
De TSI-2.0 S / 2.5 S folder inserter is een bijzonder handig voor klein 

tot middelgrote bedrijven. 

Produceerd professioneel ogende poststukken sneller en goedkoper 

Gevouwen, gevuld, gesloten en de deur uit in zeer korte tijd.

Uw brief wordt altijd op tijd verwerkt.

automatisch
vouwen, invoegen 

en sluiten tot 
4.000 enveloppen 

per maand

FOLDER INSERTER

Intelligente en eenvoudige 
Documentverwerking
   Eenvoudig in gebruik 

Het 5-inch 
kleurenaanraakscherm maakt 
bediening eenvoudig.

   Produktiviteit 
Vouwt, verzamelt, voegt in, sluit 
en verwerkt tot 22 enveloppen 
per minuut.

   Veelzijdigheid 
Compact en stil, ideaale 
oplossing voor elke kantoor 
omgeving. Documentfeeders 
zijn geschikt voor een breed 
scala aan documenten van 
bijlage en zakelijke antwoord 
enveloppen.

   Nauwkeurigheid 
Die Doppelblattkontrolle stellt 
sicher, dass Ihre Kommunikation 
auch wirklich den richtigen 
Empfänger erreicht.

TSI-2.0 S / 2.5 S 



www.intimus.comwww.intimus.com

4
5

1

2

3

4. Bijlage en ZAE feeder

5. Envelop feeder

1. Document feeder

2. Touch screen display

3. Grote opvangbak

1. Document feeder
Twee document feeders 
en bijlage feeder bieden 
gebruiksgemak, verhoogde 
productiviteit en veelzijdige  
documentenverwerking.

2. Touch screen display
Geïntegreerd 5-inch 
kleurenaanraakscherm met 
wizard-gebaseerde instructies 
voor eenvoudige en intuïtieve 
bediening

3. Grote opvangbak
Netjes gestapeld, voltooide 
poststukken.

4. Bijlage en ZAE feeder 
    (alleen voor TSI-2.5 S)
Voeg eenvoudig een zakelijke 
antwoord envelop toe of kleine 
marketing bijlage.
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WHY CHOOSE INTIMUS?

Intimus International group heeft vestigingen in 10 landen en is vertegenwoordigd in meer dan 180 landen. Bij intimus 
International Group werken  wereldwijd meer dan 280 mensen. Omzet bedraagt 50M €.

Via ons 360º-programma bieden we onze klanten ervaring, kennis en expertise in combinatie met een breed en 
hoogwaardig assortiment van producten en diensten.

Wij van intimus International Group hebben een bedrijfsmodel waarbij de service de kern van onze waardepropositie 
is. Onze toegevoegde waarde ligt in het feit dat wij onze klanten begeleiden en adviseren in hun dagelijkse 
operationele activiteiten.

Intimus International Group  heeft fabrieken in Duitsland en Spanje met uitgebreide R&D afdelingen.

TSI-2.5 S
2,5 STATIONS

TSI-2.0 S
2 STATIONS

 FUNCTIES, SPECIFICATIES EN VOORDELEN

Snelheid  Tot 1350 enveloppen / uur

Aantal feeders 2 Document feeders 
+ 1 bijlage / ZRE feeder 
(alleen voor TSI-2.5 S)

Job geheugen Maximaal 15 jobs

Kleuren aanraakscherm Ja (5”)

Job wizzard assistant Ja

Handmatige modus Ja

Document feeder capaciteit 100 vel (80 gram)

Envelop feeder capaciteit 100 enveloppen

Vouw typen Wikkel, enkel, dubbel, ongevouwen

Uitvoer Opvangbak (standaard)

Optionele link frankeermeter

Papier kwaliteit 60 - 120 g/m²

Papier afmetingen Breedte: 142 - 225 mm 

Lengte: 90 - 356 mm 

Vouw capaciteit Maximaal 5 vellen (80 g/m²)

Bijlage afmetingen
(TSI- 2.5 S)

Standaard ZAE  

max. lengte: 158 mm

Bijlage kwaliteit (TSI- 2.5 S) ZAE: 75 - 120 g/m²

Bijlage: 75 - 250 g/m²

Verzamel/set dikte 1,5 mm

Tri-fold kit Optioneel

AFMETINGEN MACHINE

Lengte x Diepte x Hoogte
(zonder opvangbak)

660 x 430 x 560 mm

Gewicht 37 kg 

POST KWALITEIT EN VEILIGHEID    

Toevoer met dubbel detectie Ja

Punt tot punt sluiten Ja


