
CENIMY TWOJĄ POCZTĘ

Szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie do obsługi Twojej poczty

SYSTEM DO
OTWIERANIA POCZTY

IM-30 / IM-35



IM-30 SYSTEM DO OTWIERANIA I OBSŁUGI POCZTY

System otwierania kopert firmy Neopost ułatwia przyspieszenie działania związane z 
obsługą i  otwieraniem przesyłek pocztowych.

Zautomatyzowanie tego procesu gwarantuje nie tylko 
oszczędność czasu, ale też zwiększenie 
efektywności wykonywanych zajęć. Korzystanie 
z pomocy specjalnie do tego przystosowanego 
urządzenia ogranicza ryzyko popełnienia błędu 
oraz urozmaica wykonywane obowiązki.

Przeglądanie przychodzącej poczty w dużej, średniej, a często nawet i małej firmie bywa zajęciem uciążliwym i 
czasochłonnym. Konieczność otwarcia każdej koperty w poszukiwaniu właściwych dokumentów, faktur czy rachunków 
wbrew pozorom jest skomplikowaną i monotonną pracą, w której często zdarza się popełnić błędy.

OBSŁUGA KAŻDEJ POCZTY
Niezależnie od wielkości kopert, IM-30 i IM-35 z łatwością radzą 
sobie zarówno ze standardową, jak i mniejszą pocztą, bez koniecz -
ności zmiany ustawień. Po włożeniu przesyłek do podajnika, 
urządzenie automatycznie rozpoznaje wielkość kopert, otwierając je 
z jednej, dwóch lub trzech stron, a nawet wydobywa ich zawartość.

OCHRONA DOKUMENTÓW
Gwarancję, że żaden z ważnych dokumentów nie zagnie się w czasie 
wyciągania kopert, daje procedura otwierania i rozkładania 
korespondencji z trzech stron wraz z umożliwieniem kontroli 
wzrokowej. Funkcja ta jest standardowym wyposażeniem w IM-35. 
Opcjonalnie dostępny jest również elektromechaniczny system 
wyposażony w cztery czujniki służące do wykrywania dokumentów.

ŁATWA OBSŁUGA DLA KAŻDEGO
IM-30 i IM-35, podobnie jak większość sprzętów dostępnych w ofercie 
firmy Neopost, są niezwykle łatwe w obsłudze, dzięki czemu może z nich 
korzystać każdy pracownik w biurze. Operowanie urządzeniem ułatwia 
przejrzysty panel sterowania oraz możliwość zmiany funkcji za pomocą 
jednego przycisku. Dzięki tym udogodnieniom użytkownik może 
skoncentrować swoją uwagę na ważniejszych zadaniach, związanych z 
sortowaniem i rozprowadzaniem poczty.

KILKA TRYBÓW PRACY
IM-30 i IM-35 wyposażone zostały w kilka trybów pracy. Urządzenie może 
działać w sposób ciągły z regulowaną prędkością lub w tempie operatora 
przy użyciu unikatowej metody transportu kopert aktywowanego za 
pomocą specjalnego czujnika.
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W pełni automatyczne
wydobywanie zawartości

kopert IM-35

OTWIERANIE Z 1, 2 LUB 3 STRON

WYJĄTKOWY MECHANIZM TNĄCY

W PEŁNI AUTOMATYCZNE WYJMOWANIE ZAWARTOŚCI KOPERT

KONTROLA PUSTYCH KOPERT DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA

OPCJONALNY TRANSPORTER TAŚMOWY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

WYDAJNOŚĆ PRIORYTETEM
Dzięki ergonomiczności i niewielkim rozmiarom, urządzenia Neopost 
można łatwo dopasować do każdej powierzchni biurowej. IM-30 i IM-35 
zaprojektowano zarówno z myślą o niewielkich firmach, jak i działach 
korporacji. Zapewniają maksymalną wydajność pracy. IM-30 i IM-35 
powstały, aby usprawnić procesy obsługi poczty. Pracownik może skupić 
się na innych zadaniach zostawiając urządzeniom działania związane z 
otwieraniem i wydobywaniem zawartości kopert. 

