DL400
Kuorenavaaja
Nopea ja tehokas pöydälle asennettava
kuorenavaaja, jossa on kiinteä laskuri
ja joka käsittelee jopa 400 kirjettä
minuutissa.
DL400-kuorenavaaja on nopea kirjekuoren
avaaja, joka voi avata ja laskea jopa 400
kirjettä minuutissa.
DL400 käyttää kirjekuorten avaamiseen jyrsintätekniikkaa.
Se poistaa kirjekuoren reunasta vain kapeita, pienimmillään
0,25 mm:n suikaleita, joten riski kuoren sisällön
vahingoittumiseen on mahdollisimman pieni ja jätettä syntyy
vähän.
DL400-kuorenavaajassa on vakiona laskuri, jonka avulla
voi helposti seurata vastaanotettujen lähetysten määrää.
Laskuria voi käyttää myös ilman leikkaustoimintoa, joten myös
lähetettävien kirjeiden määrä on helppo tarkistaa.
DL400 käsittelee monenlaisia kirjeitä ja lähetyksiä. Sen
edistynyt automaattisesti säätyvä syöttömekanismi tukee
sekalaisten lähetyserien käsittelyä, joten tulevaa postia ei
tarvitse lajitella etukäteen.

Leikkauksen syvyyttä voidaan muuttaa sopimaan eri
kirjekuorityypeille. Valittavissa on kaksi esiasetusta, ja
leikkausmekanismia voidaan säätää myös manuaalisesti,
jolloin saadaan 0,25–1,78 mm:n leikkaussyvyys.
Avattujen kirjekuorien vastaanottokaukaloa voidaan myös
säätää manuaalisesti suurikokoisten kirjekuorien käsittelyä
varten.

Nopea avaaminen
Käsittelee jopa 400 kirjekuorta minuutissa.

Automaattisesti säätyvä syöttömekanismi
Postia ei tarvitse lajitella etukäteen.

Jyrsinterä
Manuaalisesti säädettävän leikkausmekanismin avulla
leikkaussyvyyttä voidaan säätää 0,25–1,78 mm:n välillä.

Leikkausjätteiden hävittäminen
Leikkausjätteet kerätään säiliöön, josta ne on helppo hävittää.

Automaattisesti säätyvän
syöttömekanismin ansiosta
voidaan käsitellä monenlaisia
kirjekuoria ilman esilajittelua
Nopea ja tehokas – jopa 400
kirjekuorta minuutissa

Laitteessa on vakiona
kirjekuorilaskuri. Laskuria
voi käyttää myös ilman
leikkaustoimintoa lähetettävien
kirjeiden määrän tarkistamista
varten

Tekniset tiedot
Pituus
Syvyys
Korkeus
Paino
Nopeus
Tuetut kirjekuorityypit
Kirjekuoren paksuus
Leikkaussyvyys
Teho
Melutaso
BTU

102 cm
40 cm
36 cm
23 kg
	enintään 400 kirjekuorta
minuutissa
Kaikki koot ja tyypit
<0,48 cm
	0,25–1,78 mm
	220–240 VAC, 50 Hz,
3 ampeeria
<80 db
440 wattia

Käyttöolosuhteiden rajat
Käyttölämpötila
Kosteus

Leikkaussyvyyttä voidaan säätää
eri kirjekuorikokoja varten.
Valittavissa on kaksi esiasetusta
ja manuaalinen säätö
(0,25–1,78 mm)

Ainutlaatuisella
jyrsinterällä
The
unique milling cutter
produces
a soft, feathered
edge.
leikkauspinnasta
tulee
pehmeä.

5–40 ºC
8–95 %

Jyrsintätekniikka suojaa kuoren
sisältöä ja vähentää jätettä

Kirjekuoren
Envelope
poikkileikkaus
cross-section

Kirjekuoren
Envelopekulkusuunta
traveling
toward viewer
katsojaa
kohti
Säädettävä vastaanottokaukalo
suurikokoisten kirjeiden
käsittelyä varten
Pienikokoinen laite – vain
102 cm x 40 cm (pituus x syvyys)
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Leikkuujätteet kerätään säiliöön,
josta ne on helppo hävittää.
Säiliön merkkivalo vilkkuu, kun
3 500 kirjekuorta on käsitelty

