
  

 
 

 

 

FPi4700 
 

Boritékoló gép rendszer közepes 
és nagyobb mennyiségű postai 
előkészítéshez  



 

Az FPi-4700 gépcsalád bármely tagjával a 

postai előkészítést játszva tudja megoldani . 

Az FPi-4700 gép segítségével havi 40.000 borítékolási feladatot is 

kényelmesen el tud végezni. Gyorsan, megbízhatóan és halkan készíti 

össze az egy vagy több lapos üzleti leveleket, számla kivonatokat, 

fizetési értesítőket kulturált formájú levelekké. Ez a berendezés nem 

csak intelligens, hanem könnyen kezelhető; és mivel kompakt kivitelű 

még helytakarékos is. 

▶  Összeg yűjt és,  ha jtogat ás ,  bo rít éko lás,  l ezárás  

Az előkészített dokumentumokból egyetlen folyamatban C6, C6/5 

vagy C5 formátumú leveleket alakít ki, ahogyan ezt kívánják. 

▶  Mellékletek? Szórólapok? Nem jelentenek gondot ! 

A kiküldendő leveleikben válasz borítékot, kártyát, szórólapot is 

probléma mentesen tud elhelyezni, vagy a hajtogatási művelet 

alkalmazásával saját reklámanyagot is tud készíteni  

▶  Gyors ,  h alk és e rős  

Az FP-4700 max. 3.800 borítékot készít össze óránként. A kompakt 

kialakítása és a viszonylag csendes működése miatt még a 

szokványos irodai környezetben is használható. 

▶  Két  alap mode ll  

Az FPi-4720 alapmodell két lapadagolóval rendelkezik, 

amelyből a felső állomás nagy kapacitással került 

kialakításra, a nagyobb mennyiségű dokumentumok 

beviteléhez. Az FPi-4730 alapmodell három lapadagolós.  

Mindkét modell szállítható kézi beállítású leválasztással 

ellátott alsó lapadagolóval. Ezáltal lehetővé válik speziális  

(fényes) és/vagy vastagabb (max. 1 mm) bevitelére is. 

A nagyszerű borítékoló gép család 

SOKOLDALÚSÁG, NAGY 
TELJESÍTMÉNNYEL ÉS 
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉGGEL . 

FPi4700 

Intelligens&Komfortos | FILL&START+ 

A Fill&Start funkciónak köszönhetően a gép felismeri, hogy 

melyik adagolóban van dokumentum, és egy olyan munkát 

(job) alakít ki amely önállóan elvégzi a teljes borítékolási 

folyamatot. 

Többes lapbehúzás elleni védelem | REAL SHEET CONTROL 

 Az első lap tényleges vastagságának megmérésével 

a rendszer védelmet nyújt a későbbi esetleges 

többes lap behúzása ellen. 

Erőteljes hajtogatómű | TEN IN ONE 

A gép egy kiemelkedően erős hajtogatóművel épült. 

Egyszeres hajtogatáskor max. 10 lapot; kétszeres 

hajtogatáskor pedig 8 lapot képes egyetlen töltetté 

alakítani.  



 

 

Gépkönyv a kijelzőn  

A nagy méretű, 7”-
os  képernyőn a 
kezelő 
rendelkezésére álló 
komplett menü 
vezérlés biztosítja a 
pontos beállítást és 
működtetést. 

Nagy kapacitású kész 

boríték felfogó 

500 db lezárt, kész boríték 

felfogását teszi lehetővé.. 

Sokrétű olvasási funkciók 

A CIS szkenner (opció) minden 

különös beszabályozás nélkül 

különböző vezérlőkódokat képes 

értelmezni a teljes lapfelületről.. 

. 

Nagy kapacitású lapadagoló  

A 725 lapnyi kapacitással 

rendelkező adagoló (HC) 

jelentősen csökkenti az 

utántöltési időt, és folyamatos 

működést biztosít. 

Energiatakarékos 

A gép automatikusan 

Standby-állapotba 

kapcsol, a kisebb 

energiafogyasztás 

érdekében. 

. 

Maxi adagoló (Opcio) 

Válaszborítékhoz, vagy 

melléklethez. 

