
XEROX® VERSANT®

DIGITALE PERSEN
Groei. Automatiseer. Doe meer.

180 / 180 MET PERFORMANCE PACKAGE / 3100
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Drie persen. Drie automatiseringsniveaus. 
Eén standaard voor kwaliteit, veelzijdigheid 
en resultaten.
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Met Versant® komt succes automatisch.

 MEER RESULTATEN

Kortom, met een Versant pers bent u productiever en ziet u echte resultaten. Kortere downtime, minder verspilling, snellere doorlooptijden en de 
mogelijkheid om een breed scala aan hoogwaardige toepassingen te produceren leidt tot betere marges en hogere winsten. Meer resultaten die 
u helpen groeien, automatiseren en meer doen. 

 MEER PRESTATIES

Met hogere duty cycles en de mogelijkheid om 80 tot 100 pagina’s per minuut te printen op papiersoorten tot 350 g/m² bent u gegarandeerd snel 
klaar. Innovatieve Xerox® technologieën – zoals Integrated Registration Alignment (IRA) en Production Accurate Registration (PAR) – zorgen voor 
een perfecte registratie en uitlijning van beeld-naar-papier, densiteitsuniformiteit en andere geautomatiseerde productiviteitsverhogende voordelen.

 HOGERE AFDRUKKWALITEIT

De verbluffende Ultra HD-resolutie en 10-bits technologie* levert vier keer zo veel pixels op een pagina dan andere persen. Onze EA-toner, 
fusingtechnologie en ingebouwde Xerox® Confident Colour-technologie die gebruik maakt van een inline fotospectraalmeter of Full Width Array 
werken optimaal samen, waardoor u bij elke digitale opdracht hoogwaardig drukwerk produceert.

 NOG VEELZIJDIGER

Drie Versant persen bieden u de flexibiliteit om te produceren wat u nodig hebt, met keuze tussen Xerox® FreeFlow® en EFI™ Fiery® DFE. 
Geavanceerde invoeropties maken langere, ononderbroken producties en meer uptime mogelijk. Profiteer van ongeëvenaarde flexibiliteit bij het 
afwerken en stapelen van prints en bedruk een veelheid aan materialen, van enveloppen tot voorbladen tot katernen met volledige uitvloeiing. 
Dankzij de geïntegreerde opties die snelheid, automatisering en productiviteit bieden, kunt u meer winstgevende opdrachten met inline afwerking 
aannemen. Ervaar het gemak van krachtige workflowmogelijkheden, die variëren van eenvoudig walk-up kopiëren of scannen tot volledige 
automatisering met de FreeFlow Digital Workflow Collection en Xerox® XMPie®.

 MEER AUTOMATISERING BETEKENT BETERE RESULTATEN.

De persen uit de Xerox® Versant serie tillen automatisering naar een hoger plan. U profiteert niet alleen van hogere kwaliteit, meer papiersoorten 
en geavanceerde functies, maar bent ook nog eens minder tijd kwijt aan complexe en tijdrovende kalibratie-, uitlijn- en off-lineprocedures met een 
hoge overhead.

* Verkrijgbaar met EFI Fiery DFE
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SIMPLE IMAGE QUALITY ADJUSTMENT (SIQA)

Met SIQA gaat het maken van perfect drukwerk geautomatiseerd 
en gemakkelijk. 

• De geautomatiseerde uitlijning van het printbeeld op het 
papier garandeert een perfecte beelduitlijning en schoon-en-
weerregistratie, ongeacht het papierformaat of de papiersoort. 
Dit bespaart tijd en voorkomt kostbare verspilling als gevolg van 
registratiefouten of scheve beelden.

• De geautomatiseerde correctie van de beeldoverdracht 
optimaliseert de tonerdekking voor prints van ongeëvenaarde 
kwaliteit op elke papiersoort, ongeacht of het normaal papier, 
reliëfpapier of een uniek afdrukmateriaal betreft.

• Geautomatiseerde correctie van de densiteitsuniformiteit zorgt 
voor consistente en gelijkmatige tonerdekking op het hele vel. 
Zo worden verblekingen voorkomen en wordt de beeldintegriteit 
voor de hele pagina gewaarborgd. 

Xerox® Versant 180 pers 

GROEI.

