IM-30
Velkokapacitní OTEVÍRAČ OBÁLEK
Efektivní zpracování pošty bez odpadu

HLAVNÍ VÝHODY

• Otevírání obálek na jedné, dvou nebo třech stranách
• Exkluzivní řezací mechanismus (bez ostrých hran a poškození obsahu zásilky)
•  Snadná přístupnost k obálce během celého procesu zpracování
•  Jednoduchá obsluha pomocí navigačního menu
•  Rychlost otevírání 2 400 obálek/hod
•  Úspora času a peněz

IM-30 - Velkokapacitní OTEVÍRAČ OBÁLEK
Příjem pošty je v jakémkoliv odvětví velmi důležitý,
avšak může být komplikovaný a časově náročný. Účty,
faktury a korespondence přicházejí denně a snadno se
mohou nahromadit. Zautomatizování tohoto procesu
Vám značně ušetří čas a zásilky se ke svým adresátům
dostanou mnohem dříve. S otevíračem obálek IM-30 se
otevírání stane jednoduchou a rychlou činností.
Otevírač obálek IM-30 je vhodný pro náročné použití.
S tímto otevíračem můžete otevírat obálky až na třech
stranách.
Standardní a smíšená pošta
IM-30 umí snadno zvládnout smíšenou poštu i standardní zásilky
bez toho, abyste měnili nastavení
stroje. Jednoduše naložíte obálky a stroj je automaticky otevírá
a rozřezává na jedné, dvou nebo
třech stranách.
Snadné ovládání
Jednoduchý ovládací panel používá navigační menu.
Aplikace lze měnit stisknutím tlačítka. Uživatel se tak
může soustředit na hlavní povinosti: třídění a dodávání
příchozích zásilek.

Ochrana dokumentů
Pro zajištění, že žádný z vašich důležitých nebo cenných dokumentů se během procesu neztratí, jsou
obálky rozřezány na třech stranách a rozloženy k vizuální kontrole.
Jednoduché otevírání a vyndávání
IM-30 byl vytvořen pro efektivní a snadné použití a skvělých výsledků dosahuje jak v malých společnostech, tak ve velkých korporacích. Stroj otevře stovky obálek
během několika minut.
Rozřezávací mechanismus
Exkluzivní patentovaný řezací mechanismus řeže obálky bez poškození vnitřních zásilek. Při řezání nevytváří na papíře ostré hrany, čímž
nehrozí pořezání.
Přístupnost
Unikátní design IM-30 umožňuje rychlý, snadný a bezpečný přístup k celému stroji pouze otevřením jednoho
krytu. Vaše obálka je viditelná a snadno přístupná během celého procesu otevírání a vyndávání.

Operační režimy
IM-30 má několik operačních režimů. Rychlost stroje lze
kontinuálně nastavovat podle potřeby a kvality obálek
používáním tlačítek + a -.

 TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry (mm)
Hmotnost

Tloušťka obálky
Hmotnost obálky

564 (š) x 324 (v) x 996 (h)
63 kg
výška 85-175 mm
šířka 140-260 mm
více než 4 mm
50-200 g

Výkon

2 400/hod

Délka pásu

1 182 mm

Velikost obálky
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