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Postverwerking
Envelopperen

Gebruikersvriendelijkheid beïnvloedt de 
productiviteit.

Relay® 2500 vouw- en enveloppeersysteem

Het Relay 2500 vouw- en enveloppeersysteem neemt het 
tijdrovende vouwen en envelopperen van uw postzendingen 
over. Het gebruikersvriendelijke vouw- en enveloppeersysteem 
is op ons in de praktijk bewezen platform gebaseerd en is geschikt 
voor het verwerken van maximaal 10.000 poststukken per 

maand. Dankzij de allergrootste nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid kunt u er met uw medewerkers zeker van zijn 
dat belangrijke postzendingen altijd op tijd worden verzonden.
Eventuele fouten die  bij handmatige verwerking kunnen 
optreden, worden daarbij bovendien vermeden.

Het Relay 2500 vouw- en enveloppeersysteem zorgt voor een eenvoudige, nauwkeurige en betrouwbare 
postverwerking.

Gebruikersvriendelijkheid
Simpele, intuïtieve 
bediening..

Nauwkeurig
Voorkom kostbare 
vertragingen door 
menselijke fouten.

Productiviteit
Betrouwbaar, snel en hoge 
prestaties zonder uitval 
zorgen voor een 
probleemloze 
postverzending.
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Technische gegevens van de Relay 2500 

Systeem Relay 2500
Verwerkingssnelheid 2,500 stuks per uur

Kleuren touchscreen interface Standaard

Capaciteit tot 10.000 stuks per maand

Toevoerconfiguratie 1 toevoer voor losse vellen, 1 toevoer voor bijlagen, externe toevoer van enveloppen
Vouwopties wikkelvouw, zigzagvouw, half en dubbel gevouwen

Integriteit OME, 2D (alleen wikkelvouw)

Enveloppen sluiten Standaard

Vellen samenvoegen vóór het vouwen

Wikkel- of zigzagvouw tot 5 vellen*

Half gevouwen tot 10 vellen (twee groepen van 5 vellen)*

Dubbel gevouwen (Legal-formaat) tot 3 vellen*

Toevoervakken voor vellen

Capaciteit per vak 325 sheets 75 gsm/20 lb paper

Papierformaten
Minimum: 178 mm breed x 178 mm lang 
Maximum: 229 mm breed x 406 mm lang

Papiergewichten
Minimum: 75 g/m² 
Maximum: 120 g/m²

Toevoervak voor bijlagen

Capaciteit 300 stuks

Media-afmetingen
Minimum: 127 mm breed x 82 mm lang 
Maximum: 230 mm breed x 152 mm lang

Mediagewicht
Minimum: 75 g/m² (ongevouwen vel), 60 g/m² (gevouwen materiaal) 
Maximum: 180 g/m² (enkel vel) max. gecomprimeerde totale dikte 2 mm

Technische gegevens enveloppen

Capaciteit max. 100 stuks

Afmetingen
Minimum: 88 mm diep x 220 mm breed 
Maximum: 164 mm diep x 242 mm breed

Gewichten
Minimum: 65 g/m² 
Maximum: 100 g/m²

Programmeerbare taken 20

Technische gegevens apparaat

Afmetingen tafel 711 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog

Totale inbouwmaten 1067 mm lang x 533 mm breed x 635 mm hoog

Gewicht 63 kg

Technische gegevens accessoire

Verticale afleg enveloppen

Installatielengte: 356 mm

Hoogte: 610 mm

Aflegmand

Installatielengte: 267 mm

*Op basis van 75 g/m²


