
OMSLAG
VULMACHINES

FFPi



FPi 5700
Max. aantal verpakkingen 
per uur: 4.000 
per maand: 60.000 
zie pag. 10

FPi 6700
Max. aantal verpakkingen 
per uur: 4.300 
per maand: 80.000 
zie pag. 12

Professionele
omslagvulmachines
met eenvoudige bediening

FPi 2700
Max. aantal verpakkingen 
per uur: 2.000 
per maand: 10.000 
zie pag. 6 

FPi 4700
Max. aantal verpakkingen 
per uur: 3.600 
per maand: 40.000 
zie pag. 8
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FPi OMSLAGVULSYSTEMEN 

omslagvulmachine. De ultracompacte FPi omslagvulmachines komen tegemoet aan al uw individuele post-

 
Met een touchscreen bedieningspaneel. U kunt eenvoudig uw instellingen kiezen en de machine starten. 

Een FPi omslagvulmachine is de professionele oplossing voor de verwerking van middelgrote tot grote 

omslagen en stapelt ze netjes op. 

.  

 
De FPi omslagvulmachines zijn leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen. Ieder model is perfect 

 

Het nieuwe FPi omslagvulsysteem is beschikbaar in vier basismodellen om zo perfect tegemoet te komen aan uw in-

samenstelt die aan uw wensen en eisen voldoet. 
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EENVOUDIGE BEDIENING MET FILL & START
De bediening van een FPi omslagvulmachine is zeer eenvoudig. Selecteer de gewenste 

kunnen werknemers de machine veilig en makkelijk gebruiken zonder training of 
oefening.

INNOVATIEF TOUCHSCREEN

AUTOMATISCHE JOB INSTELLING
Vaak terugkerende taken kunnen eenvoudig worden opgeslagen in zogenaamde jobs. 

etc. snel en op elk moment geselecteerd worden.  

ZEKERHEID MET REAL SHEET CONTROL
De toevoercontrole meet fysiek de dikte van toegevoerd mate riaal en detecteert 
eventuele dubbele invoer. Hierdoor bent u zeker van een juiste verwerking van uw 

INTELLIGENTE DOCUMENTTOEVOER MET OMR

document door de OMR-code op de pagina’s. Op basis hiervan weet de machine 
welke pagina’s bij elkaar horen en bent u zeker van een correcte verwerking van uw 

te voorzien.

DOCUMENTVERZAMELAAR VOOR PROFESSIONELE DOCUMENTEN 
Documenten worden eerst verzameld en daarna gevouwen. Hierdoor ontstaat een 

FLEXIBILITEIT MET MEERVOUDIGE PAPIERTOEVOER

omslagvulopdracht te verwerken.

EENVOUDIGE BEDIENING
    INTELLIGENT ONTWERP

OMR-codes sturen de omslagvulmachine aan.

Real Sheet Control voorkomt dubbele invoer van documenten.
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wisselt u snel bij de verwerking van verschillende soorten omslagen.

VERWERK OOK SPECIALE MATERIALEN
Voor het verwerken van speciale materialen kiest u voor de Special-
Feeders. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor het toevoeren van 
glanzend of zwaarder papier. Zo kunt u trefzeker een grote diversiteit 
aan materialen verwerken. 

DOORWERKEN MET DE TANDEMFUNCTIE

omslagvulproces doorloopt. Ook grote aantallen documenten kunnen 

DIVERSE VOUWFUNCTIES MET POWER FOLD

van het model omslagvulmachine en de gekozen vouwsoort. 
De FPi omslagvulmachines vouwen uw documenten naar het gewenste 
eindformaat. De juiste vouw maakt van een A4 vel een kleine brochure 
of een perfecte mailing. U kunt kiezen uit de volgende vouwsoorten: 

te vullen.

BESPAAR TIJD MET DE DAGPOSTFUNCTIE

ook voor een snelle en eenvoudige verwerking van uw dagelijkse 

een omslag. Uw dagpost is in een handomdraai verzendklaar.

DIVERSE MODELLEN, MEERDERE CONFIGURATIES
Voor ieder postvolume en iedere toepassing is er een geschikt  

Zo stelt u precies het omslagvulsysteem samen dat beantwoordt aan 
uw wensen en eisen.

omslagaanpassing.

voor bijvullen van documenten.

 
ook stand-alone te gebruiken.

Dagpostfunctie: gebruik de machine 
ook voor uw dagelijkse post.

Voor alle gangbare omslagvulomslagen.
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FPi 2700
EEN PROFESSIONEEL OMSLAGSYSTEEM
MET EENVOUDIGE BEDIENING

Maatwerk
Kies de meest 
geschikte

FPi 2710 FPi 2715 FPi 2720 FPi 2725/2725 S
Fpi 2725:

Fpi 2725S:

Laat de nieuwe FPi 2700 als uw persoonlijke assistent al uw dagelijkse post verwerken die u normaal met de hand moest 

documenten met of zonder bijlagen in een omslag. 

