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Enveloppenvulmachines
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De snelle en betrouwbare postverwerker die uw bedrijf nodig heeft, 
verzending na verzending.

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. 
Omdat een domme fout het werk van maanden 
ongedaan kan maken. 

De enveloppenvulmachines Relay 7000 en 8000 
zijn speciaal ontworpen om per maand tot 200 000 
stuks zeer snel te verwerken. De machine garan-
deert niet alleen dat uw post op tijd wordt verstuurd 
maar ook dat de correcte informatie naar de juiste 
klant wordt gestuurd.
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Met dezelfde innovatieve technologie ter 
garantie van de documentintegriteit als de 
grootste postverwerkers ter wereld
Als we even stilstaan bij het feit dat er dagelijks miljoenen facturen, bankafschriften en 
andere gevoelige documenten de deur uitgaan, lijkt het niet meer dan logisch dat we de 
toegang tot onze post maximaal beveiligen. Uw bedrijf kan nu van dezelfde voordelen pro-
fiteren als de grote multinationals op het gebied van de bescherming van klantgegevens.

Flexibiliteit en precisie
De enveloppenvulmachines Relay 7000 en 8000 zijn voorzien van alle opties die u nodig 
heeft om te voldoen aan de behoeften van een steeds competitievere markt en de strikte 
naleving van de voorschriften te garanderen. Tot deze opties behoort de 2D scantechnolo-
gie en een verwerkingssysteem van bestanden dat u garandeert dat uw belangrijkste post 
tijdig de juiste klant bereikt.

Alles kan
Waarom zou u de planning van uw postverzendingen moeten aanpassen aan de 
beperkingen van uw apparatuur? Met de enveloppenvulmachines Relay 7000 en 8000 
kunt u afwisselend vellen in enveloppen met briefformaat steken en mailers verwerken 
zonder de machine stil te leggen. Het systeem is bovendien zeer gemakkelijk en snel te 
configureren.

Kenmerken Relay 7000 Relay 8000

Prestaties 5 400 per uur 5 400 per uur

Maandelijkse capaciteit 120 000 200 000

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

Integreerbare opties OMR, 1D, 2D, Gebaseerd op bestanden OMR, 1D, 2D, Gebaseerd op bestanden

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

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

Invoercapaciteit standaard vellen 350 vellen 350 vellen

Invoercapaciteit bijlagen 350 bijlagen 350 bijlagen

Invoercapaciteit grote vellen 2 000 vellen 2 000 vellen

Capaciteit enveloppen brieven 500 enveloppen 500 enveloppen

Max. aantal invoersystemen
8 (4 invoersystemen met hoge capaciteit voor 
vellen + 4 invoersystemen voor vellen/bijlagen)

8 (4 invoersystemen met hoge capaciteit voor 
vellen + 4 invoersystemen voor vellen/bijlagen)


