
 

FPi 4030   
- en profesjonell konvolutteringsmaskin for 
mellomstore og store volumer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meget brukervennlig – Touch display! 
 Meget driftsikker – må erfares! 
 Usedvanlig stillegående – må høres! 
 En maskin for profesjonelle. 
 Det finnes rett og slett ikke bedre! 

Hvorfor velge konvolutteringsmaskinen FPi 4030? 

Side-Exit kan leveres for 
tilkopling til frankeringsmaskin 
eller større mottakskapasitet. 

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

 

3 arkmatere med kapasitet på 
opptil 975 ark (80g) er standard. 

Maxi-Feeder med kapasitet på 
1.200 A5 vedlegg kan erstatte 
den nederste A4 materen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Dagens post funksjon 
FPi 4030 kan trekke inn sett med 
opptil 8 løse eller stiftede ark. 
 
Kapasitet på 325 ark pr mater. 
 
Feederswap. Materne kan 
seriekoples slik at den trekker fra 
neste når den første går tom. 
 
Flexfeed 
Hver enkelt mater kan trekke flere 
ark, i ulike størrelser og i ulike 
kombinasjoner. 

FPi 4030 har en egen 
dokumentsamler. Den samler 
dokumenter i riktig rekkefølge og 
er utstyrt med automatiske papir 
stoppere for kjøring av ulike 
dokumentstørrelser 

OMR 
FPi 4030 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 FPi 4030: 
      

Ark mater    
Antall   3 stk 

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

Papirtykkelse   60g – 250g 
Kapasitet   325 ark pr mater 

Max manuell mating  8 ark  
Konvolutter  Automatsnitt - med eller uten vindu 

Bredde  160 – 248mm 
Lengde  90 – 162mm 

Kapasitet   325 konvolutter 
Brette og konvolutteringsytelse    

Bretting   Max 8 ark (80g) enkelfals 
Hastighet    3.500 pr time 

Programmerbare jobber   20 stk 
Fill & Start funksjon    Ja 

Feederswap   Seriekopling av alle 3 materne 
Flexfeed    Ulike dokumentstørrelser i materne 

Powerfold   Bretter hele 8 ark med enkelfals og 
   6 ark med dobbelfals 

Tilleggsutstyr   Side Exit 
   Maxifeeder 
   OMR 
   Spesialmater for glatt materiell 

Størrelse (HxBxD) – vekt   670 x 1200 x 420mm – 80 kg 

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 

8in one 

Touch & go 


