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Hefter 
SI 5200/5400

Envelopadoras
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Obtenha a mais rápida e fiável solução de envelopagem que 
a sua empresa precisa, envelope após envelope.

Seja enviando faturas mensalmente para os clientes 
efetivos  ou mailings publicitários para promover 
o seu negócio, a sua correspondência é essencial 
para o sucesso da sua empresa. E fazer certo não 
é só importante... É tudo. Porque nestes  dias um 
único erro pode desfazer meses de comunicações.

As envelopadoras SI 5200 e SI 5400 foram 
especificamente projetadas para oferecerem um 
processamento personalizado e fiável, até 200.
000 envelopagens por mês a alta velocidade. Pode 
então estar confiante de que não está só enviando 
a correspondência no prazo certo, mas também as 
informações corretas para o cliente certo.
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A mesma tecnologia inovadora de integridade dos do-
cumentos, usada pelas maiores empresas do mundo
Quando você pensa que milhões de faturas, extratos e outros documentos confidenciais 
são enviados para os clientes todos os dias, percebe por que é tão importante que a 
correspondênceia receba as maiores proteções de privacidade possíveis. Agora você 
pode dar ao seu negócio a vantagem e a mesma proteção de privacidade dos dados dos 
clientes, usadas pelas empresas globais.

A flexibilidade é uma constante
As envelopadoras SI 5200/SI 5400 oferecem as opções de que precisa para atender às 
exigências de um mercado cada vez mais competitivo e com uma pressão cada vez 
maior de rígidas regulamentações de conformidade. Entre elas estão a leitura 2D e o 
proces- samento “file-based”, que garantem que a  correspondência mais importante 
chega ao cliente certo na hora certa, todas as vezes.

Permite até, envios de correspondência mais complexos
Não necessita adequar a sua correspondência às limitações  dos equipamentos. As enve-
lopadoras SI 5200/SI 5400 oferecem a flexibilidade de envelopar folhas em envelopes de 
diferentes tamanhos, DL ou C4 no mesmo programa, sem parar a máquina. Melhor ainda
: a configuração é fácil e rápida.

Caraterísticas SI 5200 SI 5400

Velocidade até 5.400 por hora até 5.400 por hora

Capacidade Mensal até 120.000 até 200.000

Opções de Dobra C, Z, Meio, Dupla, Sem dobra C, Z, Meio, Dupla, Sem dobra

Opções de Integridade OMR, 1D, 2D, com “file-based” OMR, 1D, 2D, com “file-based”

Tamanho dos Documentos
Mín: 127 mm (L) x 135 mm (A)
Máx: 250 mm (L) x 356 mm (A)

Mín: 127 mm (L) x 135 mm (A)
Máx: 250 mm (L) x 356 mm (A)

Capacidade do alimentador de Folhas 350 folhas 350 folhas

Capacidade do Alimentador de Anexos 350 anexos 350 anexos

Capacidade do Alimentador de Folhas de
Alta Capacidade

até 2.000 folhas até 2.000 folhas

Capacidade de Envelopes até 500 envelopes até 500 envelopes

Número Máximo de Alimentadores
8 (4 alimentadores de folhas de alta capacidade

     + 4 alimentadores de folhas/anexos)
     8 (4 alimentadores de folhas de alta capacidade

     + 4 alimentadores de folhas/anexos)