DIN A5 (max. 156 mm) ill. 

DIN A4 (max. 356 mm). 

MULTICHANNEL 

Mindegy, hogy per LAN, 

WLAN vagy USB – minden 

út nyitva az eléréshez. A 

berendezés programjait 

egyszerűen listázhatja a 

számítógépén 

Kézi adagolás 

Max 5 lapból álló 

levélkötegeket kézzel is 

lehet adagolni. Kiegészítő 

mellékletek csatolhatók 

hozzá. 

 

Gyűjtő állomás 

Az összes borítékolandó lapot 

összegyűjti, majd együtt 

hajtogatja. Ezáltal csökken a 

papír elakadás veszélye és 

professzionális kinézetű 

levélküldeményt kapunk.. 

Adagolók összekötése 

Megkétszerezi a 

lapadagolók kapacitását és 

szinte folyamatos működést 

tesz lehetővé az adagolók 

változó feltöltésével. 

 

A kész borítékok fogadási lehetőségei  

A kész borítékokat vagy egy standard 

felfogóval (1), vagy egy oldalkidobóval 

(9), vagy pedik egy nagy kapacitású 

felfogóval(O) tudjuk összegyüjteni. 

1 9 0 



 

 

 

 

A helyes hajtogatással egy 

A4 lapból egy kis 

brossúrát vagy egy 

kulturált levelet lehet 

készíteni.. 

A hajtogatási lehetőségek 

minden olyan változata 

elérhető, amelyek a mai 

modern irodákban 

használatosak. 

 

FPi4700 

Műszaki adatok 

Tárolható job-ok 

Olvasás: OMR, OCR, BCR 1D & 2D 

Adagolók kapacitása 

Automata adagoló (80 g!m2) 

HC-Automata adagoló; nagy kapacitású (80 g!m2) 

Speciális adagoló (80 g!m2) 

Maxi adagoló opcionális 

- DIN A5 (max. 156 mm) 

- DIN A4 (max. 356 mm) 

Borítékok (C6, C6!5, C5) 

Nagy kapacitású boríték felfogó  

Max. magasság (mm) 

C5!6 + 1 x A4, 80 g!m2 (kettős hajtogatással) 

C5 + 1 x A4, 80 g!m2 (egyszeres hajtogatással) 

Hajtogatási teljesítés 

Egyszeres (A4, 80 g!m2) 

Kétszeres (A4, 80 g!m2) 

Lapköteg vastagság 

Dokumentum 

Magasság 

Szélesség 

Papír súly 

Speciális adagoló papír vastagsága 

Méretek 

Konfigurció: 3 adagoló + felfogó 

Hossz, Magasság,Szélesség, (mm) 

 Súly (kg) 

Konfiguració : 3 adagoló  + nagy kapacitású felfogó  

Hossz, Magasság,Szélesség (mm) 

Súly (kg) 

Zaj 

Alap kivitelben Nagy kapacitású boríték felfogóval 

Megfelelőség:  EU-Konformitási nyilatkozat 

50 

opcionális  

325 

725 

325 

325 válaszboríték 

vagy 

1.200 Dokumentum 

325 

300 

max. 400 boríték 

max 500 boríték 

max 10 lap 

max. 8 lap 

max. 2,5 mm 

90–356 mm 

130–236 mm 

60–250 g/m2
 

max. 1 mm 

1.360 x 720 x 500 

79 

1.360 x 770 x 500 

90 

66 dB(A) 

67 dB(A) 

Szabványok 

ISO 9001 

ISO 14001 

 

 

Modell változatok 

FPi4 7 20  

· 1 HCadagoló 

· 1 Automata adagoló 

FPi4 7 20 /s  

· 1 HCadagoló 

· 1 Speciális adagoló 

·  

FPi4 7 30  

· 3 Automata adagoló 

Francotyp-Postalia 

Vertrieb und Service GmbH  

Prenzlauer Promenade 28 

13089 Berlin 

freecall: 0800 372 62 68 

E-Mail: info@francotyp.com 

www.francotyp.de 

www.francotyp.de  

 

FPi4 7 30 /s  

· 1 HCadagoló 

· 1 Speciális adagoló 

·    
FP
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