
FICHA  TÉCNICA 
KIT REPARO 

DA UNIDADE 
DE IMAGEM

RICOH MPC3003
MPC4503/MPC5503/MPC6003 



KIT REPARO DAS UNIDADES DE IMAGEM 
PARA USO EM RICOH
MPC 3003/3503/4503/5503/6003
MPC 3004/3504/4504/5504/6004

KIT REPARO DA UNIDADE DE IMAGEM (BLACK)
GP501001
1: Cilindro OPC japonês
1: Lâmina de limpeza do cilindro
1: Rolo de carga primário - PCR (OEM)
1: Rolo de limpeza do rolo de carga
1: Barra lubrificante do cilindro ( black unit)
1: Rolo aplicador de lubrificante
1: Lâmina de aplicação lubrificante

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

KIT REPARO DA UNIDADE DE IMAGEM (COLOR)
GP501002
1: Cilindro OPC Japonês
1: Lâmina de limpeza do cilindro
1: Rolo de carga primaria - PCR (OEM)
1: Rolo de limpeza do rolo de carga
1: Barra lubrificante do cilindro ( Color unit)
1: Rolo aplicador de lubrificante
1: Lâmina de aplicação lubrificante

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Resultado e benefício do produto

* O cilindro de imagem (OPC) da GP atende aos padrões de OEM quando 
   avaliado a qualidade de imagem e rendimento

* Nosso cilindro OPC é compatível com o toner OEM e todos os compatíveis de 1º linha

Testado em laboratório, as cores tem desempenho muito bom, praticamente igual ao original.

Kit compatível com as 
impressoras Ricoh

MPC3003

MPC3503

MPC4503

MPC5503

MPC6003

MPC3004

MPC3504

MPC4504

MPC5504

MPC6004

MPC501SP



Taxa de cobertura

*O índice de abrasão do produto GP é menor e estável.
*Durabilidade do produto igual ao OEM.

*Rolo de carga (PCR) 100% original, está incluido no KIT de 
  reconstrução.

*A barra de lubrificação soluciona o problema do OEM, não rasga, 
não rompe, não quebra e melhora a vida útil do cilindo opc.

Barra lubrificante GP

A textura da barra lubrificante GP é
suave e não esfarela durante o 
funcionamento da máquina, evitando 
sujeira e desgaste precoce do 
cilindro OPC.

Barra Lubrificante Comum

A superficie das barras lubrificantes das 
amostras de produtos concorrentes
é rigida e possui particulas de impurezas.
Elas se quebram, soltam com facilidade e 
sujam o cilindro OPC durante o 
funcionamento da máquina


