
306 Brievenopener
Snelle brievenopener voor het openen en 
sorteren van grote volumes en het 
verwerken van verscheidene formaten

De 306 is een geavanceerde upgrade van 
's werelds snelste, meest robuuste en 
efficiënte brievenopener. 

De 306 beschikt over de nieuwste 
technieken voor het openen van enveloppen 
gecombineerd met slimme ergonomie. 
Dit model zet een nieuwe standaard voor 
de verwerking van hoge postvolumes. 
Het verbeterde roterende snijmes 
verwijdert randen van minimaal 0,25 mm 
van enveloppen voor veilig openen. 
De nieuwe software maakt het instellen 
van taken gemakkelijker en flexibeler. 
Met snelheden tot 40.000 enveloppen per 
uur en roterende messen opent de 306 uw 
enveloppen efficiënter dan ooit.

Veelzijdige brievenopener 
met sorteermogelijkheden

Snel openen 
Tot 40.000 enveloppen per uur 

Ondersteuning voor drie postladen  
Zorgt voor geoptimaliseerde workflows en verbeterde 
ergonomie 

Instelbare software-interface
• Biedt vele taakinstellingen
•  Ondersteunt meerdere operators en talen met

wachtwoordbeveiliging
•  Gemakkelijk afleesbaar lcd-scherm met

achtergrondverlichting

Automatische vastloopdetectie  
Beperkt schade en maakt het oplossen van storingen 
gemakkelijker 

Automatische verzameling van afgesneden papier 
Zorgt voor een schone werkplek, voorkomt storingen en afval 

Roterend snijmes  
Biedt acht snijdieptes plus "niet snijden"-stand



Specificaties
Lengte 1143 mm

Diepte 533 mm

Hoogte 1473 mm

Gewicht: 110 kg

Voeding 115 VAC, 60 Hz, 8,5 A 
230 VAC, 50 Hz, 5,5 A

BTU 3338 BTU/h (115 VAC) 
4317 BTU/h (230 VAC)

Snelheid Tot 40.000 per uur

Envelopformaten en -typen Lengtes tot 343 mm

Dikte Max. 13 mm

Snijdiepte  Van 0,3 mm vanaf de 
enveloprand tot 3,2 mm diep

Capaciteit invoermagazijn Max. 400 enveloppen

Standaard en afvalbak Meegeleverd

306 - optionele accessoires
Er zijn diverse optionele accessoires beschikbaar die u extra 
productiviteit en meerwaarde voor de 306 bieden. Deze 
accessoires verbeteren downstreamprocessen en bieden een 
audit trail voor uw geopende post. 

Sorteren
De sorteeropties maken de 306 tot een perfecte oplossing voor 
toepassingen die inhoudverificatie vereisen, voor of na het 
openen, zoals het verwerken van claims of betalingsberichten.

Enveloppen kunnen worden gesorteerd en uitgevoerd naar 
twee locaties op basis van programmeerbare criteria zoals 
dikte, lengte en hoogte. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid 
worden gemaakt tussen DL- en C5-enveloppen.  
De sorteeroptie voor enveloppen is leverbaar met een 
uitvoerbak voor 20 tot 30 items of met een 90° transporteur die 
meer dan 200 enveloppen kan bevatten. Taken kunnen worden 
ingesteld via een sorteerwizard met een gebruiksvriendelijke 
interface. 

Batchtaken 
Met de optie voor batchtaken worden geopende enveloppen 
gegroepeerd in vooraf geselecteerde partijgroottes tussen 20 
en 200 conform de afhandelingsvereisten van het downstream 
extractieproces. Een batchteller telt tot het vooraf ingestelde 
aantal, waarna de verwerking wordt gestopt of onderbroken. 

High-speed inkjetprinter 
Met de snelle inkjetprinter-optie kan een audit trail worden 
gemaakt voor inkomende post. Er kunnen maximaal 4 regels 
worden afgedrukt, waaronder tijd, datum, job-id en operator-id.  
Bovendien kan vooraf gedefinieerde tekst zoals "Vertrouwelijk", 
"Debiteuren" of "Boekhouding" worden afgedrukt op de 
envelop. Er zijn 9 instellingen voor de printkop, waardoor tekst 
tot 12,7 mm hoog kan worden afgedrukt op het juiste deel van 
de envelop.

Rapportenprinter 
Produceert allerlei statistische rapporten voor het bewaken 
van de prestaties van machine en personeel.

Geavanceerd roterend snijmes met acht instelbare dieptes 

Drie postladehouders voor optimaal bedieningsgemak 

Minder geluid 

Nieuwe snelle HP-inkjetprinter (optioneel) – voor 
datumcodering, volgnummers, boodschappen en  
ID-barcodes 

Statistiekenprinter (optioneel) 

Complete operatorinterface en bedieningspaneel 

Verbeterde feeder met snelheden tot 40.000 enveloppen 
per uur 

Aanvullende statistische rapporten voor prestatiebewaking
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