Doordat uw printkwaliteit direct omhoog gaat, kunt u hoogwaardig 
drukwerk produceren voor diverse toepassingen. Trek nieuwe klanten aan, 
verhoog uw marges en werk aan uw reputatie als leverancier van topkwaliteit 
met schitterende, nauwkeurige prints. 

AUTOMATISEER.

Beperk verspilling en maximaliseer de uptime met Simple Image Quality 
Adjustment (SIQA) voor perfecte schoon-en-weerregistratie met één druk 
op de knop. Kies uit een veelheid aan volledig geautomatiseerde inline 
afwerkopties, met de mogelijkheid om zonder handmatige interventie 
katernen met volledige uitvloeiing en een vierkante rugvouw te produceren.

DOE MEER.

Print op hoge snelheid op papiersoorten van 52 tot 350 g/m² en maximaliseer 
uw opdrachttypen met de mogelijkheid om te printen op enveloppen, 
voorbladen van 660 mm, polyester/synthetisch afdrukmateriaal, reliëfpapier, 
gekleurd papier, aangepaste papierformaten en gemengde papiersoorten. 

Automatiseringsvoordeel met Versant®

Of u nu net kennismaakt met de uitgebreide mogelijkheden die de innovatieve printtechnologieën 
bieden of dat u klaar bent om met uw succesvolle drukkerij de volgende stap te zetten, met Versant 
groeit u, automatiseert u en doet u eenvoudigweg meer.

Ik wil de kwaliteit 
verbeteren en 
hoogwaardigere 
digitale toepassingen 
produceren.

VOORKANT ACHTERKANT
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GROEI.

Breid uw activiteiten uit – en voldoe aan de toegenomen vraag naarmate  
uw bedrijf groeit – dankzij een eenvoudige investering in kracht en prestaties. 
Geavanceerdere automatisering, hogere snelheden en geïntegreerde 
productiviteitsverhogers geven uw efficiëntie een oppepper en vergroten  
uw winstgevendheid wanneer uw activiteiten zich verder uitbreiden.

AUTOMATISEER. 

Een krachtige combinatie van procesbesturing en onze Automated Colour 
Quality Suite (ACQS) met een inline fotospectraalmeter voorziet in volledig 
geautomatiseerd kleurbeheer en levert de hoogst mogelijke printkwaliteit. 
Kalibratietaken behelzen niet meer dan één druk op een knop.

DOE MEER.

Zelfs de zwaarste papiersoorten zorgen niet meer voor vertraging dankzij 
ons Performance Package. Met onze geavanceerde fusingtechnologie en 
ASRS-functie (All Stocks Rated Speed) print u 25% sneller: 80 ppm op 
papiersoorten tot 350 g/m². En met een maximaal papierformaat van 
660 mm bent u nog flexibeler wat betreft toepassingen en 
productiemogelijkheden.

Xerox® Versant® 180 pers  
met Performance Package
Meer automatisering. Meer prestaties.

Ik wil meer 
automatisering en 
hoge snelheid bij elk 
soort afdrukmateriaal.

AUTOMATED COLOUR QUALITY SUITE (ACQS) MET INLINE 
FOTOSPECTRAALMETER

ACQS voorkomt variabele kleurkwaliteit door optimaal gebruik te 
maken van een heel gamma aan hardware- en softwaretools voor 
kleurbeheer (waaronder een X-Rite® inline fotospectraalmeter; ILS) 
om kleurprofielen automatisch te kalibreren, creëren en controleren.

De ILS beperkt tijdrovende handmatige kleuronderhoudstaken, 
verkleint de kans op gebruikersfouten en zorgt voor optimale 
afdrukkwaliteit bij elke opdracht.



GROEI.

Voldoe aan de hoogste productie-eisen met een toekomstbestendige 
investering die helemaal opnieuw is ontwikkeld om te voorzien in al uw 
behoeften op het gebied van digitaal printen in een veeleisende omgeving. 
Snelheid, duty cycle en geoptimaliseerde uitlijn- en kalibratietechnologieën 
– samen met het voordeel van automatisering – komen volledig tot hun 
recht in de baanbrekende digitale persen uit de Versant serie.

AUTOMATISEER. 

