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SYSTEMY KOPERTUJĄ CE
Frankotyp - Postalia to światowy lider rozwiązań pocztowych oraz logistycznych. Innowacyjne rozwiązania stosowane przez firmę upraszczają i
zwiększają wydajność w przetwarzaniu poczty, zapewniając lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferowane przez Frankotyp - Postalia produkty,
wsparcie oraz serwis to gwarancja najlepszej efektywności przetwarzania, jakości oraz bezpieczeństwa poczty, optymalizacji kosztów, a także
zarządzania online.

Syste
Postalia FPi 500

Postalia FPi 2000

Postalia FPi 4030

3 000 - 5 000

15 000 - 20 000

do 40 000

2 podajniki na dokumenty

do 2 podajników na dokumenty

1 na wrzutki / koperty zwrotne

1 na wrzutki / koperty zwrotne

100 kartek (80g/m2)

325 kartek (80g/m2)

975 sztuk dokumentów

100 kopert

150 kopert

325 kopert

pojedyńcze, podwójne, list

pojedyńcze, podwójne, zig-zag

pojedyńcze, podwójne, zig-zag

równoległe, brak składania

list, równoległe, brak składania

list, równoległe, brak składania

do 3 kartek (80 g/m2)

do 5 kartek (80 g/m2)

Model

Miesięczna ilość
składanej
korespondencji

Liczba podajników

Pojemność
podajników
Rodzaje złożeń
papieru

Składanie kartek

Kopertowanie

3 podajniki

do 2 kartek + wrzutka w trybie
automatycznym

do 8 zszytych lub luźnych
g/m2)

kartek (80

do 8 kartek przy złożeniu na pół
do 5 kartek wg indywidualnych założeń
z pulpitu sterującego

do 5 kartek w trybie ręcznym

do 6 kartek przy złożeniu
części

na 3

Tryby pracy

9 programowalnych

9 programowalnych

20 programowalnych

Wydajność

do 1350 złożeń na godzinę

do 2200 złożeń na godzinę

do 3500 złożeń na godzinę

nie

opcja

opcja / Flex OMR - czyta również kody
innych producentów

możliwość podłączenia frankownicy opcja

możliwość podłączenia frankownicy opcja

Obsługa kodów OMR

Funkcje dodatkowe
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SYSTEMY KOPERTUJĄ CE - POSTALIA
POSTALIA FPi 500
Nabiurkowy system składająco-kopertujący
Nabiurkowy składacz POSTALIA FPi 500 to najnowszej generacji urządzenie, które zaspakaja potrzeby każdej
kancelarii w zakresie obsługi średniej ilości korespondencji.
Składa korespondencję, wkłada do koperty, zakleja.
System składania i pakowania zastosow
Trzy opcje zapakowania do koperty:
- jeden dokument (max 5 kartek składanych i wkładanych do jednej koperty),
- dwa dokumenty z dwóch podajników,
- dokument + karta.
Zalety FPi 500:
- prosty panel sterujący,
- do 9 zaprogramowanych operacji uruchamianych automatycznie,
- różne rodzaje złożenia dokumentu.

Jedną z cech która wyróŜnia FPi 500 jest łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
W przypadku zakleszczenia się dokumentu, wystarczy otworzyć pokrywę i w prosty sposób usunąć usterkę.

Specyfikacja techniczna
rodzaj składania

listowe, proste, zawijane, "Z"

kontrola pobierania ilości kartek

tak

panel kontrolny

LCD Display

licznik użytkownika

zlicza ilość wykonanych złożeń

rodzaje podajników

2 automatyczne, półautomatyczny,
podajnik dokładek formatu C6/5

sposób podawania

automatyczny

ilość kartek w podajniku

100

max ilość składanych kartek

5

opcja tylko składanie

tak

wymiar kopert

C6/5, C5

wymiar dokumentu

od A6 do A4

gramatura papieru

od 55 do 120 g/m²

pamięć operacyjna

9

wymiary urządzenia

380 x 490 x 546 mm

ciężar

30 kg

poziom głośności

65 dBA

wydajność

1350 listów/h

certyfikaty

CE, UL
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SYSTEMY KOPERTUJĄ CE - POSTALIA
POSTALIA FPi 2000

polecamy

Seria niezawodnych systemów składająco-koperujących idealna do każdego biura
Najnowszy produkt firmy Francotyp - Postalia, najlepszy do biur: atrakcyjny, prosty w użyciu, szybki i cichy. Wykonuje
wszelkiego rodzaju pakowanie biurowe, od ręcznego poprzez wielokartkową korespondencję do listów z ulotkami lub bez.
Z prędkością 2200 listów na godzinę FPi 2000 pakuje dokumenty do rożnych rodzajów kopert: DIN C6, C6/5 i C5. W skali
miesiąca urządzenie może wykonać do 15 000 zakopertowań.

