
De TSI-5 combineert onovertroffen bedieningsgemak met geavanceerde 
technologie. Door zijn compacte formaat, grote laadvermogen en 
functies zoals CIS-scantechnologie, kan de TSI-5 een breed scala 
aan poststukken voor directmarketingcampagnes, facturering, 
maandoverzichten en vele andere toepassingen verwerken. Dankzij 
de unieke intuïtieve navigatie via het kleuren-touchscreen en zijn 
buitengewoon stille werking, is de TSI-5 perfect geschikt voor elke 
werkplek.

SLIMME EN
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Perfect geschikt voor elke 
werkplek
   Productieve, veelzijdige 
en intuïtief bedienbare 
couverteermachine

TSI-5 
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Volledige inhoudscontrole en 
veiligheid waar u op kunt vertrouwen

Middels de scantechnologie van de Contact Image 
Sensor (CIS), kan de TSI-5 elk type codering lezen, zoals 
OMR, OCR, 1D-barcodes en 2D-data matrix codes. De 
code kan overal op het document worden afgedrukt. De 
scanner leest de volledige A4-pagina en de barcode kan 
horizontaal of verticaal worden gelezen. Deze unieke 
functie voorziet in volledige flexibiliteit om aan alle lay 
outvereisten te voldoen.

Milieu-engagement

De TSI-5 voert het milieukeurmerk, dat erop 
gericht is om een duidelijke en consistente 
reeks milieuprestatiecriteria te geven die in de 
ontwerpfase van onze producten worden toegepast. 
Daarom zorgt de automatische standby-modus voor 
een lager energieverbruik, terwijl de recycleerbare 
verpakking minder dan 20% van het totale gewicht 
van het verpakte product vertegenwoordigt.

Verbetering van productiviteit

 § Toevoerstation met groot 
laadvermogen 

 § MaxiFeeder-lade

 § Verticale stapelaar met 
groot laadvermogen

Verbetering van klant-
communicatie

 § 1 toevoerstation voor de 
dagelijkse post

 § 2 standaard toevoerstations

 § Uitvoerlade aan de zijkant

Verwerking van facturen en 
overzichten

 § 2 standaard toevoerstations

 § 1 MaxiFeeder-lade

 § Verticale stapelaar met groot 
laadvermogen

Met verschillende toevoerconfiguraties kunt u aantrekkelijk mailings ontwerpen en aanbieden.
Veelzijdig – pas uw TSI-5 aan volgens uw behoeften
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4.Toevoerstations
Snel verwerken van meerdere sets van maximaal 975 documenten met behulp van de 3 x 325 standaard 
toevoerstations. De toevoerstations beschikken over een cascade-modus en papierdetectiesensoren die ervoor 
zorgen dat de operator weet wat de volgende stap is om het systeem te bedienen

Een hypermoderne grafische gebruikersinterface
Ontworpen voor elke gebruiker, het intuïtief bedienbare 
7 inch touchscreen met heldere kleuren voorziet in een 
gebruiksvriendelijke assistentie-interface, waardoor het 
voor iedereen gemakkelijk is om de vouwtaken en de 
toevoer van bijlagen te selecteren en te beheren. Ook een 
nieuwe taak programmeren gaat heel eenvoudig via onze 
exclusieve intuïtieve load’n’Go procedure. Gewoon uw 
documenten laden en op de startknop drukken. De TSI-5 
meet automatisch het formaat van alle geladen documenten 
en de enveloppen teneinde alle instellingen aan te passen 
en de betreffende poststukken te verwerken.

Slimme oplossingen voor het maximaliseren van flexibiliteit
Dankzij de exclusieve FlexFeed®-lade kunt u elk formaat 
en type document verwerken. In combinatie met het unieke 
semi-automatische separatiemechanisme, voorziet het in 
volledige flexibiliteit voor de toevoer van een breed scala 
aan documenttypen. U kunt vrijwel elk formaat en type 
materiaal gebruiken om uw potentiële en huidige klanten 
efficiënt te benaderen.

