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0-10.000 breve om dagen...
Frama frankeringsmaskiner
Du kan med god grund forvente dig
meget af den nye Frama produktserie.
Den imponerer med sin overlegne printkvalitet og sin enkle betjening.

Frama Matrix F2

Frankerer 1250 breve i timen
Frankerer breve op til 10 mms tykkelse
ellers etiketter
ComTouch™ Touch screen
18 programmerbare OneTouch genveje
HQ print med 600 dpi
Aut. brevudkast
Forberedt for 1-D-Barcode
Plads til 5 reklamelogoer (tilbehør)
2 forskellige tekstbeskeder som du selv kan skrive
2 brugerkonti (separat navn eller kontonummer)
Automatisk datoskift
Datostempling alene (indgående post)
Vægt kan tilsluttes (tilbehør)
Indbygget modem

Frama ComTouchTM patenterede brugerflade med Touch Screen teknologi gør
tykke brugermanualer overflødige. Du
føres nemt igennem frankeringsprocessen til den korrekte porto – uden brug
af manualer og portotabeller.
OneTouch teknologien er fantastisk
brugervenlig. Ved et enkelt tryk på
skærmen kan du vælge mellem 18 til
45 programmerbare postprodukter, fra
standardbreve til specielle udenlandske
forsendelser.

Kontakt os allerede i dag:
Ring på 3961 1804
fax på 3961 2398
send en e-mail på
danastar@danastar.dk
eller se hele vores program på
www.danastar.dk

0-50 breve pr. dag

Mål: L305 x B210 x H205 mm, vægt 6,8 kg, decibel <58

Frama Ecomail

0-100 breve pr. dag

Billigste aftryk i sin klasse
Fremragende schweizisk kvalitet
ComTouch – Touch Screen
En berøring af skærmen og portoen er indstillet
Programmer selv op til 27 dagligt anvendte portoer
Fremover indstilles portoen med ét enkelt fingertryk
10 brugerkonti med automatisk udprintning
af portoforbrug
Bedste køb ved 0-100 breve dagligt
Farver: Sort
Mål: L250 x B330 x H205 mm, vægt 7,3 kg, decibel <50

Frama Matrix F4

0-200 breve pr. dag
Frankerer 4000 breve i timen
Frankerer breve op til 10mms tykkelse
ComTouch™ Touch screen
30 programmerbare OneTouch genveje
HQ print med 600 dpi
Automatisk brevudkast
Forberedt for 1-D-Barcode
Plads til 8 reklamelogoer (tilbehør)
3 forskellige tekstbeskeder som du selv kan skrive
10 brugerkonti (separat navn eller kontonummer)
Automatisk datoskift
Datostempling alene (indgående post)
Vægt kan tilsluttes (tilbehør)
Indbygget modem
Indbygget etiketautomat
Mål: L566 x B217 x H205 mm, vægt 11,7 kg, decibel <54

Frama S2 og S5 stabelvægt

Tilbehør
Frama S vægten i den velkendte schweiziske kvalitet
og tidssvarende design findes i både en 2 og en 5 kilos
version. Vægten kan kobles på alle Frama modeller med
vægtmodul.
Forøg produktiviteten i postrummet med differencevejning! Forbind Deres Frama frankeringsmaskine med den
elektroniske S stabelvægt. Tilsammen et automatisk ”vej
og frankér”-system opdateret med alle posttakster og
brevformater. Læg en håndfuld breve på S vægten og
frankeringsmaskinen indstilles automatisk til rette porto.
Mål: L152 x B152 x H30 mm, vægt 0,650 kg
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Frama Matrix F6

top

200 breve og op pr. dag

Frankerer op til 5500 breve i timen
Frankerer breve op til 10mms tykkelse
ComTouch™ Touch screen
30 programmerbare OneTouch felter
HQ print med 600 dpi
Fuldautomatisk brevtilfører
Forberedt for 1-D-Barcode
Plads til 8 reklamelogoer (tilbehør)
3 forskellige tekstbeskeder som du selv kan skrive
25 brugerkonti (separat navn eller kontonummer)
Indbygget etiketautomat
Datostempling alene (indgående post)
Vægt kan tilsluttes (tilbehør)
Indbygget modem
Frankerer C4 i portrætformat
Mål: L820 x B217 x D205 mm, vægt 18,4 kg, decibel <67

Stacker CF 6 til Matrix F6
Mellemstore og større virksomheder lægger stor vægt på
effektiviteten og bekvemmeligheden ved Frama Matrix
frankeringsmaskiner.
Nu tilbyder Frama en ultimativ opgradering til virksomheder med gentagne større postudsendelser med den
Automatiske Stacker CF6. Den returnerer brevene til udgangspunktet for frankeringen i fint samlede bundter, så
du kan udtage dem uden hast og uden at skulle bevæge
dig rundt om maskinen.

