
SI-30
EFFEKTIV OG ØKONOMISK
LØSNING FOR ALL DIN
KONTORPOST
Bordmodell til brev - og  fakturapakking.

WE VALUE YOUR MAIL 



SI-30
10 GANGER RASKERE 
ENN FOR HÅND!

Hvor mye tid bruker du på å pakke brev og fakturaer? 
I gjennomsnitt tar det deg 1 time å brette og putte i konvolutt 
100 stk brev eller fakturaer. Visste du at SI-30 kan gjøre den 
samme jobben mer enn 10 ganger fortere? Med en maksimum 
hastighet på 1.350 konvolutter pr. time kan SI-30 lett spare deg 
for mer enn 2 dagers jobb hver måned. 

Tenk hva du kan bruke denne ekstra tiden til? 

Når den i tillegg er enkel å bruke, svært stillegående og med ett 
kompakt design, ja da blir SI-30 den perfekte kontormedarbeider 
som passer i ethvert kontormiljø.

FRA PRINT TIL KONVOLUTT PÅ 1 - 2 - 3
1 - BRETTER   
2 - PUTTER I KONVOLUTT  
3 - KLEBER IGJEN

STORT SPENN AV APPLIKASJONER

Varierer din utgående post i papirstørrelse og – kvalitet? Består 
den av fakturaer, kort eller svar-konvolutter? SI-30 gjør alt dette 
for deg! Dokumentmateren gjør det mulig å mate opp til 2 x A4 
dokumenter. Har du dokumenter som er A5 størrelse? Da kan du  
bruke SI-30.



ENKEL Å BRUKE 

10 GANGER RASKERE ENN FOR HÅND

ENKEL Å PLASSERE – PASSER PÅ ENHVER KONTORPULT

 ALLTID TILGJENGELIG 

 

BRETT, PAKK OG FRANKÉR
Automatiser postbehandlingen din enkelt ved å koble din SI-30 
direkte til en Neopost frankeringsmaskin.

SEND PROFESJONELL POST
Effektiv kommunikasjon starter med post av profesjonelt 
utseende. Derfor samler SI-30 alle dokumentene sammen 
før de brettes. Resultat: Mottageren åpner posten sin 
og dokumentene er pent samlet og brettet, alltid i riktig 
rekkefølge.

DAGLIG POST
”Daglig post”-moduset kan behandle opp til 5 ark som mates 
for hånd, stiftet eller ikke. 

BRUKERVENNLIG
SI-30 er designet med tanke på at alle på kontoret skal kunne 
betjene den. Det store kontrollpanelet gir en ”trinn-for-trinn” 
veiledning i bruk av maskinen. Med 9 jobbminner dekker du 
alle dine pakkejobber uten instillinger, kun med ett enkelt 
tastetrykk. 

KONVOLUTTER
SI-30 kan håndtere flere typer konvolutter, mest brukt er 
C5, alternativt C5/6. Konvoluttmateren kan ta opptil 100 
konvolutter.



SI-30
10 GANGER RASKERE 
ENN FOR HÅND!

Husker du den gang du var nødt for å brette all post for 
hånd? Manuelt samle, brette og putte i konvolutten for 
deretter å lime og stable dem?

En veldig tidskrevende forretningsaktivitet.

NEOPOST NORGE AS
STÅLFJÆRA 15
PB. 42 KALBAKKEN, N-0901 OSLO
TELEFON + 47 22 90 14 00
FAKS + 47 22 90 14 15
E-POST post@neopost.no

www.neopost.no

SPESIFIKASJONER
2 arkmatere
1 vedleggsmater

STANDARD FUNKSJONER
Daglig post mater for sett med og uten stift
Elektro mekanisk dobbeltark kontroll for sikker innmating 
Kun bretting
9 programmerbare jobber

DOKUMENTER
Høyde   A5 og A4 og andre 178 – 356mm
Bredde   80 – 356mm
Vekt   70 – 120 gr
Mater kapasitet  100 ark (80 gr)

VEDLEGG
Høyde   80 – 150 mm
Bredde   142 – 226mm
Vekt   80 – 250 gr
Mater kapasitet  200 (vedlegg)

KONVOLUTTER
Typer   C5, alternativt C6/5
Kapasitet  100 konvolutter

BRETTING
Kapasitet  max 5 ark (80gr)
Max vekt  120 gr
Brette type  brev, enkelt, dobbelt parallell, ingen brett

YTEEVNE
Hastighet  opp til 1.350 per time

DIMENSJON
DxBxH i mm  615x420x525
Vekt   40 kg

            -Forhandler:

ENKEL Å BRUKE 

10 GANGER RASKERE ENN FOR HÅND

ENKEL Å PLASSERE – PASSER PÅ ENHVER KONTORPULT

 ALLTID TILGJENGELIG 

 

PASSER I ALLE KONTORMILJØER
Stillegående, fleksibel, kompakt og uslåelig enkel å 
bruke. Dette gjør SI-30 til din perfekte kontormedarbeider.

SIKKER PROSSESERING
For å sikre at enhver mottaker får korrekt innhold 
har Neopost utstyrt SI-30 med elektromekanisk 
dokumentkontroll som beskytter mot dobbelt mating. SI-30 
måler tykkelsen til hvert dokument fra mater til konvolutt 
via dokumentkontrollsystemet.

LETT Å KOMME TIL
SI-30 gir deg rask, sikker og lett tilgang til alle deler av 
papirflyten. Du vil hurtig være oppe å kjøre igjen hvis det 
skulle bli en stopp i produksjonsgangen.

KUNDESERVICE
Neopost har den beste kundeservice i verden. Vi ville ikke være nr. 
1 i verden hvis vi ikke brød oss om deg – ville vi?

HVORFOR VELGE NEOPOST
Neopost er nr. 1 i Europa og ledende på verdensbasis som 
leverandør av post- og logistikkløsninger.


