
Doe meer met  uw 
documenten

DF800 en DF900 Papiervouwers



Manueel papier vouwen kan een vervelende 
en tijdrovende zaak zijn die u op de 
moeilijkste momenten in tijdnood brengt. 
Of u nu brieven, facturen, uittreksels of 
mailings wil verzenden: alleen al het feit 
dat u binnen een bepaalde deadline alles 
klaar moet krijgen kan ertoe leiden dat  
de kwaliteit van de documenten in het 
gedrang komt.

De Pitney Bowes DF800 & DF900 papiervouwers plooien 
automatisch, netjes en snel, uw documenten zodat uw 
kantoorproductiviteit verhoogt. Nauwkeurige vouwen, altijd 
weer, houden uw professioneel imago in stand en draagt bij tot 
een vermindering van het afval. Een Pitney Bowes vouwer helpt 
u om nieuwe klantenrelaties aan te gaan en de banden met
bestaande klanten nauwer aan te halen.

Gebruiksvriendelijk en onopvallend

Het LCD bedieningsscherm helpt de gebruiker bij van het 
samenstellen en uitvoeren van een opdracht, aan de hand 
van gemakkelijk te volgen wizards.  Bewaar tot 20 vooraf 
gedefinieerde opdrachten voor later gebruik of voer een 
eenmalige opdracht uit. Van zodra de opdracht ingevoerd en 
bewaard werd kunt u ze opnieuw oproepen met een druk op  
de knop. 

Bij gebruik van standaardmaterialen volstaat het de 
afmetingen van de inleggids aan te passen en het startsein 
te geven voor het uitvoeren van de opdracht. 

Pitney Bowes vouwtoestellen zijn de ideale oplossing voor 
elk kantoor, dankzij hun kleine voetafdruk. 

Elimineer fouten en afval

Voor u een opdracht uitvoert is het nodig een test te doen zodat 
u kunt nagaan hoe uw document eruit zal zien wanneer het
gevouwen is.

Het uniek bladrichtingicoon helpt u wanneer u documenten 
laadt, zodat u van meet af aan het gewenste resultaat bekomt. 

De automatische detectie van dubbels maakt dat het toestel 
stopt wanneer ongewild meer dan een document gevouwen 
wordt

De batchteller stopt automatisch het toestel wanneer het 
gewenste aantal documenten geplooid werd. U vouwt dus niet 
meer documenten dan nodig. 

Productiviteit 

Een papiervouwer van Pitney Bowes werkt snel en kan tot 
20.000 documenten per uur verwerken.

Zowel de DF800 als de DF900 zijn uitgerust met ruime 
stapelbakken voor de opvang van afgewerkte documenten. 
De DF900 heeft een stapelbak voor 500 documenten en kan 
uitgebreid worden voor de opvang van 1.000 documenten. Dat 
bespaart tijd bij het verwijderen van afgewerkte documenten. 

Het is niet nodig het toestel stil te leggen tijdens het bijvullen 
van documenten of de snelheid bij te regelen, zodat ze lange 
tijd ononderbroken kan werken.

Flexibiliteit

Een klein aantal documenten vouwen is gemakkelijk. U 
kunt manueel tot 5 sets van vooraf verzamelde en geniete 
documenten met de hand invoeren.

Zeven verschillende vouwtypes zorgen voor een optimale 
flexibiliteit. Zo kunt u uw document precies dat uitzicht 
geven dat u wenst. De DF900 heeft een optionele kruisvouw 
mogelijkheid die ideaal geschikt is voor de samenstelling van 
boekjes.

Zowel de DF800 als de DF900 kunnen een grote waaier van 
papiergewichten en –afmetingen verwerken.

Betrouwbaarheid

De DF800 en DF900 passen de vouwtechnologie van Pitney 
Bowes toe, die haar efficiëntie bewees op onze vouw- en 
vultoestellen van de laatste generatie.

Vouwtypes

Enkele plooi Z plooi C plooi Poortplooi

Dubbele plooi Offset C plooi Offset Z plooi



Manuele invoer mogelijk voor 
kleine opdrachten. Tot 5  
verzamelde documenten die al 
dan niet geniet zijn Gebruiksvriendelijk bedieningsscherm met 

programmatie aan de hand van wizards. Bewaren 
van maximum 20 opdrachten in het geheugen. 
Kies een van de 5 snelheden en verhoog of 
verlaag de snelheid zonder het toestel stop te 
zetten

Standaard stapelbak voor 
135 documenten. 

Toevoer met hoge capaciteit 
voor 325 vellen die bijgevuld kan 
worden zonder dat het toestel 
stop gezet moet worden. 
Verwerkt papier tot 120g

De DF800 vouwt tot 13.000 stuks per uur 

De DF900 vouwt tot 20.000 documenten per uur en 
kan 1.000 gevouwen documenten opslaan dankzij 
zijn optionele transportband met hoge capaciteit. 

Manuele invoer mogelijk voor 
kleine opdrachten. 

Tot 5  verzamelde documenten 
die al dan niet geniet zijn

Gebruiksvriendelijk bedieningsscherm met programmatie aan de 
hand van wizards. Bewaren van maximum 20 opdrachten in het 
geheugen. Kies een van de 7 snelheden en verhoog of verlaag de 
snelheid zonder het toestel stop te zetten

Toevoer met hoge capaciteit voor 500 bladen, kan 
bijgevuld worden zonder het toestel stop te zetten. 
Verwerkt papier van maximum A3-formaat en tot 
200g



DF800 Eigenschappen

Minimum papierafmetingen: 127 x 127 mm

Maximum papierafmetingen: 229 x 406 mm

Minimum papiergewicht: 55g/m2

Maximum papiergewicht: 120g/m2

Snelheid: tot 13.000 vellen per uur

Afmetingenl
Diepte: 515 mm

Lengte: 645 mm

Hoogte: 460 mm

Gewicht: 22kg

Elektriciteit: 120 tot 240V, 50/60 Hz

DF900 Eigenschappen

Minimum papierafmetingen: 127x 127 mm

Maximum papierafmetingen: 305 x 432 mm

Minimum papiergewicht: 55g/m2

Maximum papiergewicht: 200g/m2

Snelheid: tot 20.000 vellen per uur

Afmetingen
Diepte: 585 mm

Lenge: 660 mm

Hoogte: 545 mm

Gewicht: 29kg

Elektriciteit: 120 tot 240V, 50/60 Hz
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