
Entrega de pacotes e encomendas
Insersoras

Um grande volume de 
correspondências exige 
alta precisão. 

Insersoras RelayTM 7000/8000
Consiga a montagem rápida e confiável de correspondências 
que sua empresa precisa, uma após a outra. .



A mesma tecnologia inovadora de 
integridade de documentos usada pelas 
maiores endereçadoras do mundo
Quando você pensa que milhões de contas, 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 aos seus negócios a vantagem da mesma 
proteção de privacidade dos dados dos clientes usadas pelas empresas globais. 

Combine flexibilidade e precisão
As insersoras Relay 7000/8000 oferecem as opções de que você precisa para 
atender às demandas de um mercado cada vez mais competitivo e com uma 
pressão cada vez maior de regulamentações de conformidade rígidas. Entre elas 
estão o processamento baseado em arquivos e a leitura 2D, que garantem que 
as correspondências mais importantes cheguem ao cliente certo na hora certa 
todas as vezes.

Use até mesmo as correspondências mais complexas 
Você não precisa adequar os programas de correspondência de acordo com as 
limitações do seu equipamento. As Insersoras Relay 7000/8000 oferecem a 
flexibilidade de inserir páginas em envelopes tamanho carta ou mala-direta na 
mesma rodada, sem parar a máquina. Melhor ainda: a configuração é rápida e 
fácil. 

Valide automaticamente todas as páginas de uma correspondência com relação ao arquivo de 
correspondência pretendido com o processamento baseado em arquivos. 

As insersoras Relay 7000 e 8000 são 
projetadas especificamente para 
oferecer um processamento 
personalizado e confiável de até 
200.000 unidades por mês em alta 
velocidade. Então você pode estar 
confiante de que não está só 
mandando a correspondência no 
prazo certo, mas sim as informações 
certas para o cliente certo. 



Função Relay 7000 Relay 8000

Produtividade até 5.400 por hora até 5.400 por hora

Capacidade Mensal até 120.000 até 200.000

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

Opções de Integridade OMR, 1D, 2D, com base no arquivo OMR, 1D, 2D, com base no arquivo

Tamanho da Mídia
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 da Alimentadora de Folhas Padrão 350 folhas 350 folhas

Capacidade da Alimentadora de Inserção 350 inserções 350 inserções

Capacidade da Alimentadora de Folhas de Alta 
Capacidade

até 2.000 folhas até 2.000 folhas

Capacidade de Envelopes Tipo Carta até 500 envelopes até 500 envelopes

Número Máximo de Alimentadoras
8 (4 alimentadoras de folhas de alta capacidade  

 + 4 alimentadoras de folhas/insersoras)
8 (4 alimentadoras de folhas de alta capacidade   

+ 4 alimentadoras de folhas/insersoras)

Comparação lado a lado das insersoras RelayTM 7000 e 8000 




