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OTWIERACZE KORESPONDENCJI
B 400
Otwieracz B 400 otwiera listy o różnych rozmiarach i grubościach (do 10 mm). Starannie i
czysto otwiera koperty bez zniszczenia zawartości. Jedyne co należy zrobić to umieścić listy
w automatycznym podajniku otwieracza.
Technika otwierania

cięcie

Szybkość

do 400 listów / min.

Format otwieranych kopert

C4 / B4

Grubość otwieranych kopert

max. 10 mm

Automatyczny start/stop

tak

Zasobnik zbierający listy

tak

Wymiary zasobnika

326 x 267 x 190 mm

Wymiary otwieracza

424 x 291 x 190 mm

Waga

6,2 kg

WAGI POCZTOWE
T3
Waga pocztowa z taryfikatorem pocztowym
Wyjątkową cechą wagi jest możliwość połączenia z każdym modelem frankownic Postalia. Obliczoną wartość opłaty
przesyłana jest automatycznie do licznika frankownicy. Wysokość krajowych i międzynarodowych stawek pocztowych dla
listów i paczek przechowywane są w układzie pamięci wagi. Zapisane są tam również dodatkowe stawki za usługi takie jak:
listy polecone, listy polecone za potwierdzeniem odbioru i listy priorytetowe. Gdy wysokości opłat pocztowych ulegają
zmianie, dostarczamy nowy układ pamięci. Wymiana układu jest równie prosta, jak sama obsługa wagi.
Zakres ważenia

Dokładność ważenia

Wymiary szali ważącej

Zasilanie

0 - 3 kg

1g

240 x 170 mm

220 – 240 V, 50 Hz

POSTMASTER 48-2
Waga pocztowa z taryfikatorem pocztowym
Waga z taryfikatorem pocztowym. Po wybraniu odpowiedniego rodzaju przesyłki (list ekonomiczny, priorytetowy, polecony,
za potwierdzeniem odbioru, zagraniczny itp.) automatycznie wyświetla się na wyświetlaczu wagi wartość opłaty pocztowej
dla ważonej przesyłki. Zachowywanie 8 ostatnich nastawień, zabezpieczenie przed przeciążeniem, elektroniczny system
kalibracji, wbudowana polska taryfa pocztowa, kolorowy panel sterownia. Za pomocą interfejsu wartość opłaty frankowanej
korespondencji może być natychmiast przesłana do licznika frankownicy Neopost. Duże wymiary szalki pozwalają na
wygodne ważenie kopert formatu A4.
Zakres ważenia

Dokładność ważenia

Wymiary szali ważącej

Zasilanie

0 - 2 kg

0,5 g

255 x 160 mm

220 – 240 V, 50 Hz

MAULTRONIC SOLAR
Najmniejsza waga listowa, z funkcją automatycznego wyłączania i tarowania zasilana przez
ogniwa słoneczne
Waga elektorniczna przeznaczona do ważenia listów i wielu innych przedmiotów, zasilana ogniwami słonecznymi.
Maksymalne obciążenie do 2 kg. Dokładność ważenia: 0,5g (0-100g), 1g (100-2000g). Przyjazna środowisku: nie potrzeba
używać baterii. Nadmiarowa energia jest przechowywana i wykorzystywana w mniej słonecznych warunkach (poniżej 150
luksów). Wymagany minimalny poziom oświetlenia w biurach wynosi 500 luksów. Pracuje nawet w ciemnych
pomieszczeniach. Opatentowany system pomiarowy, obudowa wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa. Funkcje
automatycznego wyłączania i automatycznego zerowania. Obsługa jednym przyciskiem. Zapamiętuje wynik pomiaru po
zdjęciu ważonego przedmiotu. Wyświetlacz ustawiony pod kątem ułatwia przeczytanie wskazania nawet przy ważeniu
większych kopert. Zgodna z normą CE.
Zakres ważenia

Dokładność ważenia

Wymiary szali ważącej

Zasilanie

0 - 2 kg

0,5g (do100g) - 1g

255 x 160 mm

220 – 240 V, 50 Hz
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