
intimus TSI-7
Intelligente en eenvoudige 
documentverwerking
   Een eenvoudig te gebruiken, 
veelzijdige desktop-
couverteermachine die naar 
uw behoeften kan worden 
geconfigureerd en uw post snel 
en veilig kan verwerken.

Een flexibel vouw- en 
couverteersysteem 

om de verwerking 
van documenten te 

automatiseren

De intimus TSI-7 combineert een veelzijdig 
invoersysteem met een waaier van uitvoeropties om 
de doorvoer te maximaliseren. Hij kan afgewerkte 
enveloppen omleiden op basis van de scandefinitie 
of het gewicht van de envelop berekenen en naar het 
alternatieve uitvoerapparaat sturen als dat nodig is. 
De intimus TSI-7 wordt standaard geleverd met een 
verticale stapelaar met hoog laadvermogen, die tot 
500 enveloppen kan bevatten.
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1.Automatische 
stapelaar
De verticale stapelaar 
heeft een laadvermogen 
van 500 gevulde 
enveloppen

2.Touchscreen-display
Dankzij het 10”-touchscreen 
kan gemakkelijk een nieuwe 

taak worden geprogrammeerd 
of toegang worden verkregen 

tot bestaande taken

3.CIS-scanner
De scanner kan elk 

type codering lezen die 
horizontaal of verticaal op 
het document is afgedrukt

4.Toevoerstations
Gemakkelijk verwerken van meerdere sets van maximaal 6 toevoerstations met standaard 6 x 325 documenten. 
Alle toevoerstations beschikken over een cascade-modus en papierdetectiesensoren die ervoor zorgen dat de 
operator weet wat de volgende stap is om het systeem te bedienen.

Een hypermoderne gebruikersinterface
Het intuïtief bedienbare 10 inch touchscreen 
met hoge resolutie in kleur is ontworpen 
voor elke gebruiker en beschikt over een 
gebruiksvriendelijke assistentie-interface, 
waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om 
de vouwtaken en de invoeging van bijlagen 
te selecteren en te beheren. Ook een nieuwe 
taak programmeren gaat heel eenvoudig via 
onze exclusieve intuïtieve load’n’Go procedure. 
Gewoon uw documenten laden en op de startknop 
drukken. De intimus TSI-7 meet automatisch 
het formaat van alle geladen documenten en de 
enveloppen om alle instellingen aan te passen en 
de betreffende poststukken te verwerken.

Slimme oplossingen voor maximale flexibiliteit
Dankzij de exclusieve FlexFeed® lade kunt u elk formaat en 
type document verwerken. In combinatie met het unieke semi-
automatische scheidingsmechanisme voor enveloppen biedt 
het systeem volledige flexibiliteit voor de toevoer van een 
brede waaier van documenttypen. U kunt vrijwel elk formaat 
en type materiaal gebruiken om uw potentiële en huidige 
klanten efficiënt te benaderen.

Verbeterde invoer
Het als optie verkrijgbare versa-toevoerstation is in lijn 
geplaatst, zodat de toevoer vlak over het oppervlak verloopt, 
waardoor een grote verscheidenheid aan invoerstukken zoals 
BRE, flyers en boekjes tot 2,5 mm dik kan worden verwerkt.



Optimalisatie van productiviteit met de MaxiFeeder
De productiviteit verhogen door minder te herladen is een 
belangrijk voordeel voor elke operator. Afhankelijk van de 
configuratie kunt u uw intimus TSI-7 uitrusten met 1 of 2 
MaxiFeeders. Dit verhoogt het laadvermogen met 2 X 325 
BRE- of 2 X 1200 A4-documenten of zelfs een combinatie 
van beide.

V EELZIJDIG
De stapeltoevoer van de intimus TSI-7 kan zo worden 
geconfigureerd dat hij geschikt is voor een grote 
verscheidenheid aan toepassingen, van een basisversie met 
2 toevoerstations tot 6 stations. Een mix van MaxiFeeder, 
toevoerstation met groot laadvermogen en standaard flex-
toevoerstation is mogelijk. Voor delicatere invoer kunnen er 
2 toevoerstations zijn met manuele instelling van de dikte.

Geoptimaliseerde productiviteit
Dankzij de voorvouwuitvoerbak kan de intimus 
TSI-7 alle foutieve documenten uitsorteren, omdat 
ze dubbel zijn of er een leesfout is opgetreden, 
waardoor het couverteersysteem de post zonder 
onnodige stop kan blijven verwerken. Doorgaan of 
stoppen kan door de taak worden bepaald.