De nieuwe FPi 2700 serie kenmerkt zich door zijn gebruiksgemak en betrouwbaarheid bij het verwerken van uw dagelijkse 
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FPi 2700
2.000 per uur
10.000 per maand

Zij uitvoer links of rechts (optie)

De FPi 2700 leent zich voor zeer uiteenlopende opdrachten: van de 
verwerking van dagelijkse post tot aan grote reclamemailings. 

retouromslagen kunnen eenvoudig als bijlage worden toegevoegd. 

Met zijn compacte formaat en lage geluidsniveau is de FPi 2700 
ontwikkeld om kleine tot middelgrote postvolumes te verwerken en is 
dus de ideale omslagvulmachine in elke kantooromgeving.

VOORDELEN

• 
 

•  

• 
voldoen. 

• Laag geluidsniveau: past in iedere kantooromgeving. 

•  

•  
Verwerkt verschillende soorten omslagen. 

• Bewaart t/m 15 terugkerende opdrachten in het jobmenu. 

• Dubbelblad controle garandeert een juiste verpakking. 

• Fill & Start: omslagvulsysteem vullen en op “start” drukken. Een-
voudiger kan niet. 

• 
daarna gevouwen worden. 

• 
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FPi 4700
EEN MODULAIRE OPLOSSING
VOOR VRIJWEL ALLE TOEPASSINGEN

FPi 4720
1x high-capacity feeder (A4)

FPi 4720 FPi 4730
CONFIGURATIES

FPi 4730

FPi 4730S

FPi 4720S
1x high-capacity feeder (A4)
1x special feeder (A4)

1x special feeder (A4)
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DRIE UITVOERCONFIGURATIES

 
precies aanpassen aan uw manier van werken en 
collecteren van de omslagen.
  

Catch-tray (optie) Zij uitvoer (optie) Vertical stacker (optie)

papier voert u toe met de maxi feeder. Vrijwel alle soorten bijlagen 

high-
capacity feeder verwerkt u grote hoeveel heden materiaal zonder te 
herladen.

MULTIFUNCTIONELE TOEVOERSTATIONS

kan gekozen worden voor een special feeder. De maxi feeder is speciaal 
geschikt voor het verwerken van bijlagen en retour omslagen. Een high-
capacity feeder

FPi 4700
3.600 per uur
40.000 per maand

FPi 4720
met een high-capacity feeder
en een maxi feeder toevoerstation.

FPi 4720
met een high-capacity feeder
en een maxi feeder toevoerstation.
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FPi 5700
DE VEELZIJDIGE HULP
VOOR IN DE POSTKAMER

SPECIAL FEEDER EN MAXI FEEDER

special feeder. Vrijwel alle soorten bijlagen kunnen hiermee worden verwerkt.

High-capacity feeder

FPi 5720 FPi 5730 FPi 5740 FPi 5750 FPi 5760

RUIME KEUZE IN INVOERSTATIONS 

Short tray feeder

Special feeder

Maxi feeder
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FPi 5700
4.000 per uur
60.000 per maand

FLEXIBELE UITVOER

GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING
Met een kleuren touchscreen. Met slechts drie knoppen voor de 

ONTWORPEN VOOR INTENSIEF GEBRUIK
Ontworpen voor dagelijks intensief en veelzijdig gebruik.

 
 
 

MILIEUVRIENDELIJK

gebruikt wordt.

maakt het mogelijk de machine precies voor uw 
 

Met de high-capacity feeder verwerkt u grote 
hoeveel heden materiaal zonder te herladen.
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FPi 6700
VOOR GROTE HOEVEELHEDEN
VEELZIJDIG INZETBAAR

SPECIAL FEEDER EN MAXI FEEDER

maxi feeder. Bij extra glad papier kiest 
u voor een special feeder. Vrijwel alle 
soorten bijlagen kunnen hiermee worden 
verwerkt.

HET FPi 67OO OMSLAGVULSYSTEEM

Het systeem kan worden opgezet volgens de individuele wensen van de gebruiker en kan vrijwel elke postverwerkingstaak 
uitvoeren.

FPi 6720 FPi 6730 FPi 6740 FPi 6750 FPi 6760

RUIME KEUZE IN INVOERSTATIONS 

feeders en op de FPi 6730 en FPi 6750 een high-capacity feeder.
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FPi 6700
4.300 per uur
80.000 per maand

GEMAAKT VOOR HOGE VOLUMES

FLEXIBELE UITVOER

omslagen.