We hebben zowel de papierbaan- als onze inline gesloten-lusprocessen 
geperfectioneerd met onze Full Width Array (FWA), zoals alleen Xerox  
dat kan. Geautomatiseerde verwijdering van vastgelopen vellen en 
geautomatiseerd kleurbeheer beperken de verspilling en downtime. U 
vermindert de overheadkosten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, 
met kortere doorlooptijden, ongeacht papiersoort of opdrachtgrootte.

DOE MEER.

Print met een maximale snelheid van 100 ppm 2-zijdig op papiersoorten 
tot 350 g/m², met een tot +/- 0,5 mm nauwkeurige PAR-technologie 
(Production Accurate Registration) en consistente kwaliteit. Dit neusje van 
de zalm op het gebied van digitale-perstechnologie staat garant voor 
extreem hoge kwaliteit en efficiëntie – ideaal voor drukkerijen die hoge 
printvolumes en die willen groeien, automatiseren en meer willen doen. 

Xerox® Versant® 3100 pers
Volledige automatisering. Meer productiviteit. 

Ik wil mijn bedrijf 
toekomstbestendig 
maken met de hoogste 
snelheden en 
capaciteit.

ULTIEME AUTOMATISERING EN UPTIME DANKZIJ ONZE  
FULL WIDTH ARRAY

Tientallen jaren aan engineeringkennis van Xerox komt tot uiting 
in onze Full Width Array. Dankzij de inline scanner over de gehele 
breedte kunnen tijdrovende en foutgevoelige configuratietaken 
volledig worden geautomatiseerd. Alles – van het instellen een 
nieuwe papiersoort met perfecte schoon-en-weerregistratie tot  
het kalibreren van de pers en het creëren van een aangepast 
papierprofiel – is eenvoudig, geïntegreerd en snel. Al voordat de 
uitvoering van de opdracht start, is uw pers is gereed voor optimale 
prestaties. Zo worden kostbare onderbrekingen tot een minimum 
beperkt en bent u verzekerd van maximale prestaties. 
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De mogelijkheid om een grotere verscheidenheid aan papiersoorten  
op hoge snelheden te verwerken, helpt u tegemoet te komen aan de 
veranderende behoeften van klanten. Doordat Versant persen met een 
ruime keuze aan afdrukmaterialen van 52 tot 350 g/m² overweg kunnen, 
kunt u klanten een indrukwekkende reeks opdrachttypen aanbieden, van 
brochures, hoogwaardige catalogi en kaarten van zwaar papier tot 
reclameborden en voorbladen. 

PRINT OP SPECIALE AFDRUKMATERIALEN EN ENVELOPPEN.

Laat klanten profiteren van effectievere direct-mailcampagnes met  
onder andere de mogelijkheid om enveloppen te bedrukken. Bied klanten 
een totaaloplossing met speciale afdrukmaterialen zoals etiketten, 
visitekaartjes, brochures op glanzend papier, duurzame synthetische 
papiersoorten, wenskaarten, tabbladen, reliëfpapier, polyesters en meer.

MEER OPTIES. MEER OPDRACHTTYPEN.

Wanneer het aantal opdrachten – en opdrachttypen – dat u krijgt te 
verwerken, toeneemt kunt u ten volle profiteren van het brede scala aan 
afwerkopties, dat handmatige taken elimineert en garant staat voor 
verzorgde, professionele resultaten.

Werk creatiever en veelzijdiger met  
de Versant® invoer- en afwerkopties.
Doe meer inline dan ooit tevoren.

XEROX® PRODUCTION READY AFWERKEENHEID

Onze veelzijdige, nieuwe Production Ready (PR) afwerkeenheid is 
één van onze krachtige afwerkopties, die meer pagina's, grotere 
formaten en zwaardere papiergewichten aankan. Tot de mix-and-
match-opties behoren de Xerox® invoegeenheid, Xerox® perforator 
en onze nieuwe Xerox® 2-zijdige snijmodule met buffercomponent, 
die ervoor zorgt dat uw Versant® pers snel zijn werk blijft doen. Voeg 
de Xerox® SquareFold® Trimmer om inline automatisch perfect 
ingebonden katernen met volledige uitvloeiing te produceren.
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De Xerox® Versant® persen
Groei. Automatiseer. Doe meer.
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NOG VEELZIJDIGER

