
 

FPi 2000   
- en serie med gode konvolutteringsmaskiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meget enkle å bruke – prøv selv! 
 Meget driftsikre – må erfares! 
 Usedvanlig stillegående – må høres! 
 Store besparelser for bedriften. 
 Det finnes rett og slett ikke bedre! 

Hvorfor velge en av modellene i FPi 2000 serien? 

FPi 2020 
2 matere (for opptil A4 ark) 
1 semi-automatisk mater for opptil 
5 ark m/u stift. 
 

FPi 2015 
1 mater (for opptil A4 ark) 
1 mater (for opptil A5 ark) 
1 semi-automatisk mater for 
opptil 5 ark m/u stift. 

FPi 2025 
2 matere (for opptil A4 ark) 
1 mater (for opptil A5 ark) 
1 semi-automatisk mater for opptil 5 
ark m/u stift. 
Kan også leveres med OMR 

 I tillegg har den solide 
norskeide importøren 
Postrom Maskiner AS mer 
enn 20 års erfaring med 
konvolutteringsmaskiner! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den sikreste løsningen 
mot dobbelark inntrekk. 
Maskinen måler tykkelsen 
på arket. 

Enkelt display med 
norsk tekst og enkle 
bildeforklaringer. 
 
Legg inn ark og 
konvolutter. Maskinen 
ordner resten! 

 
 

Dagens post funksjon 
FPi2000 kan trekke inn sett med 
opptil 5 løse eller stiftede ark. 
 
Kapasitet på 325 ark pr mater. 
 
Materne kan seriekoples slik at 
den trekker fra neste når den 
første går tom. 
 
Fleximatere 
Hver enkelt mater kan trekke flere 
ark, i ulike kombinasjoner. 

Side-exit som tilleggsutstyr 
øker mottakskapasiteten. 

OMR 
FPi2025 kan leveres med 
OMR (Optical Mark Reading) 
for pakking av f eks fakturaer 
som kommer i et varierende 
antall sider. 

 
 Enkel tilgang ved papirkrasj 

    Spesifikasjoner: 
      

Ark mater    
Ark bredde   130 - 230mm 
Ark lengde   90 - 356mm 

Papirtykkelse   60g – 250g 
Kapasitet   325 ark pr mater 

Max manuell mating   5 ark + vedlegg 
Vedleggs mater    

Bredde   130 – 230mm 
Lengde   90 – 156mm 

Kapasitet   325 stk (80 g) 
Konvolutter   Automatsnitt - med eller uten vindu 

Bredde   165 – 248mm 
Lengde   90 – 162mm 

Kapasitet   150 konvolutter 
Brette og konvolutteringsytelse    

Bretting   Max 5 ark (80g) 
Hastighet    2.200 pr time 

Programmerbare jobber   9 
Fill & Start funksjon    Ja 

Tilleggsutstyr:   Side Exit 
     

Din lokale forhandler: 

Importør:  
Postrom Maskiner AS    www.postrom.no 
Grorudveien 55, 0976 Oslo   info@postrom.no 
Postboks 44 Haugenstua, 0915 Oslo   Tlf 23 33 88 33 


