
De professionele 
OMATION series geeft u 
de mogelijkheid om uw 

post snel en efficient te 
verwerken

Bespaar dagelijks tijd en moeite, 
dankzij de OMATION 410

omation 410 
BRIEFOPENER

  Freestechnologie

  Kwaliteits Ink Jet printer

   Tot 400 enveloppen per minuut

  Telmodus zonder snijden

www.intimus.com

Maak kennis met een innovatieve oplossing voor postkamers 
die 200 tot 2.000 inkomende enveloppen per dag verwerken. 
De OMATION 410 briefopener maakt gebruik van geavanceerde 
freestechnologie om zendingen met uiteenlopende afmetingen en 
diktes met een indrukwekkende snelheid en precisie te openen: tot 
400 enveloppen per minuut. 
 
Tijdens dat proces kunnen ook unieke ID’s, ontvangstbewijzen of 
datum- en uurstempels op elke envelop worden afgedrukt. 

Voor postkamers die op zoek zijn naar betrouwbare prestaties 
en veelzijdigheid in een compact toestel, is de OMATION 410 
briefopener de oplossing. Het toestel bevat geavanceerde 
freestechnologie en opent moeiteloos tot 2.000 enveloppen zowel 
vlakke als rigide expreszendingen per dag.



www.intimus.com

Inkt Jet afdrukkwaliteit  

Dankzij de OMATION 410, kunt u unieke cijferreeksen afdrukken om de zendingen makkelijk te kunnen traceren. Of 
selecteer uit uiteenlopende afdrukopdrachten de gewenste datum- en uurstempels. 

SPECIFICATIES                                          OMATION 410

Snelheid Tot 400 enveloppes per minuut

Snijdiepte 0,25 mm - 1,79 mm

Dikte 4,8 mm

Afmetingen en types 
enveloppes

Alle, incl. expreszendingen

Afmetingen (L x D x H) 102,9 x 41,9 x 36,3 cm

Gewicht 24.94 kg

Bewezen freestechnologie 

Minimaliseert snijafval en zorgt voor zachte randen waaraan u zicht niet kunt snijden. Opent enveloppen over de gehele 
lengte, zodat u de inhoud er makkelijk kan uithalen.

Nieuw! Een handige knop 

Kies een van de drie snijdieptes om dikke, vlakke en rigide expreszendingen te openen. De OMATION 410 heeft ook 
een ‘niet snijden optie, waarmee u enveloppen kunt laten tellen zonder ze te openen. 

Snelle postverwerking 

Verspil geen tijd met het handmatig openen van enveloppen. OMATION 410 opent tot 400 enveloppen per minuut (6 inch 
enveloppes). 

Overzichtelijk bedieningsscherm  

Het 5,5 inch scherm biedt toegang tot opdrachtopties en instellingen 

Design 

Het compacte tabletop design past zowat overal.


