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Diskrétní výPlatní Pásky



POSTMATE 5
DISKRÉTNÍ VÝPLATNÍ PÁSKY

PostMate 5 je tichý a kompaktní stolní stroj, který lze používat jak pro 

tlakové zalepování tak pro skládání papíru. Zařízení má vstupní kapacitu 

přesahující 100 tištěných tlakově zalepovaných dokumentů a pracuje 

rychlostí 3 800 dokumentů za hodinu. Je k dispozici skládání typu Z, C, V a 

další speciální typy se snadno použitelným skládacím bubnem.

PostMate 5 má systém proti zablokování papíru: při zavedení dvou 

dokumentů najednou nebo při zmačkání dokumentů se provede (pokud 

je to možné) reverzace pohybu směrem ven ze zalepovacích válců tak, 

aby obsluha mohla odstranit překážku snadno a s minimálním úsilím. 

K výstupu s pohonem je připojeno počítadlo s možností nulování, které 

úhledně srovná až 200 zalepených dokumentů do výstupního zásobníku.

Upozornění: 14“ dokumenty se skládáním typu Z jsou kompatibilní při 

použití výměnného bubnu, který je k dispozici na přání a který je vyhrazen 

jen pro skládání typu Z.

PODNIKEJTE S PŘEHLEDEM
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POSTMATE 5
POPIS ZAŘÍZENÍ

______________________________________________________________________________________________________
VLASTNOSTI

 + Rychlost zpracování 3 800 dokumentů za hodinu
 + Kapacita zásobníku až 140 listů papíru 80 g/m2)
 + Hmotnost dokumentu 70 - 120 g/m2

 + Velikost dokumentu hloubka až 14“ šířka až 235 mm (jen nové modely)
 + Pracovní cyklus až 20 000 dokumentů za měsíc
 + Počítadlo s digitálním nulováním
 + Rozměry 440 x 420 x 160 mm (šířka x délka x výška), hmotnost 36 kg v zabaleném stavu
 + Napájení 230 V / 50 Hz
 + Záruka 12 měsíců (pouze díly)

POUŽÍVANÉ SKLADY DOKUMENTŮ
 + Typ „ Z“ (vhodný pro jednostranný tisk / Simplex)
 + Typ „C“ a “V“ (vhodné pro oboustranný tisk / Duplex)

VÝHODY NASAZENÍ
 + úspora pracovní síly – zcela odpadá náročné vkládání dokumentů do obálky
 + úspora času – příprava dokumentů se výrazně zrychlí
 + minimalizace závažných omylů – prakticky nemůže dojít k zaslání údajů jinému adresátovi
 + úspora obálky – obálka již není zapotřebí
 + ochrana před zneužitím citlivých dat
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