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FPi 5600 / 6600
Modulbyggda kuverteringssystem. 

Användarvänliga & snabba.



FPi 5600
Det nya moderna
kuverteringssystemet

FPi 5600  kan mata, vika, stoppa i inlagor samt försluta kuverten på ett my-
cket raffi nerat sätt.

Dom färdiga kuverten levereras till ett utmatarfack som kan monteras till 
vänster eller höger på maskinen, eller till en efterkommande läsning får 
vidare bearbetning. En vertikal stapelavläggare och en synkroniserad sam-
lings conveyor fi nns också som extrautrustning.

Vår användarvänliga display är en färgpekskärm. Bara tre knappar styr 
grundläggande funktioner (ON / OFF, Start, Stop). För att spara energi växlar 
maskinen automatiskt till standby-läge när den inte används.

Dokument kan matas från upp till sex stationer, tillgängliga i olika konfi g-
urationer. Automatiska och specialstationer, en högkapacitetsmatare, kort-
matningsbricka och maxi-matare fi nns också tillgängliga.

Konstruerad för daglig drift och mångsidighet: blandad daglig postfunk-
tion, fl ervalsfunktion, dubbelmatningsdetektering, matarbyte (för växlande 
drift), dokumentigenkänning med optisk märkläsning (OMR / Barcode) med 
ny kontaktbildsensor (CIS) Halvautomatisk kuvertjustering, minne för pro-
grammering av jobbinställningar.

Vertical Stacker 
(tillbehör)

High capacity för upp till  325 
fyllda kuvert,  ergonomisk kon-
struktion för enkel hantering.

5.7” TFT-färg
touchscreen display

Med grafi kbaserat 
användargränssnitt 
och automatisk en-
ergisparfunktion

Contact Image Sensor  
(tillbehör)

För läsning av kontoll-
märken (OMR/barcode) 
- standard och avancerad 
läsning möjlig från alla 
stationer

Dokumentmatare 

För upp till 725 ark, med au-
tomatisk arkseperation, stan-
dard med 3 eller 5 stationer



FPi 6600
Hög volym och
mångsidiga applikationer

FPi 6600-kuverteringssystemet bygger på FPi 5600 och erbjuder samma 
grundläggande funktioner men högre prestanda och en rad ytterligare funk-
tioner och komponenter som är optimalt anpassade för att hantera större 
mängder post. 

Systemet kan konfi gureras helt enligt användarens önskemål, vilket innebär 
att användaren kan utföra nästan vilken postbehandlingsuppgift som helst.

I sin maximala konfi guration ger 2 Maxi-matare och dokumentmatning 
med hög volym möjligheten att bearbeta mer än 3000 ark papper. Ett ku-
vertmagasin (för upp till 1000 kuvert) ger en konstant försörjning av kuvert 
(tillval).

Den vertikala kuvertavläggaren (Power-stacker) kommer som standar-
dutrustning och kan ställas in för att leverera kuvert till vardera sidan. Den-
na konfi guration möjliggör tillägget av en valfri transportörsamlare med en 
kapacitet på 1000 kuvert.

Systemet kan förses med en Versa-matare för att mata särskilt tjocka 
dokument (broschyrer). Kompletterande dokument kan läggas till i up-
psättningen innan de stoppas i kuvertet.

Power Stacker

Ergonomisk och användarvän-
lig avläggare för upp till 500 
kuvert.

10.4” TFT-colour 
touchscreen display

Med grafi kbaserat användar-
gränssnitt och automatisk 
energisparfunktion

Contact Image Sensor  
(tillbehör)

För läsning av kontoll-
märken (omr/barcode) - 
standard och avancerad 
läsning möjlig från alla 
stationer

Dokumentmatare 

För upp till 725 ark, med au-
tomatisk arkseperation, stan-
dard med 3 eller 5 stationer



Teknisk data FPi 5600 FPi 6600
Antal stationer 2 - 6 2 - 6

Max antal kuverteringar / timme 4 000 4 300

Max volym / månad 60 000 80 000

Max falskapacitet (80 g/m2) upp till 10 Upp till 10

Programmerbara jobb 25 25

Touchscreen display i färg (tum) 5,7 (320 x 240 px) 5,7 (320 x 240 px)

Max mått BxDxH (mm) 1840 x 420 x 920 1500 x 750 x 920 

Max vikt (kg) 110 140

Ljudnivå (dB) enligt ISO 11202 < 66 < 70

Driftsmiljö temperatur (C°) 10 - 40 10 - 40

Driftsmiljö luftfuktighet (%) 30 - 80 30 - 80

Dokument
Kapacitet standardmatare (A4, 80 g/m2) 325 325

Kapacitet volymmatare (A4, 80 g/m2) 725 725

Kapacitet max. konfi guration (A4, 80 g/m2) 2 900 3 125

Standardformat A4, A5, A6 A4, A5, A6

Höjd / bredd (mm) 90 - 356 / 130 - 230 90 - 356 / 130 - 230

Papperskvalitet (g/m3) 60 - 170 (250) 60 - 170 (250)

Max broschyrtjocklek (mm) 2 2

Kuvert
Max laddningskapacitet 325 325

Standardformat C6, C-S65, C5 C6, C-S65, C5

Höjd / bredd (mm) 90 - 162 / 160 - 248 90 - 162 / 160 - 248

Kuvertkvalitet (g/m3) 80 - 120 80 - 120

Max tjocklek på förslutet kuvert (mm) 2,5 2,5

Funktioner
Automatisk laddning & start Ja Ja

Cascad matning / Laddning under körning Ja Ja

Flerarksmatning (antal ark) Upp till 25 Upp till 25

Daglig post Ja Ja

Samlar ark för vikning Ja Ja

Bottenplacerad adress Tillval Tillval

Power-fold teknik Ja Ja

Enkel-, C-, Z- och dubbelparallellvikning Ja Ja

>> Ej fals << funktion Ja Ja

<< Ej kuvert << funktion Ja Ja

Kort -fals Tillval Tillval

Räkneverk Ja Ja

CIS-läsningsfunktion Tillval Tillval

Divert & Go-funktion före vikning Ja Ja

Dubbelarkskontroll i display Ja Ja

Kuverteringskontroll Ja Ja

Kuvertutgångar
Vertical stacker-kapacitet C5/6, 1 x A4, multiple fold 325 500

Envelope hopper C5/6, 1 x A4, multiple fold 225 500

Conveyor collector C5/6, 1 x A4, multiple fold 150 1 000

Specifi kationerna kan förändras
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