VERSA FEEDER VOOR TOEVOER VAN EXTRA DIKKE DOCUMENTEN
Het systeem kan worden uitgerust met een versa feeder voor het invoeren 

ongevouwen worden toegevoegd.

ergonomische en gebruiks-
vriendelijke stapelaar voor 

maximaal 500 omslagen

Versa feeder 
voor het invoeren van extra 
dikke documenten (brochu-

 
 
 

 

High capacity  Zij uitvoer
links of rechts

Uitvoer naar  
gesynchroniseerde  

transportband
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SPECIFICATIES

FUNCTIES FPi 2700 FPi 4700 FPi 5700 FPi 6700
ja ja ja ja

Bediening dmv touchscreen ja ja ja ja

t/m 50 t/m 50 t/m 50 t/m 50

ja ja ja ja

Documentverzamelaar alvorens te vouwen ja ja ja ja

Meervoudige papiertoevoer ja ja ja ja

ja ja ja ja

nee nee

t/m 5 vel t/m 10 vel t/m 10 vel t/m 10 vel

ja ja ja ja

ja ja ja ja

Maxi feeder voor toevoer van bijlagen

t/m 10 vel t/m 10 vel t/m 10 vel

Controle niveau sluitvloeistof nee ja ja ja

Papier aanwezigheidssensors ja ja ja ja

Capaciteit
 1-2½ 2-3  2-6  2-6

Maximum verpakkingen per uur 2.200 3.800 4.000 4.300

Maximum verpakkingen per maand 40.000 60.000 80.000

650 1.925 3.125 3.125

DOCUMENTEN

90 x 130 mm 90 x 130 mm 90 x 130 mm 90 x 130 mm

356 x 230 mm 356 x 230 mm 356 x 230 mm 356 x 230 mm

Kwaliteit van het papier 60 - 250 (250 special (250 

OMSLAGEN
DIN formaten

90 – 162 mm 90 – 162 mm 90 – 162 mm 90 – 162 mm

160 – 248 mm 160 – 248 mm 160 – 248 mm 160 – 248 mm

omslagkwaliteit

Minimaal 60 g/m2
maximum 250 g/m2
Indien gevouwen max. 
170 g/m2

80 - 120 g/m2 80 - 120 g/m2 80 - 120 g/m2

Dikte maximale vulling van de omslag

OMSLAGEN TOEVOER
150 omslagen 325 omslagen 325 omslagen 500 omslagen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  - 1.000 omslagen

OMSLAGENUITVOER
Standaard omslagen uitvoer 50 omslagen

optie - 500  omslagen optie - 500 omslagen standaard - 500 omslagen

n.v.t.

Zij uitvoer (links of rechts) optie optie optie standaard

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  - 1.000 omslagen

FPi 6700FPi 5700
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TECHNISCHE GEGEVENS   FPi 2700   FPi 4700   FPi 5700   FPi 6700
7 inch 7 inch 7 inch 10 inch

1270 x 580 x 420 1300 x 725 x 454 1840 x 420 x 920 1500 x 750 x 920 

Maximaal gewicht 72 kg 110 kg 140 kg

< 68 dB < 66 dB < 66 dB < 70 dB

Gebruiksomgeving temperatuur 10 – 40 °C 10 - 40 °C 10 – 40 °C 10 – 40 °C

30 – 80 % 30 - 80 % 30 – 80 % 30 – 80 %

ja ja ja ja

DOCUMENTEN TOEVOERSTATIONS FPi  
2700

FPi 
4700

FPi  
5700 en 6700

FORMAAT 

 
CAPACITEIT 
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High-capacity feeder A4 725 1 1 1

A4 325 1 1 2 2 1 3 2 2 4 4 6

Flex feed A4 250

Short-tray feeder A5 325 1 1 OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE

A5 250

Special feeder A4 325 OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE

Maxi feeder A5 A5 325 / 1.200* OPTIE OPTIE

Maxi feeder A4 A4 325 / 1.200* OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE

Versa feeder A4  
van het document OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE

             * 325 retouromslagen of 1.200 bijlagen 

PAPIERSOORTEN
High-capacity feeder: 

Flex feed feeder:

Short tray feeder:

Special feeder:
Voorgevouwen papier: 
- A3 dubbel naar A4 
- A4 naar A5 of naar 4” brochures 
Retour-omslagen

Maxi feeder

Versa feeder

TESTMATERIAAL 
Het papier en de omslagen die u gaat 

op een correcte verwerking door de 
omslagvulmachine. Zo weet u zeker dat 
de door u gebruikte papiersoort goed en 
storingvrij door de machine loopt.
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WAAROM FRANCOTYP

WERELDWIJDE SPELER
Francotyp is een dochteronderneming van Francotyp-Postalia 

In de postmarkt neemt FP met een eigen visie op het product post een bijzondere plaats 

PEOPLE, PLANET, PROFIT

SERVICE OP MAAT
 

Francotyp staat bekend om haar goede service. Ervaren Field Service Engineers zijn ons 
visitekaartje. Met een eigen landelijk werkende technische dienst levert 
Francotyp volledige service op alle apparatuur. 

totale leveringsprogramma omvat:

• Omslagvulmachines
• Omslagen openers
• Omslagen sluiters
• Frankeermachines
• Vouwmachines

www.francotyp.be
02 720 61 28Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen 

Telefoon: 02 720 61 28
E-mail: info@francotyp.be
Ond. nr. BE 0448 411 402 RPR Brussel