NOG VEELZIJDIGER

NOG VEELZIJDIGER

• Snelheden tot 80 ppm

• Ondersteunt papiersoorten en substraten tot 
350 g/m²

• AMPV: max. 80.000 pagina’s/maand, duty cycle: 
750.000 pagina’s/maand

• Compacte bandfuser

•  Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

• 80 ppm voor alle papiergewichten

•  Nominale snelheid op alle papiersoorten en 
substraten tot 350 g/m²

• AMPV: max. 80.000 pagina’s/maand, duty cycle: 
750.000 pagina’s/maand

• Compacte bandfuser

• SIQA

• Performance Package, ACQS voor geautomatiseerde 
kleur, inline fotospectraalmeter, ASRS voor 25% 
sneller printen op papiersoorten tot 350 g/m²

• Snelheden tot 100 ppm

•  Ondersteunt papiersoorten en substraten tot 
350 g/m²

• Automatisch 2-zijdig printen op papiersoorten  
tot 350 g/m²

• AMPV: max. 250.000 pagina’s/maand, duty 
cycle: 1,2 mln pagina’s/maand

• Compacte bandfuser

•  Full Width Array voor volledig geautomatiseerde 
configuratie en optimale prestaties 

•  Geautomatiseerde verwijdering van vastgelopen 
vellen• 2400 x 2400 dpi Ultra HD-resolutie met 10-bits 

RIP-rendering

• Offline kleurkalibratie

•  Semi-geautomatiseerde SIQA, uitlijning van 
beelden op papier, densiteitsuniformiteit en 
beeldoverdracht

• Xerox® EA-toner

•  Gesloten-lusprocesbesturing voor constante 
kleurkwaliteit gedurende hele productieronde

• 2400 x 2400 dpi Ultra HD-resolutie met 10-bits 
RIP-rendering

•  Automated Colour Quality Suite (ACQS) met 
X-Rite inline fotospectraalmeter

•  Semi-geautomatiseerde SIQA, uitlijning van 
beelden op papier, densiteitsuniformiteit en 
beeldoverdracht

• Xerox® EA-toner

•  Gesloten-lusprocesbesturing voor constante 
kleurkwaliteit gedurende hele productieronde

•  2400 x 2400 dpi Ultra HD-resolutie met 10-bits 
RIP-rendering

• ACQS met Full Width Array

•  Volledig geautomatiseerde uitlijning van beelden 
op papier, densiteitsuniformiteit en beeldoverdracht 
via Full Width Array

• Koelmodule voor productiesnelheid

•  +/- 0,5 mm schoon-en-weerregistratie via 
PAR-technologie (Production Accurate Registration)

• Xerox® EA-toner

• Gesloten-lusprocesbesturing voor constante 
kleurkwaliteit gedurende hele productieronde

•  Ondersteunt zowel productieprinten als walk-up 
kantoortoepassingen (kopiëren en scannen)

• 660 mm extra lange vellen voor bedrukken  
van voorbladen

• Printen op enveloppen

• Invoer- en afwerkopties

•  Xerox® FreeFlow® en EFI™ Fiery® DFE-configuraties

•  Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection

•  Ondersteunt zowel productieprinten als walk-up 
kantoortoepassingen (kopiëren en scannen)

• 660 mm extra lange vellen voor bedrukken  
van voorbladen

• Printen op enveloppen

•  invoer- en afwerkopties

•  Xerox® FreeFlow en EFI Fiery DFE-configuraties

•  Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection

•  Robuustere productiepers, met groter frame voor 
omvangrijkere volumes

•  Papierbibliotheekmanager voor sneller mediabeheer 
vanaf de DFE

• 660 mm extra lange vellen voor bedrukken  
van voorbladen

• Printen op enveloppen

•  invoer- en afwerkopties

•  Xerox® FreeFlow en EFI Fiery DFE-configuraties

•  Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection

Xerox® Versant® 180 pers Xerox® Versant® 3100 pers Xerox® Versant® 180 pers
met Performance Package
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3000 BH Rotterdam
Linatebaan 101
3045 AH Rotterdam

T 010 284 6123
F 010 284 6177
www.veenman.nl
info@veenman.nl

www.veenman.nl


