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FPi 2300
Kuverteringssystem med 
många möjligheter.

Hanterar allt från daglig post till massutskick



FPi 2300
Sätt stopp för den
dagliga poststressen!

Låt din nya personliga assistent hantera all post som du brukade samla 
ihop, vika och stoppa i för hand:

Den nya FPi2300 gör jobbet!. Snabbt, enkelt och effektivt kuverterar du af-
färskort, reklammeddelanden, fakturor, lönebrev och andra dokument - med 
eller utan bilagor.

Den nya FPi 2300-serien av bordsmaskiner som kommer att vinna tid åt dig 
med enkel drift och tillförlitlighet. Systemet kan vika dokument av olika
storlekar för att passa in i S-C65 och C5 kuvert. Små format, förvikta ark, 
svarskort eller returkuvert kan läggas till snabbt och enkelt.

Eller använd endast vikningsfunktionen - till exempel att producera bro-
schyrer eller fl ygblad. FPi2300-serien är utformad för små till medelstora
mängder post och är anmärkningsvärt tyst i drift.

Perfekt för daglig post
För daglig post, mata upp till 5 sidor av blan-
dad kvalitet och sort för hand i maskinen. En 
bilaga kan bifogas direkt från en matarstation 
samtidigt.

Mata fl era sidor
Varje automatstation kan programmeras så 
att den tar fl era sidor från varje station. Matar, 
viker och kuverterar upp till tre ark per jobb, 
eller upp till fem ark när man använder OMR / 
Barcode

Det är så enkelt:
Den centrala kontrollpanelen med sin 5,7-tums färgpekskärm leder dig enkelt genom ingångsmenyn. Panelen är intuitiv och 
enkel. Inställningar för specifi ka jobb (Dokumentkomposition, typ av veck, vikplats, adressplats etc.) kan sparas och automatiskt 
hämtas när som helst.

Ladda & Starta
Maskinen mäter inlaga och kuvert, ställer in rätt
vikning och försluter helt automatiskt, utan
inställningar.

Dubbelarks-funktion
Pålitlig dubbelarks-funktion (frånkopplingsbar)
som fysiskt mäter papprets tjocklek.

Fem ark till ett
FPi 2300-serien är byggd runt en extremt stark
fals-enhet, fortfarande väldigt tyst, som hanter-
ar max fem ark av varierat format



Skräddarsy din maskin! Välj din individuella lösning från 
någon av de fyra konfi gurationerna.

OMR-Funktion

Automatisk Optical Mark Rec-
ognition (OMR) “läser” angivna 
märken på dokumentet för 
olika antal ark / kuvert, kan 

även styra selektiva bilagor.

Cascad matning

Varje A4 station kan laddas 
med 325 ark. Cascadfunk-
tionen låter en matare fortsät-
ta att fungera oavbrutet när 
den andra mataren är tom 

High-Capacity utmatning

Ökar effektiviteten på maskin-
en, lägger ut kuverten på sidan 
i ett stort fack. Välj själv om ut-
matningen ska ske till vänster 

eller höger



Teknisk data FPi 2300
Matarstationer 1/1,5 , 2/2,5

Kuverteringar / timme Upp till 2 300

Volym / månad Upp till 15 000

Falskapacitet i ark (80 g/m2) Upp till 5

Programmerbara jobb 9

Kontrollpanel format tum/pixel 5,7 / 320 x 240

Max. dimensioner i mm (B x H x D) 1360 x 637 x 460

Max. vikt i kg 72

Ljudnivå i dB(A) (ISO 11202) < 68

Driftsmiljö C° 10 - 40

Driftsmiljö luftfuktighet % 30 - 80

Dokument
Laddningskapacitet A4 standardmatare (80 g/m2) 325

Laddningskapacitet A4 max konfi g. (80 g/m2) 650

Format A4, A5, A6

Höjd / Bredd i mm 90 - 356 / 130 - 230

Papperskvalitet (g/m2) 60 - 170 (250)

Shot feeder / max. dokumentlängd i mm 156

Kuvert
Laddningskapacitet kuvert 150

Format DL, C6/5, C5

Höjd / bredd i mm 190 - 162 / 165 - 248

Kuvertkvalitet (g/m2) 80 - 120

Max. tjocklek (inlagor) i kuvert mm 2,5

Funktioner
Automatiskt laddning & start Ja

Cascad matning (laddning under körning) Ja

Flerarks-matning Upp till 3 ark (Upp till 5 omr)

Daglig post Ja

Samlar ark för vikning Ja

Enkel-, dubbel-, z- och dubbellparallellvikning Ja

“Ej fals”-funktion Ja

“Ej kuvert”-funktion Ja

Räkneverk Ja

OMR (FPi 2325) Tillval

Dubbelarkskontroll Ja

Utmatningsfack
Kapacitet utmatningskorg, C5/6, 1 x A4 brevvikning 100

Kapacitet sidutmatningsfack, C5/6, 1 x A4 brevvikning 225

Specifi kationer kan komma att ändras
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