Tracisz czas na żmudną pracę?

URZĄDZENIE KOPERTUJĄCE

HEFTER Si 3300

Zautomatyzuj proces
skladania i kopertowania
dokumentów firmowych.

.....znany z solidności

Czym jest urządzenie kopertujące?
Proces przygotowania korespondencji obejmuje złożenie
dokumentu, włożenie do koperty oraz jej zaklejenie i
zaadresowanie. Jest to działanie żmudne i czasochłonne.
Urządzenie Kopertujące wszystkie czynności wykona w pełni
automatycznie, conajmniej 15 razy szybciej niż praca ręczna.

Oszczędność czasu pracy
Urządzenie Kopertujące HEFTER eliminuje problem
czasochłonnego ręcznego składania i pakowania
korespondencji. Trwające 60 minut ręczne przygotowanie 200
listów, zastąpione zostaje 5 minutową pracą kopertownicy.
Dzięki automatyzacji procesu oszczędza się czas pracy oraz
eliminuje problem opóźnień wysyłki.

.....znany z solidności
HEFTER Si 3300 - posiada 1 lub 2
automatyczne podajniki kartek A4

Automatyczny odbiornik z układarką
(opcja).

Dlaczego HEFTER?
HEFTER to niemiecka firma z ponad 30 letnim
doświadczeniem w branży. Budowa kopertownic oparta
została wyłącznie na metalowych komponentach oraz
produkowanych przez HEFETR`a specjalnych rolkach,
co przekłada się na niezwykłą solidność i bezawaryjną
pracę oraz wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.
Żywotność maszyn wynosi aż 10 lat!

HEFTER Si3300 jest średnionakładowym urządzeniem
kopertującym z moduełm HD przeznaczonym dla firm i
instytucji wysyłających zarówno dokumenty
personalizowane i marketingowe w liczbie około 50.00060.000 miesięcznie.
HEFTER Si3300
potrzebuje zaledwie 1 godziny na
przygotowanie
3.000
l i s t ó w.
Dokumenty są
automatycznie pobierane z 2 lub 3 podajników, następnie
składane i pakowane do koperty C5/C6 l ub C5.
HEFTER Si3300
jest bardzo proste
w obsłudze.
Wystarczy włożyć dokumenty do podajnika i ustawić
program pracy. Małe rozmiary oraz cicha praca sprawiają,
iż urządzenie jest “przyjazne” dla użytkownika.
“stickROLL” - specjalne rolki produkowane z
silikonu i gumy według patentu HEFTER`a,
charakteryzują się przedłużoną żywotnością

HEFTER Si3300 posiada opcjonalnie czytnik kodów
OMR, co gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów
dla danego adresata (np. faktury) do jednej koperty.

Szczegółowe dane techniczne
dostępne pod numerami telefonu:
Maszyna kopertująca to tak naprawdę zestaw 50 rolek. Wszystko zależy od ich
właściwości ciernych oraz wytrzymałości. Rolki firmy HEFTER charakteryzują się
niezwykłą wytrzymałością oraz żywotnością.
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