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Relay 5000/6000

Enveloppenvulmachines
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De snelle en betrouwbare postverwerker die uw bedrijf nodig heeft

Of u nu maandelijkse facturen naar uw klanten 
moet sturen of reclamemateriaal wilt verspreiden 
om uw business te laten groeien... uw postpro-
gramma is cruciaal voor het succes van uw bedrijf. 
Fouten en vergissingen zijn immers uit den boze.

De enveloppenvulmachines Relay 5000 en 6000 
zijn speciaal ontworpen om per maand tot 120 000 
stuks gepersonaliseerd en accuraat te verwerken. 
De machine garandeert niet alleen dat uw post op 
tijd wordt verstuurd maar ook dat de correcte infor-
matie naar de juiste klant wordt gestuurd.
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Profiteer van de voordelen van onze emble-
matische tafelenveloppenvulmachines, nu 
ook beschikbaar met de middelgrote pos-
tverwerkers.
U kunt nu het maximaal uit uw mailing halen dankzij de snellere en meer efficiënte 
productie. De productiecapaciteit van de enveloppenvulmachine Relay 6000 wordt nog 
verhoogd door de optionele invoersystemen met hoge capaciteit. Zo kan ook uw bedrijf 
zijn volle potentieel ontwikkelen.

Geïntegreerde flexibiliteit
De enveloppenvulmachines Relay 5000 en 6000 zijn ontworpen om te voldoen aan de 
behoeften van een steeds competitievere markt en de strikte naleving van de voorschrif-
ten te garanderen. U kunt verschillende unieke en flexibele opties integreren zoals 1D en 
2D scannen, en uitvoerscannen om te garanderen dat uw belangrijkste post altijd op tijd 
naar de juiste klant wordt gestuurd.

Alles kan
Waarom zou u de planning van uw postverzendingen moeten aanpassen aan de 
beperkingen van uw apparatuur? Met de enveloppenvulmachines Relay 5000 en 6000 
kunt u brieven van verschillend formaat verwerken. En het beste: u kunt gemakkelijk de 
startconfiguratie selecteren en tussen de verschillende taken wisselen.

Kenmerken Relay 5000 Relay 6000

Prestaties 4 000 per uur 4 300 per uur

Maandelijkse capaciteit 62 500 120 000

Vouwopties C, Z, Helft, Dubbel, Zonder vouw C, Z, Helft, Dubbel, Zonder vouw

Integreerbare opties OMR, 1D OMR, 1D, 2D

Afmetingen van het materiaal
Min.: 127 mm (Breed) x 135 mm (Hoog)
Max.: 250 mm (Breed) x 356 mm (Hoog)

Min.: 127 mm (Breed) x 135 mm (Hoog)
Max.: 250 mm (Breed) x 356 mm (Hoog)

Invoercapaciteit standaard vellen 350 vellen 350 vellen

Invoercapaciteit bijlagen 350 bijlagen 350 bijlagen

Invoercapaciteit grote vellen Niet beschikbaar 2 000 vellen

Capaciteit enveloppen brieven 250 enveloppen 250 enveloppen

Max. aantal invoersystemen 3 invoersystemen voor vellen/bijlagen
7 (4 invoersystemen met hoge capaciteit voor 

vellen + 3 invoersystemen voor vellen/bijlagen)


