
A envelopadora TSI-2.0 S / 2.5 S é uma vantagem para pequenas 

e médias empresas.

Processa de forma profissional peças de correio em qualquer altura 

enquanto dedica o seu tempo em outras tarefas mais importantes.

Dodrado, inserido, colado e pronto em muito pouco tempo. 

A sua correspondência será sempre processada a horas.

DOBRA   
AUTOMATICAMENTE, 

INSERE E COLA ATÉ 
4.000 ENVELOPES 

POR MÊS

ENVELOPADORA

Inteligente e fácil 
processamento documental
   Fácil de usar 

O painel de controlo em 
ecrã tátil de 5” torna simples 
a utilização.

   Produtividade 
Dobra, junta, insere, cola 
e conta até 22 envelopes 
por minuto.

   Versatilidade 
Compacta e silenciosa, solução 
ideal para qualquer ambiente 
de escritório. Os alimentadores 
podem acomodar uma ampla 
variedade de documentos e de 
adicionais a inserir, tal como 
RSFs.

   Precisão 
A tecnologia de deteção 
de dupla alimentação previne 
erros de alimentação

TSI-2.0 S / 2.5 S 
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4. Anexos e RSFs

5. Alimentador de Envelopes

1. Alimentadores de Folhas

2. Ecrã Tátil

3. Amplo Recetáculo

1. Alimentadores de Documentos
Dois alimentadores de folhas e 
um de anexos, de fácil utilização, 
aumenta a produtividade e a 
versatilidade dos documentos 
processados.

2. Ecrã Tátil
Ecrã tátil a cores de 5“ integrado 
com instruções de ajuda para 
uma utilização fácil e intuitiva.

3. Amplo Recetáculo
Agrupa os envelopes prontos para 
facilitar a retirada dos envelopes.

4. Anexos e RSFs 
   (apenas para a TSI-2.0 S)
Facilidade de incluir RSFs ou 
pequenos anexos promocionais.
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PORQUÊ ESCOLHER INTIMUS?

Com presença direta em 10 países e vendas efetivas em mais de 180 países, a intimus International Group emprega 
mais de 280 pessoas pelo mundo, com um volume global de vendas de € 50M.

Através do nosso programa 360º, oferecemos aos nossos clientes uma completa e bem sucedida experiência 
profissional, impulsionada pelo conhecimento e experiência na nossa equipa e pela vasta e elevada qualidade dos 
nossos produtos e serviços.

O intimus International Group tem um modelo de negócio B2B, onde o serviço é uma parte central da sua proposta 
de valor, pois a nossa abordagem é comercializar e acompanhar os nossos clientes nas suas atividades diárias e o 
contínuo aconselhamento para melhoria.

Como fabricantes, contamos com 2 fábricas de produção diferentes e com os melhores engenheiros no 
desenvolvimento de novas soluções para o futuro que está para vir.

TSI-2.5 S
2.5 ESTAÇÕES

TSI-2.0 S
2 ESTAÇÕES

 CARATERÍSTICAS E VANTAGENS - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Velocidade Até 1350 envelopes / hora

Número de alimentadores 2 de folhas + 1 anexos/

RSFs (só na TSI-2.5 S)

Memória para trabalhos Até 15

Ecrã tátil a cores Sim (5”)

Assistente de ajuda Sim

Modo de alimentação manual Sim

Capacidade do alimentador 
de folhas

100 folhas (80gsm)

Capacidae do alimentador de 
envelopes

100

Tipos de Dobras Carta, única,

dupla paralela, sem dobra

Recetáculo de saída Amplo Recetáculo (standard)

opcional link para Franqueadora

Papel gramagem 60 - 120 g/m²

Papel tamanho Largura: 142 - 225 mm 

Comprimento: 90 - 356 mm 

Capacidade de dobragem Até 5 folhas (80 g/m²)

Anexo tamanho (TSI- 2.5 S) Standard RSF  

Comprimento máx: 158 mm

Anexo gramagem (TSI- 2.5 S) RSF: 75 - 120 g/m²

Anexo: 75 - 250 g/m²

Espessuro do conjunto 1.5 mm

Kit de dobragem Opcional

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Largura x Profundidade x Altura
(sem o recetáculo)

660 x 430 x 560 mm

Peso 37 kg 

QUALIDADE E SEGURANÇA

Deteção de dupla alimentação Sim

Colagem de ponta a ponta Sim


