Martin Yale Briefopeners

1624
•
•
•
•

Start automatisch na invoeren van de envelop
Messen volledig ingesloten voor veilig gebruik
Ergonomisch design
Lichtgewicht apparaat, opent enveloppen in enkele
seconden
• Werkt op batterijen (AA, niet inclusief)
• Geluidsarm

1628
•
•
•
•

Opent envelop automatisch na handmatige invoer
Accepteert standaardformaat zakelijke enveloppen
Verwerkt grote hoeveelheid enveloppen
Antislip rubberen pootjes houdt de machine op zijn
plaats
• Messen volledig ingesloten voor meer veiligheid
• Geluidsarme werking

1632
•
•
•
•
•

Ideaal voor middelgrote tot grote bedrijven
Messen volledig gesloten voor meer veiligheid
Automatische invoer en opent snel een stapel enveloppen
Verwerkt een stapel enveloppen tot 4,5 cm hoogte
Anti-slip rubberen pootjes om de machine op zijn plaats
te houden
• Werkt met een snelheid van maximaal 7.000 enveloppen
per uur

62002
• Grote brievenopener, ideaal voor grote bedrijven en
postkamers
• Messen volledig ingesloten voor meer veiligheid
• Automatische invoer, opent en verzamelt een grote
verscheidenheid aan enveloppen
• Werkt met een snelheid van maximaal 17.500 enveloppen per uur
• Accepteert een 15 cm hoge stapel enveloppen en opent enveloppen tot een dikte van 6 mm
• Instelbare snijbreedte van 1.5 mm tot 5mm
• Wordt geleverd met een verwijderbare opvangbak om afgesneden papierresten gescheiden
te houden van geopende enveloppen

Snelheid

Afhankelijk van gebruiker

Max. dikte envelop

2 mm

Max. invoer
envelop

1 per keer

Snijbreedte

2 mm

Afmetingen

16 x 6 x 4 cm

Gewicht /
Stroom

2kg/
batterijen

Snelheid

Tot 3.000 enveloppen per uur

Max. dikte envelop

2 mm

Max. stapelhoogte
invoer

25 mm

Automatisch
invoer

Ja

Snijbreedte

2 mm

Afmetingen

29 x 20 x 12cm

Gewicht /
Stroom

3 kg
230 volt

Snelheid

Tot 7.000 enveloppen per uur

Max. dikte envelop

5 mm

Max. stapelhoogte
invoer

Up to 44 mm

Automatisch
invoer

Ja

Snijbreedte

3 mm

Afmetingen

35 x 27 x 15 cm

Gewicht /
Stroom

5 kg
230 volt

Snelheid

Tot 17.500 enveloppen per uur

Max. dikte envelop

5 mm

Max. stapelhoogte
invoer

25 à 76 mm

Automatisch
invoer

Ja

Snijbreedte

20 mm

Afmetingen

90 x 27 x 31 cm

Gewicht /
Stroom

19 kg
230 volt
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