 

HEFTER OL 500-OL 700-OL 1000
BRIEFOPENERS
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 Hefter briefopeners!

OL 700

OL 1000

OL 500

Kenmerken OL 500
• Robuust en uitermate stabiel
• Circa 1.000-5.000 poststukken per dag
• Automatische toevoer
• Tot 8 mm dikte
• Frees zorgt voor zeer nauwkeurige
afsnede
• Geruisarm
• Alle typen enveloppen
• 2 jaar garantie

Kenmerken OL 700
• Zeer compact
• Circa 1.000 - 5.000 poststukken
• Semi-automatische toevoer /
automatische doorvoer
• Tot 6 mm dikte
• Teller (dagpostteller)
• 2 jaar garantie

Kenmerken OL 1000
• Voor de professionele postkamer
• Vanaf circa 5.000 poststukken
• Ongesorteerde post volautomatisch
verwerken
• Hoge productiviteit door vloeiende
doorvoer en gestaffelde uitvoer
• Freesdiepte in 4 standen (0-1-2-3 mm)
• Grote snipper opvanghouder
• Onderkast (inclusief) aflegtafel
• Teller (dagpostteller)
• 2 jaar garantie

SPECIFICATIES
Model
Aantal openingen per dag
Minimaal envelop formaat
Maximaal envelop formaat
Maximale envelop dikte
Envelop toevoer
Envelop afsnede
Opvangcapaciteit enveloppen
Snelheid per minuut*
Teller
Doorvoeren zonder openen
Afmetingen lxbxh
Gewicht

Hefter OL 500
ca. 1.000-5.000 per dag
76,2 x 127 mm
250 x 353 mm
8 mm
automatisch
frees 3 mm
150
ca. 250-500
nee
nee
1100 x 400 x 450 mm
38 kg

Hefter OL 700
ca. 1.000-5.000 per dag
76,2 x 127 mm
250 x 342 mm
6 mm
automatisch
frees 3 mm
100
ca. 200-400
ja
ja
1020 x 390 x 360 mm
28 kg

Hefter OL 1000
ca. 5.000> per dag
76,2 x 127 mm
250 x 342 mm
12 mm
volautomatisch
frees 0-3 mm (4 standen)
ca. 500 (gestaffelde uitvoer)
ca. 300-600
ja
ja
1109 x 570 x 1450 mm
109 kg

Artikelnummer

29 HS-OL 500

29 100 461 18

29 100 461 19

* Hangt van de lengte van de envelop af

