DL400
Brevöppnare
En snabb och effektiv bordsmodell med
integrerad räknare med kapacitet för 400
brev per minut.

Skärdjupet kan ändras så att det passar olika kuverttyper,
antingen med hjälp av de två förinställda nivåerna eller genom
att manuellt justera skärmekanismen. Du kan ställa in ett
skärdjup på mellan 0,25 och 1,78 mm.

DL400 är en snabb brevöppnare som kan
öppna och räkna upp till 400 kuvert per
minut.

Utmatningsfacket kan också justeras manuellt, så att större
kuvert kan bearbetas.

Snabb öppning
Arbetar med en hastighet på 400 kuvert per minut.

DL400 öppnar kuverten med frästeknik. Genom att bara ta
bort 0,25 mm små bitar från kuvertkanterna minimerar DL400
risken för skador på kuverten och det blir minsta möjliga spill.
DL400 har som standard en kuvertöppnare som övervakar
antalet inkommande postförsändelser du får. Och med Count
not Cut-funktionen (räkna utan att skära) kan du kontrollera
antalet utgående postförsändelser för avsändning.
DL400 hanterar många olika kuvert- och brevtyper. Den
avancerade självjusterande matarmekanismen stödjer
bearbetningen av blandad post, vilket eliminerar behovet av att
försortera inkommande post.

Självjusterande matarmekanism
Eliminerar behovet av försorterad post.

Fräskniv
Manuellt justerbar fräsmekanism med skärdjup på 0,25 till
1,78 mm.

Spillhantering
Spillet samlas upp och kan lätt återvinnas.

Självjusterande matarmekanism
möjliggör bearbetning av många
olika kuverttyper utan knackning
eller skakning av bunten
Snabb och produktiv – upp till
400 kuvert per minut

Kuverträknare ingår som
standard. Med alternativ för att
skära/inte skära kan volymen för
utgående post kontrolleras

Specifikationer
Längd
102 cm
Djup
40 cm
Höjd
36 cm
Vikt
23kg
Hastighet 	Max 400 kuvert per minut
Kuvert som kan användas
Alla storlekar och typer
Kuverttjocklek
<0,48 cm
Skärdjup 	0,25 till 1,78 mm
Ström 	220-240 VAC, 50 Hz, 3 A
Ljudnivå
<80 db
BTU
440 W

Driftmiljö
Driftstemperatur
Relativ luftfuktighet:

Skärdjupet kan justeras för att
hantera olika kuvertstorlekar.
Två förinställda skärdjup plus
manuellt justerbar mellan
0,25 och 1,78 mm
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5–40 ºC
8 till 95 %

Frästekniken skyddar innehållet
och minimerar spill
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Justerbart utmatningsfack för
bearbetning av större kuvert
Liten maskin – endast 102 cm
lång x 40 cm djup
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Spillet samlas upp och kan lätt
återvinnas. Indikatorlampan
för fullt fack blinkar när 3 500
kuvert har bearbetats