Możliwości pracy:

● tylko zgięcie

● tylko pakowanie

● zginanie oraz
pakowanie

Interaktywny wyświetlacz
Przyjazny użytkownikowi panel sterowania to następna znakomita cecha serii FPi 2000.
Funkcje składania i pakowania są pokazane na czytelnym wyświetlaczu i są wybierane poprzez naciśnięcie
przycisku.
Ustawianie poszczególnych 9 prac (ustawienie wymiaru dok

Łatwy dostęp
Dzięki możliwości łatwego otwierania maszyny można w każdym wypadku mieć dostęp do dokumentu bądź
koperty, która utknęła w maszynie

Automatyczne podajniki
● automatyczny podajnik - podajnik typowy do standardowych dokumentów pochodzących z drukarek
laserowych, tuszowych, dokumentów kserograficznych, a także niektórych papierów błyszczących
● krótki podajnik (1/2) - przeznaczony do pakowania dokładek (insertów), takich jak np. koperty zwrotne

● ŁATWA OBSŁUGA
● ERGONOMICZNA BUDOWA
● NISKI POZIOM HAŁASU
● NOWOCZESNY WYGLĄD
● IDEALNY DO KAŻDEGO WNĘTRZA
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SYSTEMY KOPERTUJĄ CE - POSTALIA
POSTALIA FPi 2000
FPi 2000 niesie za sobą unowocześnioną formę i kształt zaprojektowany w taki sposób aby
zaspokoić indywidualne potrzeby klienta.
Trzy automatyczne podajniki zapewniają maksymalną wszechstronność i wydajność.
Na serię FPi 2000 składają się modele: 2015, 2020, 2025
FPi 2015 - posiada jeden automatyczny podajnik na dokumenty A4 pobierane strona po
stronie, oraz drugi (tzw. krótki) na dokumenty do formatu A5
FPi 2020 - wyposażony w dwa automatyczne podajniki zarówno do dokumentów A4, jak i
mniejszych jakimi mogą być ulotki, kartki zwrotne, broszury itp.
FPi 2025 - posiada dwa automatyczne podajnik na dokumenty A4 pobierane strona po
stronie, oraz trzeci podajnik (tzw. krótki) na dokumenty do formatu A5

Cechy poszczególnych modeli:

FPi 2015

FPi 2020

FPi 2025

ilość podajników

2

2

3

ilość automatycznych podajników

1

2

2

ilość krótkich podajników

1

-

1

podajnik ręczny

tak

tak

tak

automatyczne ustawianie zgięcia

tak

tak

tak

ilość trybów pracy

tak

tak

tak

podawanie max 3 stron z podajnika

tak

tak

tak

detektor grubości

tak

tak

tak

funkcja Fill & Start

tak

tak

tak

funkcja OMR

nie

nie

opcja

wyjście boczne

opcja

opcja

opcja

połączenie z frankownicą

opcja

opcja

opcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SKŁADANIE / PRACA

KOPERTY

Automatyczne ustawianie load'n Go

tak

Długość:

Wieloformatowy podajnik flexFeed

tak

Szerokość:

Podawanie wielu stron

tak

Pojemność podajnika:

Kaskada z wszystkich podajników
Liczba podajników

Szerokość:

130 - 230 mm

Gramatura:

60 - 250 g/m2

9

Różne wyjścia

wyjście boczne, opcjonalna półka

Daily Mail (Poczta Dzienna)

Pojemność podajnika:

325 kartek 80g/m2

Grubość zestawu:

2 mm
SKŁADANIE / PRACA

tak

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POCZTY

Wydajność:

maks. 5 kartek (80 g/m2)

tak

Max. waga:

170 g/m2

tak

Prędkość składania:

Optyczne Rozpoznawanie Oznaczeń (OMR)

opcja

Kontrola Produkcyjna Przesyłek(MPPC)

opcja

Zaklejanie kopert

90 - 356 mm

tak (do 5 kartek)

Pamięć zadań

Kompletowanie przed składaniem

Długość:

