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OL750 ENVELOPPENOPENER

ENVELOP SNEL GEOPEND, INHOUD SNEL BESCHIKBAAR.

Verspil geen tijd met het handmatig openen van grote hoeveelheden brieven. Een afdeling met een 
hoeveelheid post boven de 1.000 stuks per dag kan best een extra handje gebruiken. Betrouwbaarheid 
in combinatie met capaciteit is een zeldzaamheid tegenwoordig. Niet met deze briefopener!

KENMERKEN OL750

• Zeer compact
• Circa 1.000 - 10.000 poststukken
• Semi-automatische toevoer/automatische doorvoer
• Tot 5 mm dikte
• Frees zorgt voor zeer nauwkeurige afsnede
• Teller (dagpostteller)
• 1 jaar garantie

SPECIFICATIES OL750
Aantal openingen per dag ca. 1.000-10.000 per dag
Minimale envelop formaat 76,2 x 127 mm
Maximale envelop formaat 250 x 342 mm
Maximale envelop dikte 5 mm
Envelop toevoer automatisch
Envelop afsnede frees 3 mm
Opvangcapaciteit enveloppen 100
Snelheid per minuut* ca. 400
Teller ja
Doorvoeren zonder openen ja
Afmetingen lxbxh 103 x 41 x 36 cm
Gewicht 23,6 kg
* Afhankelijk van de lengte van de envelop



Met de OL 750 kunt u tot 10.000 enveloppen per dag openen. Daarnaast kan de machine ook uw brieven tellen! 
Met de briefopener OL 750 kunnen 400 brieven per minuut worden geopend. 

De briefopener opent enveloppen tot vijf millimeter dik en werkt met de beproefde freestechnologie. De lange zijde 
van elk formaat envelop wordt volledig geopend.  De ingesloten documenten blijven natuurlijk onaangetast en het 
freesproces levert geen scherpe snijkanten op, waardoor de brieven gemakkelijker te verwijderen zijn. U kunt de 
freesdiepte individueel op de machine instellen.

De toevoer van de OL 750 voert de enveloppen automatisch in een rechte lijn langs de freesunit. 
Deze machine is zeer eenvoudig te bedienen en werkt zeer betrouwbaar, snel en schoon.

Verwerkt zonder problemen gemengde post.

De OL 750 kan ook uw brieven tellen zonder ze te openen. Eén druk op de knop en de briefopener wordt een 
brieventeller.

Automatische, 
zelfuitlijnende toevoer 
van de enveloppen

restafval container

INSTELKNOP:
Drie freesdiepte-instellingen 
en omschakelbaar naar teller.

• Automatische, zelfuitlijnende toevoer van de post
• Hoogste veiligheid met freestechnologie, zowel

voor de inhoud van de enveloppen als voor de
operator, omdat er geen scherpe snijkanten zijn.

• Opent betrouwbaar verschillende enveloppen tot
een dikte van circa 5 mm.

• Probleemloze verwerking van gemengde post

• Instelbare freesdiepte (ca. 0,25 mm - 1,79 mm)
• De inhoud is eenvoudig te verwijderen uit de

enveloppen.
• Teller: Kan ook gebruikt worden (zonder openen)

als enveloppen-telmachine
• Instelknop voor openen/niet-openen
• Eenvoudige, probleemloze werking

Aanpasbaar 
Opvangbak 

Digitale teller en controle 
restafvalbak! 
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OL750 ENVELOPPENOPENER
ENVELOP SNEL GEOPENEND, INHOUD SNEL BESCHIKBAAR.


Verspil geen tijd met het handmatig openen van grote hoeveelheden brieven. Een afdeling 


met een hoeveelheid post boven de 1.000 stuks per dag kan best een extra handje gebruiken. 


Betrouwbaarheid in combinatie met capaciteit is een zeldzaamheid tegenwoordig. Niet met deze 


briefopener!


KENMERKEN OL700


• Zeer compact


• Circa 1.000 - 10.000 poststukken


• Semi-automatische toevoer /automatische doorvoer


• Tot 5 mm dikte


• Frees zorgt voor zeer nauwkeurige afsnede


• Teller (dagpostteller)


• 2 jaar garantie


SPECIFICATIES OL700
Aantal openingen per dag ca. 1.000-5.000 per dag
Minimale envelop formaat 76,2 x 127 mm
Maximale envelop formaat 250 x 342 mm
Maximale envelop dikte 5 mm
Envelop toevoer automatisch
Envelop afsnede frees 3 mm
Opvangcapaciteit enveloppen 100
Snelheid per minuut* ca. 400
Teller ja
Doorvoeren zonder openen ja
Afmetingen lxbxh 102 x 40 x 36 cm
Gewicht 23 kg
* Afhankelijk van de lengte van de envelop







