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Risografele din seria RZ 5 vă oferă viteza, economia şi calitatea care fac din RISO 

numărul 1 în lume. Mai mult, ergonomia şi sistemele de control îmbunătăţite fac ca aceste 
Risografe să fie mai uşor de utilizat ca niciodată. 

Datorită suprafeţei mari de tipar (291 mm x 413 mm) şi a capacităţii scannerului de a 
lucra cu hârtie de format A3, puteţi realiza copii fidele ale documentelor de format A3, la 
rezoluţia de 600 dpi. 

Design-ul elaborat transformă schimbarea rolei de master şi a cilindrului de culoare 
într-o operaţie uşoară şi rapidă. Secţiunea frontală a Risografelor se deschide larg, iar 
unitatea de confecţionare a matriţei glisează ca un sertar, facilitând aşezarea în poziţie a unei 
noi role de master. Cilindrii de culoare sunt acum cu 25% mai uşori decât la modelele 
anterioare, asigurând uşurinţa în alimentarea Risografului cu un cilindru de altă culoare. 

Schimbarea cartuşului de cerneală este o operaţie foarte uşoară: inseraţi noul cartuş 
de cerneală, răsuciţi-l în poziţie şi închideţi uşa Risografului. Garantăm "degete curate". 

 
Funcţiile panoului de control 
 

 Săgeţi care indică progresul procesului de tipar / confecţionare a matriţei 
 Mărirea / micşorarea imaginii scanate 
 Selectarea modului de procesare a imaginii scanate (text, foto, duo sau creion) 
 Selectarea dimensiunii suprafeţei de tipar (după formate standard sau folosind funcţia 

de zoom) 
 Mod economic (aşteptare / decuplare) 
 Mod memorie configurări multiple 
 Selectarea vitezei de tipar de până la 130 ppm (5 trepte de viteză) 
 Ajustarea poziţiei de tipar (±15 mm pe verticală, ±10 mm pe orizontală) 
 Conectarea Risografului la o imprimantă laser RISO (pentru evitarea confecţionării 

unei noi matriţe pentru un număr redus de copii) 
 Programarea grupelor de tipărituri 
 Ajustarea nivelului de raster 
 2-up / 2-in-1 
 Reîmprospătarea matriţei 
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Date Tehnice 
 
 RZ 570 
Confecţionarea matriţei / 
Metoda de tipar 

Confecţionare digitală de mare viteză / Tipar cu şablon 
complet automat 

Tipul originalului Cărţi, coli 
Dimensiunea originalului Suprafaţa de sticlă: 50 mm x 90 mm – 297 mm x 432 mm 

Unitatea ADF (opţional): 90 mm x 140 mm – 297 mm x 
432 mm 

Greutatea originalului Suprafaţa de sticlă: maxim 10 kg 
Unitatea ADF (opţional): 50 g/m2 – 110 g/m2 

Capacitatea tăvii de alimentare 1000 coli (64 g/m2) 
Dimensiunea hârtiei de tipar 100 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm 
Greutatea hârtiei de tipar 46 g/m2 – 210 g/m2 
Suprafaţa maximă de tipar 291 mm x 413 mm 
Moduri de procesare a imaginii Text, Foto, Duo, Creion 
Rezoluţie Scanner: 600 dpi x 600 dpi 

Imaginea tipărită: 300 dpi x 600 dpi 
600 dpi x 600 dpi: densitatea de perforare 
a masterului 

Timpul de confecţionare a 
matriţei 

Aprox. 16 secunde (A4 / Peisaj / Raportul de reproducere 
a imaginii 100%) 

Raportul de reproducere a 
imaginii 

Zoom: 50 – 200% 
Mărire: 141%, 122%, 116% 
Micşorare: 71%, 82%, 87%, 94% 
Margine+: 90 – 99% 

Viteza de tipar 60 – 130 ppm (5 trepte de viteză) 
Ajustarea poziţiei tiparului Vertical: ±15 mm, Orizontal: ±10 mm 
Alimentarea cu cerneală Complet automată (1000 ml per cartuş ) 
Alimentarea / Evacuarea 
matriţelor 

Complet automată (aprox. 220 coli per rolă) 

Capacitatea compartimenului de 
evacuare a matriţelor uzate 

Aprox. 100 matriţe uzate 

Interfaţa cu utilizatorul Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea 
progresului procesului de tipar 

Interfaţa cu calculatorul RISORINC 3:N 
Facilităţi Mărirea şi micşorarea suprafeţei de perforare a 

masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, Utilizarea 
formatelor non-standard, Mod economic, Programarea 
seriilor de tipar, Memorarea lucrărilor de tipărit, 2-up / 
2-in-1, Reînnoirea matriţei, Reglarea nivelului de raster, 
Conectarea la imprimante laser RISO 

Alimentare 100 V – 120 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
220 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 

Dimensiuni În lucru: 1380 mm x 645 mm x 660 mm 
Ambalat: 775 mm x 645 mm x 660 mm 
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Greutate Aprox. 103 kg 
 
Livrare În termen de 7 zile de la încheierea contractului 
Garanţie 1 an sau 1.000.000 tipărituri 
 
Preţul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului şi instruirea 
operatorului. 
La livrarea echipamentului clientul primeşte gratuit un cilindru de culoare neagră şi un set de 
consumabile (cerneală şi master). 


