
FPi 700 couverteermachine
Versnel uw postverwerking



Veelzijdig
Voeg een antwoordkaart, flyer of retourenvelop 
toe aan uw brieven. 

Het ontwerp stelt u in staat om eventuele  
papierstoringen eenvoudig op te lossen. 

Krachtig en betrouwbaar
Tot 1.350 documenten per uur. De geïntegreerde 
dubbelblad-controle voorkomt dat documenten 
verkeerd worden ingevoegd. 

Helpt uw kantoor en het milieu
De compacte couverteermachine biedt een hele 
reeks functies en past in elk kantoor. 

De FPi 700 is al rendabel bij 50 verpakkingen per 
dag. De machine heeft eco-functionaliteiten, 
zoals een energiebesparende stand-by modus en 
een automatische uitschakelfunctie.

FPi 700
Couverteersysteem
Ervaar de voordelen van 
automatisch couverteren.

Het handmatig couverteren (vouwen, vullen en sluiten) 
van uw post is zeer arbeidsintensief en wordt door uw 
medewerkers als de meest vervelende klus gezien.

Met de FPI 700 kunt u uw enveloppen automatisch vullen. 
De machine vouwt uw documenten, stopt ze in een envelop 
en kan deze ook sluiten.  
 
Deze compacte table-top couverteermachine produceert 
een minimum aan geluid en past in ieder kantoor. 

Easy2use 
Intuïtief  

5“ touchscreen
met meertalige

software



• Plaats uw brieven, bijlagen  
antwoordkaarten en enveloppen 
in de desbetreffende stations. 
Het overzichtelijke display leidt u 
door het menu. 

• Terugkerende taken (volgorde 
van documenten, vouwtype, 
vouwmaten, adrespositie, enz.) 
kunnen worden opgeslagen en 
opgevraagd. 

• Elk toevoerstation kan 100  
documenten, enveloppen en  
bijlagen bevatten.

• De tandemfunctie zorgt ervoor dat 
het ene station blijft werken  
wanneer het andere station leeg 
is. Vullen van het lege station kan 
zonder de machine stop te zetten.

•     Dagelijke post functie: 
       Gemengde documenten van  

maximaal 5 vellen kunnen  
handmatig worden ingevoerd.  
Een bijlage kan automatisch  
worden toegevoegd.

Flexibel
Gebruiksvriendelijk
Productief
Veilig  
Betrouwbaar

Kies uit de meest gangbare vouwtypes: 
enkele vouw, wikkelvouw en dubbele  
parallelvouw.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk



Alle voordelen op een rij

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding! 
Is al rendabel vanaf 50 brieven per dag.

• Vouwt en vult uw post tien keer sneller dan met de hand
• Kan gebruikt worden voor dagelijkse post, facturen, brieven, 

mailings en salarisbrieven
• Geschikt voor een breed scala aan bijlagen
• Toevoerstations zijn eenvoudig te vullen
• Gebruikersvriendelijk touchscreen display
• Progammeerbare jobs voor terugkerende taken
• Mogelijk om documenten te vouwen 
 zonder envelop te  vullen (optie).

FPi 700 couverteermachine

FP-Ruys
Koraalrood 37
2718SB Zoetermeer

Aanbevolen maandelijkse volume tot 3.000 brieven

snelheid 

brieven/uur  tot 1.350

Bediening

Touchscreen display 5“

Door de gebruiker programmeerbare jobs 15

Automatische uitschakeling / stand-by modus –/< 0.5W

Capaciteiten (maximum)

Document stations (80g/m2) 100

Enveloppenmagazijn 100

Bijlage station 100 
 
Verstelbare opvangbak  150 brieven

Vouwtypes

Enkele vouw (A4, 80g/m2) tot 5 vellen

Wikkelvouw (A4, 80g/m2) tot 3 vellen

Dubbele parallel vouw (A4, 80g/m2) tot 2 vellen

Documenten

Hoogte (mm)   90 – 356

breedte (mm)   142 – 225

Papiergewicht (g/m2)   65 – 120

Bijlagen

Hoogte (mm) tot 158

Papiergewicht (g/m2)  75 – 250

Enveloppen C6/5, C5

Afmetingen

Breedte x hoogte x diepte (mm, zonder opvangbak)  420×540×658

Gewicht (kg, inclusief bijlagestation)  37

Geluidsemissie < 65 dB (A)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Technische specificaties Toevoerstations

FPi 700 (2,5 stations) 

• 2 toevoerstations voor 
documenten

• 1 toevoerstation voor 
bijlagen

www.fp-ruys.nl
(088) 789 71 23
info@fp-ruys.nl