+ 1 podajnik insertów
Funkcja składania powerFold

Wykrywanie podwójnych secure’n Feed

150 kopert
DOKUMENTY

tak
do 2 podajników A4

90 - 162 mm
160 - 248 mm

do 2200 na godz.
pojedyńcze, podwójne, zig-zag

Typy składania:

list, równoległe, brak składania

tak
REDUKCJA KOSZTÓW

WYMIARY / WAGA

Oprogramowanie Printmachine

opcja

Dł x Sz x Gł:

Integracja systemu frankowania

opcja

Waga:
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SYSTEMY KOPERTUJĄ CE - POSTALIA
POSTALIA FPi 4030
Profesjonalny i niezawodny system do składania i kopertowania dokumentów
FPi 4030 to wysokowydajny system nowej generacji do składania i kopertowania dokumentów. Kopertuje rożne rodzaje
dokumentów: jedna lub wiele stron (z załącznikiem lub bez; np: koperty zwrotne, ulotki) do kopert o formatach C6, C6/5, C5,
z szybkością 3 500 listów na godzinę. W skali miesiąca urządzenie może wykonać do 40 000 cykli. Unikalną funkcją jest
kontrola wszystkich czynności na wyświetlaczu z dodatkowymi informacjami.

Możliwości pracy:

● tylko zgięcie

● tylko pakowanie

● zginanie oraz
pakowanie

Wielofunkcyjne stacje podawania
FPi 4030 wyposażone w maksymalnie trzy automatyczne stacje podawania. To innowacyjne urządzenie jest idealnie
dopasowane do różnorodnych potrzeb.
Wielofunkcyjne stacje mogą obsłużyć różne formaty dokumentów.
- Podajnik Maxifeeder (opcjonalny) oferuje zwiększoną wydajność i jest szczególnie przydatny przy przetwarzaniu załączników
takich jak koperty zwrotne i dokładki.
- Specjalna Stacja Automatyczna (opcjonalna) oferuje lepsze przetwarzanie materiałów specjalnych, takich jak papier ciężki
lub błyszczący.

Funkcja codziennej korespondencji
Ręczny podajnik pozwala na optymalne przetwarzanie różnorodnej codziennej korespondencji: podawanie zestawów do 8
kartek zszytych lub nie.

Podawanie wielu kartek
Możliwe jest podawanie, złożenie i kopertowanie do 8 kartek do każdej koperty – kontrola za pomocą ustawionego wcześniej
trybu lub optycznego systemu odczytywania (OMR).

Funkcja pracy ciągłej
W celu zapewnienia ciągłej pracy, istnieje możliwość użycia dwóch podajników w celu podwojenia przepustowości podczas
przetwarzania dokumentów składających się z jednej kartki (z załącznikami lub bez). Po opróżnieniu jednego podajnika,
urządzenie przełącza się na kolejny umożliwiając ponowne napełnienie pierwszego bez przerywania pracy.

Napełnij i uruchom
Dzięki funkcji Napełnij i uruchom obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Wystarczy wybrać funkcję, system przed
rozpoczęciem pracy automatycznie zmierzy kopertę i dokument i ustawi odpowiednie zagięcie.

Kontrola pobrania oraz kontrola ilości kartek
System kontroli oparty jest na mechanicznym pomiarze grubości pobranych dokumentów. Jest bardziej niezawodny niż
optyczny. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji dla całego urządzenia lub wybranych stacji.
Przed kopertowaniem FPi 4030 sprawdza ilość kartek w zestawie.

8w1
Wydajny i cichy mechanizm pozwala na jednoczesną obróbkę do 8 kartek różnych rozmiarów, zszytych lub nie.

www.officepartners.pl

91-071 Łódź ul. Ogrodowa 72/74
tel / fax: +48 42 25 34 550 -551
e-mail: info@officepartners.pl

SYSTEMY KOPERTUJĄ CE - POSTALIA
POSTALIA FPi 4030
Nowoczesny kolorowy ekran dotykowy
Wszystkie funkcje urządzenia kontrolowane są za pomocą łatwego w obsłudze, intuicyjnego i interaktywnego wyświetlacza. Daje on możliwość szybkiego wyboru jednego z
maksymalnie 20 zaprogramowanych trybów pracy (wybór dokumentu, ustawienie materiału, umiejscowienie adresu, itd.). Instrukcje tekstowe oraz symbole graficzne
pomagają w ustawieniu, zapamiętaniu i przywołaniu trybów, jak również anulowaniu błędów.
Prosty, intuicyjny i logiczny interfejs sterujący pozwala operatorowi bez praktyki na bezpieczne i łatwe użytkowanie urządzenia.

