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OMATION 306 ENVELOPPENOPENER
VOLUMEOPENER OMATION 306

De Omation 306 is de machine bij uitstek als het gaat om 

grotere hoeveelheden te openen post. Aan de linkerkant van 

de opener ligt de te openen post. Stapelgewijs worden de 

enveloppen ingevoerd. Vliegensvlug worden de enveloppen 

geopend en vervolgens afgelegd op de uitvoerband onder de 

machine. Het continue weghalen van de enveloppen na het 

openen is niet nodig.

Het restmateriaal dat bij het openen van de envelop overblijft, 

valt automatisch in de bak onder de machine. Bovendien is de 

hoeveelheid af te frezen materiaal instelbaar. De werkplek blijft 

netjes, omdat het afval in een speciale bak wordt opgevangen.

De machine kan tot 600 enveloppen per minuut openen. Er is 

sprake van een continue proces i.v.m. de afvoerband. Op deze 

manier is de post snel binnen het bedrijf beschikbaar.

De machine is voorzien van een op nul instelbare stukkenteller.

Tegen meerprijs is een terugloopteller leverbaar en een 

stempelinrichting om de geopende envelop van een tekst of 

datum te voorzien.

KENMERKEN

• Het ultieme werkpaard voor de professionele postkamer

• Ongesorteerde post volautomatisch verwerken!

• Geschikt voor grote hoeveenheden poststukken 5000+

• Uitstekende doorvoer en gestaffelde uitvoer 

• C6-C5-C4 formaat enveloppen worden verwerkt

• Freesdiepte instelling kent 4 standen (0-1-2-3 mm)

• Opvang snippers in een grote opvanghouder

• Onderkast met aflegtafel voor goede werkomstandigheden

• Teller voor het nauwkeurig tellen van de poststukken

• Snelheid van 300-600 enveloppen per minuut

• Bijzonder geruisarm

SPECIFICATIES OMATION 306
Capaciteit  tot 36.000 enveloppen per uur
Doorvoerdikte  Maximaal 12 mm
Envelopformaat  Verschillend
Snijtechniek  Frezen
Capaciteit toevoermagazijn  Ongeveer 400 enveloppen
Opties  - Datumprinter 
 - Terugloopteller
Afmeting  114 x 53,3 x 147,3 cm (lxbxh)
Gewicht  110 Kg
Spanning  100-240 V 50-60 Hz
CE goedkeuring  Ja

Technische wijzigingen voorbehouden.


