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FPI-5700/6700 
 

Borítékoló gép család 
Két professzionális 
berendezés az Önök 
leveleinek postai 
előkészítésére. 



 

FPI-5700 
az egyre növekvő igényekkel 
rendelkező postázók részére. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagy kapacitású lap 

adagoló (HCDF) 

max. 725 lap, automatikus 

leválasztással történő bevítelére. 

Függőleges lerakó 

(opcionális), nagy 

Kapacitású; max 

500 megtöltött 

boríték befogadá-

sára alkalmas 

7“-Üveg display 

önmagát magyarázó, 

grafikus kialakítású 

menűvezérelt irányí- 

tással. A kezelési  

leírást is tartalmazza. 

 
 
 

 
 
 

 

CIS olvasó 

(opcionális),  

a lap teljes 

szélességében 

olvassa a vezérlő 

kódokat. 

Szabványos a 3- vagy 5-adagolós  

kialakításnál 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energia takarékos 

A gép automatikusan 

vált takarék 

üzemmódra. 

 

Az új FPi-5700 igény szerint kialakítható 

borítékolási megoldást kínál közepes és nagy 

mennyiségű level esetén. Gyorsan, megbizhatóan és 

halkan késziti össze a kiküldendő lapokat, egy vagy 

több oldalas küldeményekből álló postai levelekké.  

 
▶ A lapok betöltése max. 6 automata vagy speciális 

adagolóból történhet. További opcionális lehetőségek: 

 “Maxi”, kettős kapacitású és rövid adagolók. 

 

▶ Választható boríték lerakók:  

-Jobb vagy bal oldali kidobó  felfogó kosárral, vagy 

továbbitással egy következő berendezéshez .  

-Függőleges lerakó. 

▶ A nagy méretű 7“ 

átmérőjű üvegdisplay-n 

megjelenő navigációs 

illetve működtetési 

utasításokkal a kezelő 

könnyedén tudja az egyes 

munkafolyamatokat 

kialakítani, letárolni, majd 

szükség esetén előhívni és 

elindítani. 

 

▶ Különösen hasznos tulajdonságok kerültek beépítésre: 

Kézi adagolás; több lap egymás utáni bevitele azonos 

adagolóból; többes lap egyidejű behúzása elleni 

védelem; adagolók összekapcsolása; félautomata 

boríték beállítás; programozható és letárolható 

munkafolyamatok. 

 

▶ Preciz vezérlő kód olvasás a lapok teljes felületén a 

hibátlan összehordás érdekében. A CIS olvasóval, 

speciális beállítás nélkül is, érzékelhetők a szokásosan 

alkalmazott  vezérlő kódok (OMR, OCR, BCR 1D & 2D). 

 

▶ Csatlakozási lehetőségek: LAN, WLAN, USB 



 

FPi-6700 
HOHES VOLUMEN, FLEXIBLER EINSATZ 

 

 
Powerstacker 

(függőleges lerakó, 

átváltható 

oldalkidobóval) max 

kapacitása 500 

megtöltött boríték. 

Könnyen kezelhető. 

10“-Üvegdisplay, 

önmagát magyarázó, 

grafikus kialakítású 

menűvezérelt irányí- 

tással.  

A kezelési leírást is 

tartalmazza“  

 
 
 
 

Versa-Feeder (Opció), 

füzetek mellékletként 

történő adagolására. 

Ezeket a mellékleteket a 

gép nem hajtogatja, 

változatlan formában 

helyezi be a borítékba.  

Maxi-adagoló (Opció) 

Választhatóan 

válaszboríték   vagy más 

melléklet adagolására 

A5 vagy A4 méretben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Az FPi-6700 minden olyan funkcióval rendelkezik mint 

az FPi-5700. A különbség a terhelhetőségében rejlik, 

amely jelentősen nagyobb, és így az igen nagy 

mennyiségű borítékolások elvégzéséhez alkalmazható. 

 
▶ A maximális konfigurációr, mint az FPi-5700-nál, 

két maxi adagolóval és egy nagy kapacitású 

adagolóval (összesen 3.000 lap) építhető ki. 

 

▶ Azitt alkalmazott szabványos 

függőleges lerakó (Powerstacker) 

lehetőséget nyújt a boríték 

kidobó jobb vagy bal oldali 

működtetésére. 

Nagyobb 

mennyiség 

esetén érdemes a 

kihordó szalagot 

használni (1.000 

boríték). 

Energia takarékos 

A gép automatikusan 

vált takarék 

üzemmódra. 

 

 
▶ Az új, 10“ átmérőjű üvegdisplay-n megjeleníthető  menű 

még a gyakorlatlan kezelőnek is biztonságot kölcsönöz. 

 

▶ A LAN, WLAN vagy USB kapcsolatok bármelyike lehtővé 

teszi a számitógépéhez való kapcsolódást is. 



     
 

Műszaki adatok FPI5700 FPi6700 
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Minden feladatra a 

legjobban elkészítve 

A szinte tetszőlegesen 

variálható adagoló és felfogó 

kiépítéssel szinte minden 

partner igényeit ki lehet 

elégíteni. 

Kiépítési példák 

 
 

 

 

Adagolók 

Max. óránkénti mennyiség 

 Max. terhelhetőség havonta 

Tárolható programok 

Elérhető displayfelület (átmérő 

Max. méretek (mm, H x Sz x M) 

Környezeti hőmérséklet (

Környezet relativ páratartalom  (  

 

 

Magasság / Szélesség (mm) 

Max. Brossúra vastagság (mm) 

Borítékok  

DIN Formátum 

Magasság / Szélesség (mm) 

 

 

Tandem üzemmód; Feeder Swap  

Kézi adagolás (napi posta) 

Gyüjtés hajtás elött  

Alsó cím elhelyezés  

 

Hajtás nélküli borítékolás« 

Csak hajtás«  

Számlálás 

CIS (Sensor) 

 

 

Tartalom ellenörzés 

 

Versa-Feeder 

Vertikális boríték felfogó 

Kihordó szalag 

A müszaki változtatások jogának fenntartásával!. 
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2 – 6 2 – 6 (7) 

4.000 4.300 

70.000 90.000 

max. 10 max. 10 

50 50 

7“ 10“ 

1650 x 415 x 970 2000 x 465 x 970 

< 70 < 72 

10 – 40 10 – 40 

30 – 80 30 – 80 

  

325 325 

725 725 

3.125 3.125 

A4, A5, A6 A4, A5, A6 

90 – 356 / 130 – 230 90 – 356 / 130 – 230 

60 – 170 (250) 60 – 170 (250) 

2 2 

  

 325  325 

C6, DL, C6/5, C5 C6, DL, C6/5, C5 

90 – 162 / 160 – 248 90 – 162 / 160 – 248 

80 – 120 80 – 120 

2,5 2,5 

  

Igen Igen 

Igen Igen 

max. 25 max. 25 

Igen Igen 

Igen Igen 

opció opció 

Igen Igen 

Igen Igen 

Igen Igen 

Igen Igen 

opció opció 

Igen Igen 

opció opció 

OMR, BCR 1D & 2D, 

OCR* (Lap n/m) 

OMR, BCR 1D & 2D, 

OCR* (Lap n/m) 

Igen Igen 

Igen Igen 

Igen Igen 

  

– opció 

– Igen 

opció opció (Kosár) 

opció – 

– opció 

  

  

 