Optimalisatie van productiviteit met de MaxiFeeder
Om uw productiecapaciteit te maximaliseren kan 
de MaxiFeeder worden geladen met 325 zakelijke 
retourenveloppen of 1.200 vellen.

1.Automatische stapelaar
De verticale stapelaar 
heeft dankzij het grote 
laadvermogen een 
capaciteit van 500 gevulde 
enveloppen

2.Touchscreen-display
Dankzij het 7 inch 
touchscreen kan razendsnel 
een nieuwe taak worden 
geprogrammeerd of toegang 
worden verkregen tot 
bestaande taken

3.CIS-Scanner
De scanner kan elk type 
codering lezen die horizontaal 
of verticaal op het document is 
afgedrukt
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Snelheid Maximaal 3.800 / uur

load’n’Go automatische instelling Ja

flexFeed multi-format toevoerstation Ja

Toevoer van meerdere vellen tegelijk Ja

Cascade-functie voor alle
toevoerstations

Ja

Aantal toevoerstations 3 toevoerstations

powerFold vouwcapaciteit (een set,

enkele vouw)
Ja (maximaal 10
vellen van 80 g/m²)

Geheugenplaatsen 50

Handmatige toevoer Ja

Documententoevoercapaciteit
325 vellen van 
80g/m²

Toevoerstation met groot 
laadvermogen, 725 vellen van       
80 g/m²

Optioneel

MaxiFeeder worden geladen met:  
- 325 zakelijke retourenveloppen  
- 1.200 vellen 80g/m²

Optioneel

Enveloppentoevoercapaciteit (C5-/
C6-enveloppen) 325

Verticale stapelaar met groot 
laadvermogen tot maximaal 500 
enveloppen

Optioneel

Zijdelingse uitvoerlade voor 
maximaal 400 stuks C5-enveloppen

Optioneel

Vouwsoorten
Brief, Z, enkel, 
dubbel, evenwijdig, 
geen vouw

insert’n’Frank 
frankeersysteemintegratie Optioneel

Documenthoogte/ -breedte/ 
-gewicht

90-356/ 130-230 mm
60-250 gsm

Enveloplengte 90-162 mm

Setdikte 2.5 mm

Envelopbreedte 160-248 mm

Verstelbaar onderstel Optioneel

Standaard configuratie: 3 toevoerstations met opvangbak

Lengte x hoogte x diepte 1270 x 720 x 500mm

Waarom intimus een goede keuze is

Met lokale aanwezigheid in 11 landen en distributeurs in 
meer dan 180 landen, telt de intimus International Group 
meer dan 280 medewerkers en boekt zij een omzet van 
50 miljoen euro.

In het kader van ons 360º-programma kunnen wij dankzij 
de doeltreffende inzet van de kennis en expertise van ons 
team, onze klanten een uiterst effectieve ondersteuning 
en een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige 
producten en diensten aanbieden.

intimus International Group volgt een B2B-bedrijfsmodel 
waarin dienstverlening een centrale rol speelt. Het is onze 
stijl niet om iets te verkopen en vervolgens “tot ziens” 
te zeggen, maar juist om onze klanten bij te staan in 
hun dagelijkse werkzaamheden en de efficiëntie van die 
activiteiten samen met hen continu te verbeteren.

Als fabrikant zijn wij actief op 2 productielocaties en met 
de beste ontwikkelingsingenieurs aan boord werken wij 
aan de toekomst.

KWALITEIT & VEILIGHEID VAN DE POSTSTUKKEN

secure’n’Feed dubbelbladdetectie Ja

Verzamelen voor vouwen Ja

Optical Character Recognition (OCR) Optioneel

Volledig sluiten van de envelop Ja

Optical Mark Recognition (OMR) Optioneel

LAN-poort Ja

Wifi-interface Ja

Barcodelezer (BCR) voor 1D- en

2D-barcodes
Optioneel


