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FPi 4700
Kuverteringssystem för
blandade volymer.

Effektivt, modernt & behändigt.



FPi 4700
Hög prestanda och
maximal användningsförmåga

FPi 4700 är det perfekta kuverteringssystemet för brevvolymer upp till 40 
000 brev per månad. Snabba, pålitliga och tysta maskiner behandlar all före-
tagskorrespondens. Enskilda eller fl ersidiga utskick, fakturor, kontoutdrag 
eller lönespecifi kationer. Ditt nya kuverteringssystem är inte bara intelligent, 
utan extremt användarvänligt också - ultrakompakt för att spara utrymme.

Mata inlagor, vik, stoppa i kuvert & förslut
Nu kan Du snabbt stoppa dina dokument i ett kuvert:  C-S65 eller C5 -  
välj vad som passar dina behov bäst.

Komplettera med bilagor? Inga problem!
Du kan bifoga svarskort, fl ygblad eller svarskuvert med dina kuvert, eller an-
vänd enbart vikningsfunktionen för att skapa egna fl ygblad.

Snabb, tyst och kraftfull
FPi 4700 kan hantera upp till 3 800 kuverteringar per timme. Den är kompakt 
och tyst i drift, vilket gör den lämplig för alla typer av kontorsmiljöer.

Två basmodeller
FPi  4720 är utrustad med två matningsstationer, med den övre stationen 
utformad som en högkapacitetsmatare (HC) för bearbetning av stora voly-
mer.

FPi 4730 har tre stationer. Båda modellerna  kan valfritt levereras med en 
specialstation i nedre positionen. Den kan bearbeta speciella papperstyper 
(t.ex. högglans) och papperstjocklekar upp till 1 mm.

Intelligent och bekväm
Tack vare ladda- & startafunktionen känner 
systemet till vilka stationer som laddas och 
startar därför automatiskt jobbet med de 
korrekta vikningsinställningarna.

Dubbelarksfunktion
Äkta dubbelarkskontroll som är säker och 
pålitlig tack vare den faktiska fysiska mätnin-
gen av papperstjockleken.

Kraftfull fals
FPi 4700 har enorm kraft: Den kan vika upp 
till 10 ark i taget (singelveck) eller 8 ark i Z-vik 
eller U-fals.

Enkel Dubbellparallell
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High-capacity stacker

Kapacitet för upp till 500 
förslutna kuvert

Direktåtkomst
7” touchscreen display

Nya intuitiva menyer som gör 
det enkelt för dig att navigera 
och fi nna enkelhet i systemet.

Contact Image Sensor
(tillbehör)

För läsning av kontrollmärken 
över hela arkbredden utan just-
ering.

HC station

Med en kapacitet på upp till 
725 ark minskar HC-stationen 
laddningstiderna och säker-
ställer en optimerad process.

Energibesparing

FPi 4700 går

automatiskt ner

i ett enegisparläge

Contact Image Sensor

CIS är ett tillval som läser olika 
kontrollkoder över hela ark-
bredd utan någon justering. 
Ger fl exibel placering av dina 

koder.

Multi-Channel

LAN, WLAN eller USB - alla 
alternativ är möjliga.  Du kan 
enkelt ladda upp listor med 
dina kuverteringsjobb på din 

dator via USB.

Daglig post-funktion

För att kuvertera enstaka 
dagliga brev kan dokumen-
tuppsättningar med upp till 10 
ark (lösa eller häftade) laddas 

manuellt.

Uppsamlingsstation

Alla ark samlas först och viks 
sedan på samtidigt. Detta 
minskar risken för papperss-
topp, och du får en professio-

nell process.

Cascad matning

Full kapacitet kan fördubblas 
när mer än en station an-
vänds. Cascadmatning av sta-
tionerna garanterar praktiskt 

taget non-stop körning.

MaxiFeeder
(tillval) 

Välj exempelvis  svarskuvert 
eller Inlagor A5 (max. 156 mm) 
A4 (max. 356 mm).

3 alternativ för kuvertavläggare

 Standard catch tray

 Side exit

 High-capacity vertical stacker
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Teknisk data FPi 4700
Programmerbara jobb 50

Läsmöjligheter: OMR, OCR, BCR 1D & 2D Tillval

Kapacitet - Laddningsstationer
Automatisk station (80 g/m2) 325

HC automatisk station för stora volymer (80 g/m2) 725

Specialstation (80 g/m2) 325

MaxiFeeder
325 svarskuvert

eller upp till
1 200 dokument

- DIN A5 (max. 156 mm)

- DIN A4 (max- 356 mm)

Kuvert (C6, C-S6/5, C5) 325

HCVS (High Capacity Vertical Stacker)
Max. höjd (mm) 300

Bredd C5/6 + 1 x A4, 80 g/m2 (z-vikning) Upp till 400 kuvert

Bredd C5 + 1 x A4, 80 g/m2 (enkelvikning) Upp till 500 kuvert

Falskapacitet
Enkel fals (A4, 80 g/m2) Upp till 10 ark

Trippel fals (A4, 80 g/m2) Upp till 8 ark

Maxtjocklek inlaga Upp till 2,5 mm

Dokument
Höjd 90 - 356 mm

Bredd 130 - 236 mm

Gramvikter inlagor 60 - 250 g/m2

Arktjocklek (via specialstation) Upp till 1 mm

Dimensioner (exempel)
Konfi guration: 3 stationer + catch tray

B x H x D (mm) 1 360 x 720 x 500

Vikt (kg) 79

Konfi guration: 3 stationer + vertical stacker

B x H x D (mm) 1 360 x 770 x 500

Vikt (kg) 90

Ljudnivå
1-arkskörning 66 dB(A)

Körning med vertical stacker 67 dB(A)

Specifi kationerna kan förändras
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FPi 4720
1 HC-Station
1 Automatstation

FPi 4720/s
1 HC-Station
1 Specialstation

FPi 4730
3 Automatstationer

FPi 4720/s
2 Automatstationer
1 Specialstation

CERTIFIED

ISO 9001

ISO 14001


