
5 aanbevelingen voor het optimaal functioneren van de
invoermodule van de Xerox Nuvera

1. Programmeer de papierladen zo dat de instellingen overeenkomen met het gewenste
standaardgewicht van de afdruk- of kopieeropdracht.

In de nieuwe Nuvera kunnen veel verschillende papiersoorten worden ingevoerd.
Indien de laden echter niet goed zijn geprogrammeerd, doen er zich vaak invoerproblemen
voor in de vorm van foutieve invoer of meerdere tegelijk ingevoerde vellen. Verzekert u
zich ervan dat het standaardgewicht van het papier goed is geprogrammeerd. Het
papiergewicht wordt meestal op de verpakking vermeld. Raadpleeg het bijgesloten
Overzicht van standaardpapiergewichten voor meer gegevens met betrekking tot de
verschillende papiersoorten (bankpostpapier, omslagpapier, etc.) en de conversie van lbs
naar g/m2 voor programmeerdoeleinden.

Copier/Printer:
Raadpleeg de volgende tabel om de juiste papiergewichtcategorie te selecteren
voor het papier dat momenteel in gebruik is.

Standaardpapiergewicht
Type opdracht g/m2 Bankpostpapier

(lbs)
LICHT (56-84 g/m2) 56–84 15–22

NORMAAL (85-105 g/m²) 85–105 23–27

ZWAAR (106-216 g/m²) 106–216 28–58

Productiesysteem:
Verzekert u zich ervan dat het gewicht van het papier dat momenteel in gebruik
is nauwkeurig wordt ingevoerd (in g/m²).

2. Wanneer u het eerste pak papier in de lade plaatst, zorg er dan voor dat de
zijgeleiders en de achterste geleiders goed tegen de stapel aan worden geplaatst. Vul
vervolgens de rest van de lade.

Nauw aansluitende geleiders verminderen de kans op scheve afdrukken.

3. Zorg ervoor dat de papiervinger van de hoogtesensor niet wordt geblokkeerd en dat
deze boven op de stapel ligt voordat de lade wordt gesloten.
De lade schakelt niet over naar “Gereed” voordat de papiervinger vrij is.

4. Waaier het papier van de verpakking uit alvorens het in de lade te plaatsen.
Hierdoor worden de randen van elkaar los gemaakt, waardoor het aantal papierstoringen
die worden veroorzaakt door aan elkaar geplakte randen en lijmrestanten kunnen worden
verminderd.

5. Gebruik papier dat in goede staat verkeert.
Papier met kreukels, scheuren, krullen, golven, lijm van de verpakking, een te hoge
vochtigheidsgraad, etc, verminderen de invoerprestaties van het het systeem.
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Bankpost Boek Omslag Bristol Index Metrisch
17 x 22 25 x 38 20 x 26 22.5x28.5 25.5x30.5 g/m2

Bankpost 13 33 18 22 27 49
Xerografisch 16 41 22 27 33 60

Ledger 20 51 28 34 42 75
Mimeo 24 61 33 41 50 90

Duplicator 28 71 39 48 58 105
Schrijven 32 81 45 55 67 120

12 30 16 20 25 44
Boek 13 33 18 22 27 49

Offset 16 40 22 27 33 59
Tekst 18 45 25 30 37 67

20 50 27 34 41 74
22 55 30 37 45 81
24 60 33 40 49 89
28 70 38 47 57 104
31 80 44 54 65 118
39 100 55 67 82 148
47 120 66 81 98 178

36 91 50 62 75 135
Omslag 40 100 55 68 82 149

43 110 60 74 90 162
47 119 65 80 97 176
50 128 70 86 105 189
58 146 80 99 120 216
65 164 90 111 135 243
72 183 100 123 150 270

33 84 46 57 69 125
Bristol 39 99 54 67 81 147

47 119 65 80 97 176
58 148 81 100 121 219
87 222 122 150 182 329

43 110 60 74 90 163
Index 53 134 74 91 110 199

67 171 94 115 140 253

VERGELIJKING VAN BASIS-
GEWICHTSKLASSEN VAN PAPIER



CATEGORIEËN 
PAPIERKWALITEIT

Papier kan worden gedefinieerd op basis van het gebruik. Elke kwaliteit heeft een
eigen toepassing, gewoonlijk af te lezen aan de naam. Enkele veelvoorkomende 
categorieën van drukpapier zijn BANKPOST, GECOAT, TEKST, OMSLAG, OFFSET 
en INDEX. De afmeting tussen haakjes vormt het basisformaat voor de categorie. 
 
