ACCESS B300 / B400
Komfort och effektivitet – för enkelt öppnande av inkommande brev av mellan- till stora mängder post.

En bokstav framåt

DE FUNGERAR SÅ BRA, FÖR ATT
DE SNITTAR UPP KUVERTEN:
FRAMA ACCESS B300 OCH B400
Frama kuvertöppnare med snitt teknik garanterar det bästa resultatet.
Är din inkommande post fortfarande
öppnad per hand? Förlorar personalen värdefull arbetstid som kan
användas till mer värdefulla uppgifter?
Har du retat dig på att innehåll har
blivit skadat?
Frama kuvertöppnare öppnar inte
bara dina kuvert: De öppnar dörren
till en bekväm och mer effektivt handhavande av den inkommande posten.
Med Frama Access B300 och B400
kuvertöppnare kan du öppna kuvert
med varierande storlekar och tjock-

lekar enkelt och snabbt. Deras unika
teknologi som snittar upp kuverten
istället för att skära dem, riskerar
du inte längre att förstöra kuvertets
innehåll och behöver inte kasta det
avskurna skräpet. Båda maskinerna är
praktiska och kompakta och behöver
inte så stor arbetsplats inte heller
någon stor förvarings yta.

Emellertid, de som har större volymer
inkommande brev att hanter, öppnar
större format direkt från bunten, de
som får många tjocka kuvert upp till
10 mm eller behöver öppna 3 sidor
på kuverten, kommer att fi nna att
Access B400 är oum bärlig.

Den funktionella de signen passar in
i alla miljöer. Access B300 är idealisk
för de som har en liten- till me delstor
mängd inkommande brev.

Sju skäl att skaffa en Access Kuvertöppnare från Frama
Glöm det tråkiga med att öppna posten för hand
Du behöver inte reta dig på att innehållet har skurits sönder
Öppnar all din post, blixtsnabbt
Du arbetar mer effektivt och bekvämt
Processen att distribuera posten blir mycket snabbare
Du använder din dyrbara tid till viktigare uppgifter
Investera i en Frama kuvertöppnare och genom att göra det så sparar du tid och kostnader – varje
dag!

Access B300
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Fullt automatisk

Brilliant!

Kör igång!
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Access B400

Frama Access B300 Frama Access B400
Teknik

Snittar

Snittar

Hastighet

250 / Min.

400 / Min.

Max brevtjocklek

6.5 mm

10 mm

Format

alla

alla

Max buntens tjocklek

5 cm

8 cm

Automatisk start/stopp

ja

ja

Automatisk back vid trassel

nej

ja

Knapp för frigöra

nej

ja

Öppna fl er sidor*

2 sidor

3 sidor

Inmatningsbord

20 x 16 cm

26 x 22 cm

Produktens storlek

331 x 200 x 142 mm 424 x 291 x 190 mm

Uppsamlingsfack

290 x 190 x 132 mm 322 x 267 x 148 mm

Vikt med uppsamlingsfack

4.1 kg

* 2 respektive 3 arbetsmoment

6.2 kg

Tjocka kuvert
Enkelt!
Access B400 snittar upp till 10 mm
tjocka kuvert – B300 upp till 6,5 mm
– utan försortering, tack vare maskinens automatiska tjockleks justering.
De öppnade kuverten är ordentligt
buntade och klara innan man hinner
blinka.

Stora kuvert?
Inga Problem!
Detta är heller inget problem! Stora format upp till C4 går lätt igenom
och öppnas med Access B300. Det
stora inmatningsbordet möjliggör för
Access B400 att öppna stora format,
även hela buntar.

Vill du öppna på fl era sidor?
Varsågod!
Frama kuvertöppnare fi xar det också
åt dig, öppnar 2 sidor i 2 steg. Med
Access B400 kan du ytterligare gå ett
steg och även öppna C65 och C5 kuvert på tre sidor med kuvertstödet.
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FRAMA AG

Integrated communications is our mission.
For more than 45 years, the Frama Group has specialised
in the development, manufacture, and international sales of
mail processing, data management, and communications
solutions. Systems that are used successfully in more than
50 countries on five continents.
Convenient, easily accessible, process-oriented letter and
parcel solutions create added value for our customers. And
important, confidential and sensitive e-mails with proof of
delivery, proof content and time as well. Our objective is
added value and communications security, no matter what
content or channel. Integrity in communications is the core
of our services.
Frama delivers high-quality communications solutions.
Letters, packages, e-mails. Integrated, convenient, and
trustworthy. Proof of transaction. Verified. Yesterday, today,
and tomorrow.
We uniquely combine the benefits of letters and the digital
world. Delivery, content, and hand-off are now widely
available for digital information exchange. Across borders,
verifiable, documented. Information and data packages are
provided with new quality in delivery. Security and confidentiality guaranteed. For sender and recipient. Physical or
digital, all from one provider.

Frama focuses on specific technological and system
competence. The sophisticated balancing, comparing and
managing of sensitive, confidential data and funds between
users and service providers requires efficient, highly available management and system solutions that meet the highest
standards of security.
More than 100,000 customers all over the world receive
support from our ten subsidiaries and about 40 specialised
business partners. Our customers are publicly and privately
held companies, service organizations, postal authorities
and service providers, taxation and finance agencies, trust
services, and government institutions and many more.
The environmental performance of the products and processes is constantly being improved. Frama AG pursues the
goal of developing solutions that combine efficiency, high
quality, and a high degree of environmental compatibility.
All products and services comply with international quality
standards. This is guaranteed with certificates which are verified in regular audits by independent certification bodies
and institutes.

ISO 27001:

ISO 9001:

ISO 27001 CERTIFICATE IN COMPLIANCE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

WITH IT-GRUNDSCHUTZ.

FIPS 140-2:

ISO 14001:

SECURITY REQUIREMENTS FOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CRYPTOGRAPHIC MODULES

OHSAS 18001:

SEAL FOR INTERNATIONAL QUALITY

OCCUPATIONAL AND HEALTH PROTECTION

STANDARD FOR LEGAL PROOF

MANAGEMENT SYSTEM

AUTHENTICATION TECHNOLOGIES INSIDE
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integrity in communication.

