.

500 GB SATA.

Obsługiwany.

Windows Embedded 8.1 Pro Embedded. TCP/IP (IP 

v4, IP v6), SMB.

PostScript 3, PCL5e, PCL6.

PDF, TIFF, JPEG.

1200 dpi/1bit, 600 dpi/1bit, 600dpi w PCL5e. PS3 138, 

PCL 81.

Ethernet 1000/100/10Base-T x2.

POZOSTAŁE OPCJE

Zestaw kaset A3/DLT, kaseta dużej pojemności z podajnikiem próżniowym 
(Vacuum Feed LCIT RT5100), kaseta dużej pojemności A4/LT (RT5070), kaseta 
o dużej pojemności SRA3 (RT5080), taca ręczna (BY5010), odbiornik papieru
dużej pojemności, finiszer na 3000 arkuszy ze zszywaczem do 100 arkuszy 
(SR5050), finiszer broszurujący (SR5060), zespół przycinania (TR5040), kaseta 
na okładki podajnika (CI5030), zespół oprawiania w spirale (RB5020), zespół 
oprawy klejonej (GB5010), zespół prostowania wydruków (DU5030), skrzynka 
interfejsu RPIP Typ S3, moduł wieloarkuszowego składania (FD5020), moduł do 
tworzenia broszur Plockmatic, GBC StreamPunch Ultra, sterownik EFI Fiery, 
interposer o dużej wydajności Plockmatic (HCI 3500).

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZEPŁYWU ZADAŃ

Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

Seria Pro 8200 spełnia normy Energy Star 1.2. 

www.ricoh-europe.com

certyfikat zgodności z normą ISO9001 oraz ISO14001

Wszystkie nazwy marek i/lub produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. 
Specyfikacje i wygląd zewnętrzny może ulec zmianie bez powiadomienia. Kolor produktu 
może odbiegać od przedstawionego w niniejszej broszurze. Ilustracje w niniejszej 
broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy, mogą wystąpić drobne różnice wyglądu.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej broszury, 
jej treści ani układu nie można modyfikować, adaptować ani kopiować w całości bądź 
w części, ani włączać w skład innych dokumentów bez uzyskania uprzedniego, 
pisemnego pozwolenia firmy Ricoh Europe PLC.

Zintegrowana.

Procesor Intel ®Celeron® P 4505 1,86 GHz.

2 GB.

Standardowy: 640 GB (320 GB x 2).

Windows Vista/7/8/8.1/10/Serwer 2008/2008         
R2/2012/2012 R2 2003, Unix: Sun Solaris, HP-UX, 
SCO   OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Citrix 
Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, Mac OS 
X v.10.2 i nowszy SAP R/3, NDPS Gateway, IBM 
iSeries/ AS/400-using OS/400 Host Print Transform.

TCP/IP (IP v4, IP v6).

PCL5e, PCL6, PDF.

Adobe PostScript 3, IPDS.

PDF, TIFF, JPEG.

1200 x 4800 (dpi).

PCL: 45 czcionek, 13 czcionek międzynarodowych.

Ethernet 1000Base-T/100Base- TX/10BaseUSB2.0 
TypeA (2 port  z tyłu urządzenia, 1 port na pulpicie 
operacyjnym), TypeB, SD Slot  na pulpicie 
operacyjnym.

Konfiguracja:

CPU: 

Pamięć: 

Twardy dysk: 

System operacyjny: 

Protokół sieciowy: 

PDL: 

Opcjonalnie: 

Obsługiwane formaty danych:

Rozdzielczość wydruku: 

Czcionka: 

Interfejs sieciowy: 


	Untitled



