
FPi 5600/6600
MODULBYGGDA, ANVÄNDARVÄNLIGA &

SNABBA KUVERTERINGSSYSTEM



MULTIFUNKTIONELL OCH ELEGANT

FPi 5600 kan mata, vika, stoppa i inlagor samt 
försluta kuverten. De färdiga kuverten levereras 
till ett utmatarfack som kan monteras till vänster 
eller höger på maskinen, eller till en avläsning för 
vidare bearbetning.

DESIGNAD FÖR DAGLIG DRIFT

FPi 5600 är konstruerad med mångsidighet i 
åtanke, med funktioner för blandad daglig post, 
dubbelmatningsdetektering och matarbyte för 
växlande drift. Med den nya kontaktbildsensorn 
(CIS) utförs dokumentigenkänning med optisk 
avläsning (OMR / Barcode). Maskinen har även 
halvautomatisk kuvertjustering och innbyggt 
minne för programmering av jobbinställningar.

ANVÄNDARVÄNLIG

Styr grundläggande funktioner (ON / OFF, 
Start, Stop) enkelt med endast tre knappar 
och en färgpekskärm. Dokument kan 
matas från sex stationer, tillgängliga i olika 
konfigurationer: automatiska, specialstationer, en 
högkapacitetsmatare, kortmatningsbricka och 
maxi-matare.

FPi 5600
DET NYA MODERNA KUVERTERINGSSYSTEMET

VERTICAL STACKER
(tillbehör)

High capacity för upp till 
325 fyllda kuvert, 

ergonomisk konstruktion för 
enkel hantering.

5.7” TFT-SKÄRM
touchscreen display

Med grafikbaserat 
användargränssnitt 

och automatisk 
energisparfunktion.

CONTACT IMAGE SENSOR
(tillval)

För läsning av kontollmärken
(OMR/barcode) - standard 

och avancerad läsning möjlig 
från alla stationer.

DOKUMENTMATARE

För upp till 725 ark, 
med automatisk 

arkseperation, standard 
med 3 eller 5 stationer



ANPASSAD FÖR DIG

FPi 6600 erbjuder samma grundläggande 
funktioner som FPi 5600 men med högre 
prestanda och en rad ytterligare funktioner och 
komponenter som är anpassade för att hantera 
större mängder post.

Systemet kan konfigureras enligt dina önskemål, 
vilket innebär att du kan utföra nästan vilken 
postbehandlingsuppgift som helst.

MAXIMAL KAPACITET

Med den största konfigurationen, två Maxi-
matare och dokumentmatning med hög volym 
bearbetas mer än 3000 ark. Ett kuvertmagasin 
(för upp till 1000 kuvert) ger en konstant 
försörjning av kuvert (tillval).

Den vertikala kuvertavläggaren (Power-stacker) 
kommer som standardutrustning. Som tillägg till 
denna konfiguration finns en transportörsamlare 
med en kapacitet på 1000 kuvert.

Systemet kan förses med en Versa-matare för att 
mata särskilt tjocka dokument, t.ex. broschyrer. 
Kompletterande dokument kan läggas till i 
uppsättningen innan de stoppas i kuvertet.

FPi 6600
HÖG VOLYM OCH MÅNGSIDIGA APPLIKATIONER

POWER STACKER

Ergonomisk och 
användarvänlig avläggare 

för upp till 500 kuvert.

10.4” TFT-SKÄRM
touchscreen display

Med grafikbaserat 
användargränssnitt 

och automatisk 
energisparfunktion.

CONTACT IMAGE SENSOR
(tillval)

För läsning av kontollmärken
(OMR/barcode) - standard 

och avancerad läsning möjlig 
från alla stationer.

DOKUMENTMATARE

För upp till 725 ark, 
med automatisk 

arkseperation, standard 
med 3 eller 5 stationer



ALLMÄNT FPI 5600 FPI 6600

Antal stationer 2-6 2-6

Max antal kuverteringar / timme 4 000 4 000

Max volym / månad 60 000 80 000

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

Programmerbara jobb 25 25

Touchscreen skärmstorlek 5,7” 10,4”

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/m2) 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/m2) 80 - 120 80 - 120

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

TEKNISK SPECIFIKATION



FUNKTIONER FPI 5600 FPI 6600

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 150 500

Specifikationerna kan förändras

TEKNISK SPECIFIKATION



FPi 5600 kan mata, vika, stoppa i inlagor samt försluta kuverten på ett mycket raffinerat sätt.

De färdiga kuverten levereras till ett utmatarfack som kan monteras till vänster eller höger på 

maskinen, eller till en efterkommande läsning för vidare bearbetning. En vertikal stapelavläggare och 

en synkroniserad samlings conveyor finns också som extrautrustning.

FPi 5600/6600
DET NYA MODERNA KUVERTERINGSSYSTEMET

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 mätningen 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.

KOMPLETTERA MED BILAGOR? INGA PROBLEM! 

Du kan bifoga svarskort, flygblad eller svarskuvert med dina kuvert, eller använd enbart 
vikningsfunktionen för att skapa egna flygblad.

Dubbel Dubbelparallell ZEnkel

VIKNINGSTYPER


