
Tracisz czas na żmudną pracę?

HEFTER Si 3350 Basic / Premium 

URZĄDZENIE KOPERTUJĄCE

.....znany z solidności



Czym  jest  urządzenie  kopertujące?
Proces przygotowania korespondencji obejmuje złożenie 

dokumentu, włożenie do koperty oraz jej zaklejenie i 

zaadresowanie. Jest  to działanie żmudne i czasochłonne. 

Urządzenie Kopertujące wszystkie czynności wykona w pełni 

automatycznie, conajmniej 15 razy szybciej niż praca ręczna. 

Oszczędność  czasu  pracy
Urządzenie Kopertujące el iminuje problem  HEFTER 

c z a s o c h ł o n n e g o r ę c z n e g o s k ł a d a n i a i p a k o w a n i a 

korespondencji. Trwające 60 minut ręczne przygotowanie 200 

listów, zastąpione zostaje 5 minutową  pracą kopertownicy. 

Dzięki automatyzacji procesu oszczędza się czas  pracy  oraz  

eliminuje  problem  opóźnień  wysyłki. 

HEFTER Si3350 potrzebuje zaledwie 1 godziny na 

p rzygo towan ie  3 .000  l i s tów.  Dokumenty są 

automatycznie pobierane  z 2 lub 3  podajników, następnie 

składane  i pakowane do koperty  C5/C6  l ub  C5. 

HEFTER Si3350  jest średnionakładowym urządzeniem 

kopertującym z przeznaczonym dla firm i instytucji 

wysyłających zarówno dokumenty personalizowane i 

marketingowe.

HEFTER Si3350   jest bardzo proste  w obsłudze. 

Wystarczy włożyć dokumenty do podajnika i ustawić 

program  pracy. Małe rozmiary oraz cicha praca sprawiają, 

iż urządzenie  jest  “przyjazne”  dla  użytkownika. 

HEFTER Si3350  posiada wbudowany kont ro ler 

serwisowy, który kontroluje stan zużycia elementów 

ciernych (np. rolki, wałki, sprzęgła, etc)  i  informuje klienta 

z wyprzedzeniem  o konieczności  i ch  wymiany.

Dlaczego HEFTER? 
HEFTER to n iemiecka f i rma z ponad 30 le tn im 

doświadczeniem w branży. Budowa kopertownic  oparta 

została wyłącznie na metalowych komponentach oraz 

produkowanych przez HEFTER`a   specjalnych rolkach,

co przekłada się na  niezwykłą solidność  i  bezawaryjną  

pracę oraz wyjątkowo niskie koszty eksploatacj i .  

Żywotność  maszyn  wynosi  aż  10 lat!  

www.hefter.pl
biuro@hefter.pl

Tel. (61)  641 62 26

Szczegółowe dane techniczne
dostępne:

HEFTER Si 3350 - posiada 1 lub 2 
automatyczne  podajniki  kartek  A4 oraz 
w opcji dotykowy, kolorowy wyświetlacz 
LCD 

Czytnik kodów OMR (w opcji)

Maszyna kopertująca to tak naprawdę zestaw 50 rolek. Wszystko zależy od ich 
właściwości ciernych oraz wytrzymałości. Rolki firmy HEFTER charakteryzują się 

niezwykłą wytrzymałością oraz żywotnością. 
                                               

                                                              Harald Juhn, Service Manager, HETER

.....znany z solidności

HEFTER Si3350  posiada opcjonalnie czytnik  kodów 

OMR, co gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów 

dla danego  adresata  (np. faktury)  do  jednej  koperty. 

http://WWW.HEFTER.PL
http://WWW.HEFTER.PL
http://WWW.HEFTER.PL
http://WWW.HEFTER.PL
http://WWW.HEFTER.PL


Podstawowe dane techniczne

Szybkość składania na godzinę

Sugerowana wydajność miesięczna (kopertowanie)

Dodatkowe dane techniczne:

Szybkość kopertowania na godzinę
(składanie, pakowanie, zaklejanie koperty)

Pojemność podajników  A4 

Pojemność podajnika kopert

Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm)
a) szerokość
b) wysokość

Silent Kit - dodatkowe wyciszenie maszyny

Format kopert

Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4)

Max. Ilość kartek do koperty

Rodzaje złożeń

Wyświetlacz LCD

Dedykowany stolik wraz z półką na koperty 

Czujnik zacięć i podwójnego pobrania

HEFTER Si3350 BASIC

Automatyczny podajnik (A4)

Wyświetlacz LCD

Automatyczny podajnik “dokładek”

Taca odbiorcza 

2

Tak (pojemność 80 szuk)

Jest

Tak

Jest

Jest

Brak

Brak

BRAK

Brak

20

Opcja

<60-120> 

C, Z, pojedyncze, podwójne 

3.000

3.000

Do 50.000 

C6/5, C5 oraz pośrednie C6/5, C5 oraz pośrednie

325

127 - 229
127 - 406

300

10 (max gramatura 75 g) 10 (max gramatura 75 g)

Konstrukcja 

Service Controller 

Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek) <60-180> / 2mm po dociśnięciu

Metal

Dedykowany pokrowiec antypyłkowy  

Programowane tryby pracy

Twój Partner w zarządzaniu korespondencją !

HEFTER Si3350 PREMIUM

2

 Tak (pojemność 80 sztuk)

Jest

Tak

Jest

Jest

Jest

Jest

JEST

Jest

20

Opcja

<60-120> 

C, Z, pojedyncze, podwójne 

3.000

3.000

Do 78.000 z modułem HD

325

127 - 229
127 - 406

300

Metal

<60-180> / 2mm po dociśnięciu

Gramatura kopert g/m2  (podajnik kopert)

Możliwość kopertowania zszytych dokumentów (tryb “poczty dziennej”)

<65-100> 

TAK, do 5 kartek TAK, do 5 kartek

<65-100> 

Czytnik kodów OMR Opcja
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