BANKPOST (17 X 22) Deze papiersoorten dienen vaak voor briefpapier (met briefhoofd), 
folders, strooibiljetten en zakelijke formulieren. Het oppervlak is geschikt voor toner en 
inkt van een kopieerapparaat of drukpers. Het meeste briefpapier en folders heeft 
standaard het formaat 8,5 x 11 inch. Binnen deze categorie wordt papier geklassificeerd
op nummer. Het nummer geeft aan of het papier “lompenpapier” of “sulfietpapier” is. 
Voorbeeld: 1524 is een nr.7 sulfietbankpostpapier, terwijl een papier dat lompen bevat 
nr.1-4 zou zijn, afhankelijk van het percentage katoen. 
GECOAT (25 x 38) Deze papiersoorten worden gebruikt wanneer een hoge kopieer- of 
afdrukkwaliteit gewenst is, vanwege het zeer gladde oppervlak. Er zijn veel soorten: 
glanzend gecoat, niet-glanzend gecoat, mat gecoat, gecoat éé & twee zijden. Gecoate 
vellen worden geklassificeerd als nr.1, nr.2, nr.3 en nr.4, waarbij nr.1 het witst en helderst 
is. Xerox biedt Ultra Spec Gloss Coated en Color Xpressions C1S 8pt en 10pt aan. 
TEKST (25 X 38) Deze papiersoorten hebben een mooie structuur en aantrekkelijke
kleuren. Ze worden vaak gebruikt voor aankondigingen, boekjes, jaarverslagen en
brochures. De meestvoorkomende basisgewichten zijn 60, 70 en 80lb. Deze 
papiersoorten zijn hoogst uniek en duur. 
OMSLAG (20 X 26) Deze papiersoorten vormen een aanvulling op gecoat en tekstpapier,
met een hoger gewicht en passende kleuren voor gebruik als omslagen bij boeken, enz. 
Speciale eigenschappen van omslagen zijn stevigheid, duurzaamheidy, goede rillijnen en
vouwen. De stelregel is dat omslagmateriaal met hetzelfde basisgewicht als tekstpapier
ongeveer twee keer zo dik is. De meestvoorkomende omslaggewichten zijn 60, 65 en 
80lb. Xerox-papier is o.a. Color Xpressions 65lb, 80lb en Ultra Spec Gloss Coated 60lb. 
OFFSET (25 X 38) Deze papiersoorten worden gebruikt de boekdrukkerij. Ze zijn minder
duur dan tekstpapier en worden gemaakt met verschillende afwerkingen. Offsetpapier is 
verkrijgbaar in een groter aantal gewichten en hoeveelheden dan tekst- of 
bankpostpapier. Er wordt versterking toegevoegd aan het vel om de kleine hoeveelheid
vocht te kunnen weerstaan bij offsetdrukken, en het oppervlak wordt behandeld om 
loslaten te voorkomen. Offsetpapier wordt geclassificeerd als nr. 1 en nr. 2, waarbij nr. 1 
helderder is. Veel Xerox-producten zijn offset-compatibel. 
INDEX (25 1/2 X 30 1/2) Deze vellen hebben uitstekende eigenschappen, stijfheid en
geschiktheid voor het schrijven met inkt. Vaak gebruikt wanneer goedkoop stevig papier 
nodig is. De meestvoorkomende Index-gewichten zijn 90 lb en 110 lb. Xerox heeft dit in 
90 lb, wit en kleur.  
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