
Lähetitpä kuukausittaisia laskuja nykyisille asiakkaillesi tai 
suoramarkkinointia liiketoiminnan kasvattamiseksi, posti 
on kriittinen yrityksesi menestyksen kannalta. Postin 
lähettäminen oikein ei ole vain tärkeää. Se on elintärkeää. 

Relay 5000 ja Relay 6000 -kuorittajat on suunniteltu 
erityisesti tarjoamaan mukautettava ja luotettava kuoritus 
jopa 62 500 tai 120 000 kappaleelle kuukaudessa. Voit 
luottaa siihen, että posti lähetetään ajallaan ja että oikeat 
tiedot lähetetään oikealle asiakkaalle.  

Lisää postintuotannon nopeutta  
ja tarkkuutta. Älä lisää stressiä.
Yrityksesi edellyttämä nopea ja luotettava postin kuorittaminen. 

Relay™ 5000/6000 -kuorittajat

Lähetys ja postitus
Kuorittaminen

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay

http://pitneybowes.com/fi/relay


Saat kaikki lippulaivakuorittajiemme  
tarjoamat hyödyt myös  
keskisuuriin postitusmääriin 
Voit hyödyntää nyt postiesi koko potentiaalin nopeammalla ja tehokkaammalla 
käsittelyllä. Relay 6000 -kuorittaja lisää tuottavuutta entisestään valinnaisilla 
suuren kapasiteetin arkkiasemilla. Näin myös yrityksesi voi saavuttaa  
koko potentiaalinsa. 

Sisäänrakennettu joustavuus 
Relay 5000/6000 -kuorittajat takaavat, että pystyt vastaamaan yhä 
kilpaillumpien markkinoiden ja tiukkojen säädösten noudattamisen 
vaatimuksiin. Hyödyt yksilöllisistä ja joustavista eheystoiminnoista, kuten 
1D- ja 2D-skannauksesta sekä lopetusskannauksesta, joilla varmistat, että 
tärkein postisi saavuttaa oikean asiakkaan ajallaan joka kerta.  

Käsittele jopa kaikkein monimutkaisimmat postit 
Sinun ei tulisi joutua räätälöimään postitustasi laitteiston rajoituksien mukaan. 
Relay 5000/6000 -kuorittajilla voit käyttää erikokoisia kirjekuoria.  Asetusten 
määrittäminen ja vaihtaminen erilaisten kuoritustöiden välillä on yksinkertaista 
ja helppoa.  



Ominaisuus Relay 5000 Relay 6000

Suorituskyky 4 000 tunnissa 4 300 tunnissa

Kuukausittainen kapasiteetti 62 500 120 000

Taittoasetukset C, Z, V, kaksoistaitto, ei taittoa C, Z, V, kaksoistaitto, ei taittoa

Eheystoiminnot OMR, 1D OMR, 1D, 2D

Mediakoot
Min.: 127 mm (L) x 135 mm (K) 

Maks.: 250 mm (L) x 356 mm (K)
Min.: 127 mm (L) x 135 mm (K) 

Maks.: 250 mm (L) x 356 mm (K)

Arkkiaseman kapasiteetti 350 arkkia 350 arkkia

Liiteaseman kapasiteetti 350 liitettä 350 liitettä

Suurikapasiteettisen arkkiaseman kapasiteetti – 2 000 arkkia

Kirjekuoriaseman kapasiteetti 250 kirjekuorta 250 kirjekuorta

Maks. syöttöasemien määrä 3 arkki-/liiteasemaa
7 (4 suurikapasiteettista arkkiasemaa   

+ 3 arkki-/liiteasemaa)

Relay 5000 ja Relay 6000 -kuorittajien vertailu 

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay

http://pitneybowes.com/fi/relay
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