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Processamento de correio
Envelopagem

Produtividade e segurança integradas.
Máquina de dobrar e envelopar Relay® 3500

A máquina de dobrar e envelopar Relay 3500 assume as 
morosas tarefas de dobragem e envelopagem dos seus 
envios postais. Esta máquina de fácil utilização, baseada na 
nossa reconhecida plataforma, permite o processamento 
de até 20.000 envios postais por mês.

Para nós, a precisão e a fiabilidade do equipmento estão 
em primeiro plano. Estas características garantem-lhe a si e 
aos seus colaboradores que todos os envios postais 
importantes são sempre enviados a tempo e sem erros.

A máquina de dobrar e envelopar Relay 3500 permite uma compilação de correio simples, precisa e fiável

Facilidade de utilização
Operação simples e intuitiva.

Precisão
Evite atrasos dispendiosos 
causados por erros de 
processamento manual.

Produtividade
A velocidade e o 
rendimento fiáveis, sem 
tempos de inatividade, 
garantem processos de 
envio de correio sem 
problemas.
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Dados técnicos da Relay 3500 

Máquina Relay 3500

Velocidade 3,000 por hora

Interface de utilizador a cores com ecrã tátil Standard

Capacidade mensal até 20.000 unidades/mês

Configuração da alimentação 2 alimentadores de folhas, 1 alimentador de inserções, alimentador de envelopes externo

Opções de dobragem dobragem em C, em Z, em V, dupla

Integridade OMR, 2D

Alimentador de folhas em cascata Sim

Fecho do envelope Standard

Recolha das folhas antes da dobragem

Dobragem em C ou em Z até 5 folhas*

Dobragem em V até 10 folhas (dois grupos de 5 folhas)*

Dobragem dupla (formato Legal) até 3 folhas*

Bandejas de alimentação de folhas

Capacidade por bandeja 325 folhas de papel com uma gramagem de 75 g/m² (650 folhas no total)

Dimensões do papel
mínimo: 178 mm de largura x 178 mm de comprimento 
máximo: 229 mm de largura x 406 mm de comprimento

Gramagens do papel
mínimo: 75 g/m² 
máximo: 120 g/m²

Bandeja de alimentação de inserções

Capacidade 300

Dimensões dos suportes
mínimo: 127 mm de largura x 82 mm de comprimento 
máximo: 230 mm de largura x 152 mm de comprimento

Peso dos suportes
mínimo: 75 g/m² (folha não dobrada), 60 g/m² (material dobrado) 
máxima : 180 g/m² (folha individual), espessura total comprimida máxima de 2 mm

Dados técnicos das máquinas de envelopar

Capacidade até 100

Dimensões dos envelopes
mínimo: 88 mm de altura x 220 mm de largura 
máximo: 164 mm de altura x 242 mm de largura

Gramagens dos envelopes
mínimo: 65 g/m² 
máximo: 100 g/m²

Tarefas programáveis 20

Dados técnicos do equipamento

Medidas da mesa 711 mm de comprimento x 533 mm de largura x 635 mm de altura

Medidas de montagem totais 1067 mm de comprimento x 533 mm de largura x 635 mm de altura

Gewicht 66 kg

Dados técnicos do acessório

Suporte de envelopes vertical

Comprimento de instalação: 356 mm

Altura: 610 mm

Cesto de recolha

Comprimento de instalação: 267 mm

* Com base em 75 g/m²


