Postverwerking zonder zorgen

S E C O B
E N V E L O P P E N

O P E N E R

SECOB ENVELOPPEN OPENER
De Secob enveloppen opener is ontwikkeld voor
midden en grote volume.
Hoe werkt de Secob Enveloppen Opener
De te openen enveloppen worden automatisch met
hoge snelheid door middel van twee transportbanden één voor één aangevoerd vanuit het magazijn.
De envelop wordt tijdens het transport van onder
en boven 100% geleid, waardoor wordt gegarandeerd dat de envelop over de gehele lengte langs
de frees komt.
Dit is essentieel om te zorgen dat de envelop over
de gehele zijde wordt geopend.
De hoge transportbaan zorgt voor een optimale
ondersteuning van zowel het kleine formaat C6
enveloppe als ook het grote C4 formaat enveloppe.
Bovendien wordt de dikte van het transportsysteem automatisch ingesteld.
Hiermee wordt voorkomen dat de post eerst op
dikte moet worden uitgesorteerd en vervolgens het
systeem moet worden ingesteld. Ideaal voor het
openen van enveloppen met verschillende diktes.
De geopende envelop wordt netjes in de opvangbak of uitvoertransport verzameld waarbij de
minuscuul kleine afval snippers automatisch zijn
afgevoerd naar de afvalbak. .

Wie is Multi-Post
Multi-Post biedt totaaloplossingen op het gebied van postverwerking en plastickaart personalisatie. Deze productfolder gaat
over postverwerking. Bezoek voor meer informatie over plastickaart oplossingen onze website, www.multipost.com.

De Open Techniek
De techniek is gebaseerd op het open frezen van
enveloppen. Dit in tegenstelling tot enveloppen
openers waarbij een strookje van de envelop wordt
afgesneden de zogenaamde snij- of messentechniek.
De voordelen van de freestechniek zijn aanzienlijk.
Het biedt de zekerheid dat de inhoud van de
enveloppen niet wordt beschadigd.
Er zijn geen afvalstrookjes meer maar minuscuul
kleine snippertjes (afval volumebesparing).
De minuscuul kleine snippertjes worden automatisch afgevoerd in plaats van het handmatig
verwijderen van afgesneden papierstroken, waardoor optimaal kan worden geproduceerd.
Het opstroppen van stroken waardoor storingen
ontstaan is niet mogelijk.
De geopende envelop heeft geen scherpe randen,
waardoor het beschadigen van uw handen wordt
voorkomen.
Het freessysteem is aanzienlijk duurzamer en is
ontwikkeld voor het openen van meer dan 30
miljoen enveloppen.
Zes goede reden om voor de freestechnologie van
Secob te kiezen.

Opties
De Secob opensystemen zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, waaronder de mogelijkheid met een
op 0-stelbare teller en/of voor instelbare teller.
Ook zijn Secob modellen leverbaar met een variabele snelheidsregelaar en/of uitvoertransport
aflegband. Een onderstel is optioneel leverbaar.
De Secob onderscheidt zich in snelheid, perfectie
van het openen en duurzaamheid.
Vraag geheel vrijblijvend een demonstratie aan en
overtuig u zelfvan de moderne technologie en
kwaliteiten van de Secob brieven opener.

Op het gebied van postverwerking heeft Multi-Post al meer dan
25 jaar de kennis en ervaring in huis als het gaat om het bieden
van totaaloplossingen voor het zo efficiënt mogelijk verwerken
van inkomende en uitgaande post. Van couverteren tot adresseren, van vouwen van documenten tot openen en sluiten van
enveloppen, alsmede oplossingen voor
Management Output Software.
Om u altijd de juiste oplossing te bieden, ontwikkelt Multi-Post
een advies op maat van de behoeften en wensen binnen uw
organisatie. Een advies, dat is gebaseerd op een zorgvuldige
analyse van uw poststroom en eindigt bij een serviceorganisatie
waar u op kunt rekenen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit
Betrouwbaarheid en kwaliteit spelen een belangrijke rol als het
gaat om postverwerkende apparatuur. Omdat wij weten hoe
belangrijk het is, dat u altijd van uw apparatuur op aan kunt,
voldoen de systemen die wij in ons leveringsprogramma opnemen aan de hoge eisen die onze productspecialisten stellen op
het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Ons uiteindelijk
doel hierbij, is de kwaliteit en continuïteit van uw postverwerking voor u te blijven waarborgen. Tegen de juiste
prijs/kwaliteitverhouding.

Ondersteuning en service
Wij beschikken over een telefonische helpdesk. De medewerkers
die deze helpdesk bemannen, zijn uitstekend opgeleid en
beschikken over een hoog serviceniveau en uitgebreide technische kennis.
Voor het onderhoud van uw postverwerkende apparatuur, staat
een professionele service dienst voor u klaar.
Snel ter plaatse, hoog oplossend vermogen en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal.

Lange termijn relaties
Binnen onze missie staan lange termijn denken en constructief
bouwen aan een duurzame relatie centraal. Wij zijn er dan ook
trots op, dat klanten van het ‘eerste uur’ nog steeds tot onze
relaties behoren.
Onze medewerkers staan u graag terzijde om u geheel vrijblijvend te informeren over onze producten en diensten en
wellicht, als u nog geen klant van ons bent, dat wij u binnenkort
ook mogen verwelkomen als relatie van ons bedrijf.
Leveringsprogramma Multi-Post Print & Mail Systems
- Adresseerprinters
- Enveloppenvouw-, vul-, en sluitsystemen
(couverteersystemen)
- Enveloppen openers
- Enveloppen sluiters
- Management Output Software
- Vouwmachines

SECOB ENVELOPPEN OPENER
Specificaties

Te verwerken formaat

Alle formaten kunnen worden verwerkt

Snijmechanisme

Frees technologie.

Snelheid Model OS1 en OS 2

tot maximaal 30.000 enveloppen per uur

Snelheid Model OS3

tot maximaal 50.000 enveloppen per uur

Dikteverwerking

tot maximaal 6 mm

Dikte instelling

automatisch

Afmetingen zonder opvang bak
Afmetingen met opvangbak

L 73 x H46 x D45 cm
L100 x H46 x D45 cm

Afmetingen verrijdbaar onderstel

L 96 x H73 x D60 cm

Afmetingen afvalbak voor snippers

H57 ø 37,5cm

Gewicht inclusief
verrijdbaar onderstel met afvalbak

50 kg

Elektrische aansluiting

220Volt 50/60HZ

Multi-Post, een vorm van verbondenheid.
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