Funkcje
Stacje automatyczne A4

3

Funkcja wielu kartek (dokumenty A4)

tak

Funkcja ciągłego poboru

tak

Ręczne podawanie do 8 arkuszy (80g/qm, złoŜenie na pół)

tak

Podawanie dodatków (rozmiaru koperty)

tak

Ekran dotykowy

tak

Licznik arkuszy (roboczy; początkowy i całościowy)

tak

Napełnienie i uruchomienie danej funkcji

tak

Kontrola pobierania

tak

Kontrola ilości kartek

tak

Umieszczenie bez złoŜenia; bez pieczętowania

tak

Cicha praca przyjazna dla biura (ISO 11203)

tak

Opcje
Maksymalny podajnik (1200 arkuszy A5 lub 325 zwrotnych kopert)
Specjalna automatyczna stacja

tak
tak (Fpi 4030 S)

Funkcje OMR (Poziom B)

tak

Uniwersalny czytnik (przystosowany OMR – czytnik kodów)

tak

Funkcja OMR (czytnik kodów – poziom B)

tak

Alternatywne wyjścia kopert:
Transporter (wyjście dla większych kopert)
Boczne wyjście dla większych kopert
Boczne wyjście z połączeniem do maszyny frankującej

tak

Pomoc sprzętowa

tak

OMR
System Optycznego Odczytywanie (OMR) wykorzystuje nadrukowane symbole do automatycznej identyfikacji
kolejności i rozmiaru dokumentów.
Pozwala to, na przykład, na przetwarzanie personalizowanej korespondencji, elastyczną kontrolę róŻnych
załączników lub wykluczenie podwójnych kopii.

3 konfiguracje odbioru
Poza standardowym odbiornikiem zapakowanych kopert, urządzenie FPi 4030 może być wyposażone w
przenośnik do przestawnego układania kopert albo wyjście boczne z zbiornikiem odbiorczym na większą ilość
kopert lub połączeniem do frankownicy.
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SYSTEMY KOPERTUJĄ CE - POSTALIA
POSTALIA FPi 4030
Otwarta budowa Zero szans dla blokowania papieru.
Inteligentne składanie papieru, wykluczające jego zablokowanie. Jeśli jednak wystąpi zablokowanie, z
łatwością można podnieść pokrywę maszyny i usunąć zablokowany papier.

Stacja zbierająca arkusze
Dokumenty są segregowane w odpowiedniej kolejności i odpowiednio układane przed złożeniem. Stacja
segregująca jest wyposażona w automatyczne zatrzymywanie papieru w trakcie doboru arkuszy o różnym
rozmiarze. Zmiana formatu dokonywana jest w nieskomplikowanym menu na ekranie dotykowym

Różne rodzaje złożenia przekształcające arkusz papieru A4 w małą broszurę.
4 rodzaje złożenia dokumentu:
- single-fold: złożenie na połowę;
- z-fold: złożenie w tzw. „Z”
- double-parallel fold: złożenie podwójne równoległe
- C-fold (left to right): złożenie C – z lewej do prawej

Cechy poszczególnych modeli:

FPi 4030

FPi 4030 S
2 automatyczne stacje

rodzje i ilości stacji

3 automatyczne stacje
1 automatyczna stacja specjalna

Podajnik dokumentów
szerokość dokumentu

od 130 do 230 mm

wysokość dokumentu

od 90 do 356 mm

gramatura papieru

od 60g/m2 do 250g/m2

pojemność dokumentów

975 arkuszy (80g/m2)

ilość i waga przy funkcji wielu kartek

do 8 arkuszy 80g/m2

Koperty
rodzaj kopert

z okienkiem lub bez

rozmiar kopert

długość: 90 do 162 mm

rozmiar kopert

szerokość: 160 do 248 mm

pojemność podajnika na koperty

325 kopert

Wydajność i pojemność składania
pojemność składania

do 8 arkuszy 80g/m2, przy złożeniu na połowę

waga papieru

max. 170g/m2

szybkość składania
Tryby pracy

do 3 500 listów na godzinę
do 20 programowanych trybów pracy

Wymiary urządzenia

1200 x 680 x 420 mm

Waga urządzenia

80 kg

Certyfikaty

CЄ, IEC 60950
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