Zorg voor het milieu
De intimus TSI-7 is voorzien van het milieukeurmerk, 
dat tot doel heeft aan een duidelijke en consistente 
reeks milieucriteria te voldoen, die in de ontwerpfase 
van onze producten worden toegepast. Zo helpt de 
automatische stand-by modus het energieverbruik 
te verminderen, terwijl de recycleerbare verpakking 
minder dan 20% van het totale gewicht van het 
verpakte product uitmaakt.

Volledige inhoudelijke controle en 
betrouwbare veiligheid
Met zijn Contact Image Sensor (CIS)-
scannertechnologie kan de intimusTSI-7 elk type 
codering lezen, zoals OMR, OCR, 1D-barcodes en 
2D-datamatrixcodes. De code kan overal op het 
document worden afgedrukt. De scanner leest de 
volledige A4-pagina en de barcode kan horizontaal of 
verticaal worden gelezen. Deze unieke functie biedt 
volledige flexibiliteit om aan alle eisen van de lay-out 
te voldoen.



www.intimus.com

Waarom intimus een goede keuze is

Met lokale aanwezigheid in 9 landen en distributeurs 
in meer dan 180 landen telt de intimus International 
Group meer dan 280 medewerkers en boekt zij een 
wereldwijde omzet van 50 miljoen euro.

In het kader van ons 360º-programma kunnen wij onze 
klanten dankzij de kennis en expertise van ons team een 
uiterst effectieve ondersteuning en een brede waaier van 
hoogwaardige producten en diensten aanbieden.

intimus International Group volgt een B2B-bedrijfsmodel 
waarin dienstverlening een centrale rol speelt. Het is 
niet onze stijl om iets te verkopen en vervolgens “tot 
ziens” te zeggen, maar wel om onze klanten bij te staan 
in hun dagelijkse werkzaamheden en die voortdurend te 
verbeteren.

Als fabrikant zijn wij actief op 2 productielocaties en met 
de beste ontwikkelingsingenieurs aan boord werken wij 
aan de toekomst.

 KENMERKEN & VOORDELEN - EFFICIENTE WERKING

Verwerkingssnelheid Tot 4.300 enveloppen / uur

10’’ kleuren-aanraakscherm Standaard

Automatische instellingen Standaard

FlexFeed multi-format 
toevoerstation Standaard

Toevoer van meerdere vellen tegelijk Standaard

Cascade-functie voor alle 
toevoerstations Standaard

Aantal toevoerstations Maximaal 7

Geheugenplaatsen 50

Handmatige invoer Standaard bovenste toevoer

Toevoerstation met hoog 
laadvermogen (afhankelijk van 
model) 

Laadvermogen FlexFeed-
toevoerstation 

Laadvermogen 
enveloptoevoerstation

725 vellen

325 vellen

500 enveloppen

Vouwsoorten Brief, Z, enkel, dubbel, evenwijdig, 
geen vouw

Documenthoogte 88 - 355 mm

Documentbreedte 129 - 228 mm

Documentgewicht
60 - 250 g/m²

Maximum indien gevouwen: 170 
g/m²

Enveloplengte DL - C5

Envelopbreedte DL - C5

Maximale setdikte 2,5 mm

Maximale invoerdikte 2,0 mm

Verticale stapelaar met hoog 
laadvermogen (500 env.) Standaard

 OPTIES

Barcodeherkenning (BCR)

Optische markeringherkenning 
(OMR)

Optische karakterherkenning    
(OCR)

MaxiFeeder met groot 
laadvermogen 1,200 vellen tot 2x

Korte toevoerstations

Verschillende uitgangen: 

linkerbak, rechterbak of 
transportband

Aangepast meubilair

VersaFeeder toevoerstation

KWALITEIT & VEILIGHEID VAN DE POSTSTUKKEN

secure’n’Feed dubbelbladdetectie Documenteninvoer + 
verzamelde postset

Verzamelen voor vouwen

CIS-scantechnologie

Volledig sluiten van de envelop

SYSTEEMAFMETINGEN

Lengte x Diepte x Hoogte 154cm, 195,5cm (inclusief 
versa-toevoerstation)

x 46,5cm x 74-97cm

Gewicht 115,5-137kg 

afhankelijk van configuratie