Komplet anlæg med Matrix F6
Samler brevene lynhurtigt
Lydsvag og effektiv
Innovativt pladsbesparende design
Unik løsning til virksomheden
med det større behov

Stacker CF6 er opbygget med en slående logik: Brevene frankeres i den
ene retning og returneres og opsamles i den anden retning. Dine fordele
er åbenlyse. Placér en stak breve i din Frama Matrix’s tilfører og udtag
dem frankerede og pænt samlet. Du behøver ikke at bevæge dig rundt
om maskinen, hvilket giver en effektiv og bekvem arbejdsgang. Så let
kan frankering være.

Frama MailMax Speed

300 breve og op pr. dag

Frankerer op til 10.000 breve i timen
ComTouch™ Touch screen
45 programmerbare OneTouch felter
Forberedt for 1-D-Barcode
Plads til 8 reklamelogoer (tilbehør)
100 brugerkonti
Automatisk datoskift
Vægt 2, 5, 15 kg med differencevejning
kan tilsluttes (tilbehør)
Mål: L990 x B380 x D250 mm, vægt 29 kg, decibel <61

Automatisk
vægtoverførsel,
portoudregning og
frankering sikrer
maksimal hastighed
og sikkerhed.

Med Auto
Feeder Speed
8500 (brevtilfører)
til MailMax har du
mulighed for at
frankere på C4 i
portrætformat.

Frama frankeringsmaskiner leveres
klar til brug.
Opsætning, udskiftning af farvekassetter og betjening
er hurtig og enkel
med “Plug & Play”
systemet.

Tryk og franker
Altid tydelige aftryk
med Frama Touch
med Ink Jet.
Screen. Du har flere
programmerbare
OneTouch felter til
rådighed. Ved ét
tryk kan du vælge
dine mest benyttede postprodukter.
Du kan også selv
indtaste et valgfrit
portobeløb.

Frama Matrix leverer et kvalitetsprint
til dine forsendelser
i form af 600 dpi
HQ print mode
som printer dit logo
eller andre reklamebeskeder med
højeste kontrast og
skarphed.

Med FeedControl
bliver dine breve
altid frankeret på
det rette sted!
Alle Frama maskiner
er med automatisk
brevudkast.

Frankeringsmaskiner

Falsemaskiner

15 gode grunde
til at handle
hos Danastar:
	Touch Screen
– tryk og franker.
Brugervenlig og enkel betjening.
Personlig og
	professionel support.
Mulighed for opstilling og installering.
Danmarks ældste leverandør.
Brugervenlig Credit Lock.
HQ print (Matrix serien) – kvalitetsprint i 600 dpi.
Mulighed for eget logo i printet.
Du kan selv tilføje beskeder i printet
– eller bruge de præinstallerede
beskeder, f.eks. Rekommanderet,
Ekspres, God jul & godt nytår
(Matrix serien).
Kan bruges til datostempling af
indgående post (Matrix serien).
Automatisk udregning af porto.
24-timers optankning.
Alle maskiner spytter automatisk
brevet ud.
Kontoudskrift op til 100 konti direkte
fra maskinen.

Kuvertering

Vægte

Support

Automatiske brevåbnere

For ca. 5 kr om dagen
Hos Danastar vælger du selv om du vil købe, leje eller lease. Vi har et tæt samarbejde med
en af skandinaviens største finansielle udbydere. Dette har især betydet, at mange mindre
virksomheder har haft mulighed for at anskaffe det nødvendige maskineri uden at påvirke
deres likviditet. Ved at sprede investeringen over en periode kan man anskaffe et frankeringssystem for ca. 5 kroner om dagen (ekskl. Credit Lock).

Hvordan kommer jeg i gang?
Kontakt vore salgskonsulenter for en samtale om den bedste løsning for lige netop jeres
virksomhed – det koster mindre end du tror at komme i gang!

Frama Matrix MailMax Speed

Frama Matrix F6

Frama Matrix F4

Frama Matrix EcoMail

Frama Matrix F2
Antal breve pr. dag:

Kontakt os allerede i dag:
Ring på 3961 1804
fax på 3961 2398
send en e-mail på
danastar@danastar.dk
eller se hele vores program på
www.danastar.dk

Sjælland
(Hovedkontor):
Danastar Aps
Svanemøllevej 70
2900 Hellerup
Tlf. +45 3961 1804
Fax. +45 3961 2398

0-50

0-100

0-200

200+

300+

Jylland:
Kontaktes via hovedkontoret.
fyn:
Kontaktes via hovedkontoret.

danastar@danastar.dk
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