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI
Zastosowanie opcjonalnego transportera taśmowego znacząco zwiększa 
wydajność IM-30 i IM-35. Proponowane rozwiązanie umożliwia stworzenie 
profesjonalnego biura obsługi m.in. poprzez zaangażowanie większej liczby 
operatorów do sortowania oraz oceny zawartości przychodzącej poczty.

BEZPIECZNY DOSTĘP
Konstrukcja urządzeń IM-30 i IM-35 zapewnia szybki, łatwy i 
bezpieczny dostęp do całej ścieżki kopert po zdjęciu zaledwie jednej 
osłony. W ten sposób poczta jest widoczna w całym cyklu otwierania 
oraz wyciągania zawartości kopert. Użytkownik ma na bieżąco pełną 
kontrolę nad działaniami wykonywanymi przez maszynę.

UNIKATOWY MECHANIZM TNĄCY
Niski poziom hałasu oraz opatentowany mechanizm tnący to kolejne 
zalety IM-30 i IM-35. Mechanizm tnący rozcina koperty bez tworzenia 
skrawków papieru. Zapobiega to ryzyku utraty informacji zawartych w 
ważnych dokumentach oraz ogranicza produkcję kurzu, ścinków, a 
także powstawaniu ostrych krawędzi papieru.
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Z uwagi na prowadzoną przez nas politykę ciągłego doskonalenia produktu, parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dlaczego warto wybrać NEOPOST i DOCUFIELD?
Neopost to największy w Europie producent rozwiązań pocztowych i logistycznych, obecny w ponad 90 krajach na świecie. Dział badań i rozwoju Neopost 
z zespołem 300 inżynierów tworzy innowacyjne rozwiązania, które upraszczają obsługę poczty, poprawiając funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.

Wyłącznym partnerem koncernu Neopost w Polsce jest firma Docufield wyspecjalizowana w technologiach zarządzania korespondencją masową, 
dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową. Misją firmy jest usprawnianie procesów tworzenia i obiegu dokumentów oraz korespondencji 
biznesowej. Oferowane przez Docufield wysokiej jakości urządzenia, wsparcie oraz serwis obniżają koszty obsługi korespondencji i podnoszą jej 
bezpieczeństwo.

Docufield Sp. z o.o. sp. j.   
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, PL
tel. +48 61 666 29 80, fax +48 61 666 29 50

www.docufield.com, info@docufield.com

Posiadając certyfikaty ISO 9001 oraz
14001, Neopost zapewnia obsługę
zgodną z najwyższymi standardami
produkcji, jakości i środowiskowymi.

BIURO OBSŁUGI POCZTY
Warta uwagi jest opcja rozszerzenia systemu 
IM-30 i IM-35 o transportery taśmowe, które w 
połączeniu z pozostałymi urządzeniami firmy 
Neopost stanowią profesjonalne wyposażenie 
biura obsługi poczty. Zabiegi te pozwalają na 
stworzenie najwyższej jakości stanowiska 
usprawniającego proces przetwarzania poczty.

IM-30 IM-35
FUNKCJE STANDARDOWE

FUNKCJE DODATKOWE IM-30 IM-35

UNIKATOWE DLA NEOPOST KOPERTY
Podajnik na duże koperty
Unikatowy mechanizm cięcia
Otwieranie z 1,2 lub 3 stron
Bez ścinków papieru, kurzu czy ostrych krawędzi
Wstępnie programowane zadania
Wyciąganie dokumentów
Licznik stopujący
Prędkość regulowana przez operatora
Transport kopert aktywowany za pomocą czujki
Niski poziom hałasu
Klarowny wyświetlacz
Wizualna kontrola zawartości
Szybki, bezpieczny i prosty dostęp do ścieżki papieru
po otwarciu tylko jednej osłony
Kompaktowy pulpit

Elektromechaniczne wykrywanie pustych kopert z czterema
czujnikami, sygnałem dźwiękowym oraz licznikiem stopującym
Transporter taśmowy (max. 2)
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Wysokość
Szerokość
Grubość
Gramatura

85-175 mm
140-260 mm
do 4 mm
50-200 g/m2

WYMIARY
Długość
Szerokość
Wysokość
Waga

996 mm
564 mm
324 mm
63-66 kg

PRĘDKOŚĆ
IM-30
IM-35

do 2400/godz.
do 2000/godz.

TRANSPORTER TAŚMOWY
Długość 1182 mm

DANE TECHNICZNE
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