
POSTHANTERING

integrity in communication

mail. message. managed. Frama hjälper dig med din korrespondens med en trendsättande teknologi. 

Frankeringsmaskin
E-mail säkerhet

Kuvertöppnare

Falsmaskin

Tillbehör
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FRAMA SVENSKA AB

5 goda skäl

Frama Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 

Frama AG med huvudkontor i Schweiz. Vi är spe-

cialiserade på frankeringsmaskiner, kuvertöppnare 

och falsmaskiner. Förutom vårt kunnande på dessa 

produkter ser vi till att kunden alltid står i centrum. 

Vi vågar påstå att kvaliteten och kundkontakten 

är en av de bästa. Vi säljer våra produkter direkt 

till slutanvändare och via återförsäljare runt om i 

landet.

Enkelt handhavande
Anpassad för för dina dagliga önskemål
Enkel och problemfri
Patenterad ComTouch TM pekskärm för din bekvämlighet

Teknologi för framtiden
Digitala System
Anpassad för Postens olika krav, nu och i framtiden  
Spännande ideer för din post och kontoret

Kvalitet
Välkänd Schweizisk kvalitet
Lång livslängd på produkterna
Pålitlig i alla avseenden

Garanti
12 månaders fullständig garanti inklusive reservdelar och 
arbete.

Service
Lätt att få kontakt med
Snabb hantering och åtgärd
Litet produktprogram, specialist på det vi gör.

Frama Group
Dealers
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RMAIL: NÄR DET VERKLIGEN ÄR 
VIKTIGT!

Hur säker är din e-post?

SKYDDA DIN EMAIL MED E-POSTSÄKERHET, SEKRETESS OCH VERIFIERBARHET

Email är det överlägset viktigaste och mest använda kom-
munikationsverktyget inom affärsvärlden. Det har blivit en 
väsentlig del av vårt dagliga arbete. Varje dag skickas över 
100 miljarder affärs email. Smidigt, snabbt och lättanvänt 
och integrerat i många office-paket. MEN hur säkert är 
det? EU införde 2018 GDPR. regler för vad som får skickas 
och inte, bl.a på ett vanligt email. Med RMail får du 4 olika 
funktioner och det är endast avsändaren som behöver ha 
mjukvaran installerad, enkel och lättanvänd.

Registrerat Email
Avsändaren får ett kvitto på det skickade registrerade 
emailet vilket  bevisar vem som skickat vad, hur och till 
vem; innehåller tid och datumstämpel, leverans- och tid vid 
öppnat email, kryptering och server log files på det skickade 
emailet.

Kryptering av e-post
RMail funktionen Auto-TLS krypterar krypterar ditt email 
med ett tryck, det är lättanvänt för både avsändare och 
mottagare. Auto-TLS känner av alla säkra metoder för över-
föring och väljer automatiskt det säkraste alternativet varje 
gång. RMail krypterade email tas emot av alla email klienter. 

Efter att klickat på “Send Registrered RMail” på ovan bild får 
du nedan alternativ:

Kontakta oss för mer information om RMail

e-Sign
Med e-Sign är det möjligt att samla in elektroniska signatu-
rer på ett enkelt sätt. Man har möjlighet att välja mellan olika 
sätt signera. Mottagaren behöver inte registrera sig eller 
ladda ned någon mjukvara för att svara.

Large Mail
Funktionen Large Mail gör att man kan skicka filer upp till 
1GB storlek direkt från ditt emailprogram. Alla filer kan 
laddas ned av mottagaren.

Send
Registered

RMail

Till...

Kopia...
Skicka

Ämne
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FRANKERINGSMASKIN

Matrix F2

Matrix F4

Matrix F2 är särskilt utformad för att uppfylla alla dina fran-
keringskrav. Till skillnad från andra märken Matrix F2 kan 
användas direkt med minimal utbildning. Med det intuitiva, 
patenterade pekskärmen med OneTouch teknologi Matrix 
F2 kommer att befria dig från bruksanvisningar och porto-
tabeller. För att göra frankeringen ännu enklare Frama kan 
automatiskt uppdatera senaste portopriser och produkter 
vid varje förändring. 
Den anmärkningsvärda HQ utskriftsläget med 600 dpi 
upplösning ger full kontrast och skärpa för antingen företa-
gets logotyp eller något annat reklambudskap.

Pekskärm, automatisk etikettfunktion, automatisk por-
toberäkning ... Listan går att göra lång. Matrix F4 är fullt 
utrustad för att svara upp till de krav som den moderna 
brevförsändelsen med komfort och enkelhet när som helst. 
Alla utskick (tjockare än 10 mm) kommer att frankeras enkelt 
med den integrerade etikettmataren med möjlighet att 
förinställa antalet! 
Flexibilitet - över hela linjen. Från medelstora till stora 
volymer post, brev eller paket. Enkel och säker drift. 

Specifikationer

Hastighet 1250 brev per timma

Max brevtjocklek upp till 10 mm

Snabbval 18 st

Standardklichéer 3 st, ingår

Max reklamklichéer 5

Konton 2

Specifikationer

Hastighet 4000 brev per timma

Max brevtjocklek upp till 10 mm

Snabbval 30 st

Standardklichéer 3 st, ingår

Max reklamklichéer 8

Konton 25 (tillval 250)
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FRANKERINGSMASKIN

Matrix F6

Frama F-Link

Designad för medelstora till stora brevvolymer, är Matrix F6 
byggd för att uppfylla kraven i en hektisk postrums miljö. 
Enkel drift, högkvalitativa utskrifter (HQ-läge) och en integ-
rerad etikettmatare är några av de viktigaste funktionerna i 
den här frankeringsmaskinen. 
Kuvertmataren justerar automatiskt för brevtjockleken på 
upp till 10 mm! Alla matningsrullarna som används för 
matningen är speciellt utvalda för en ökad hållbarhet vilket 
bidrar till den höga kvaliteten.

F-link gör att man är väldigt flexibel. Antingen sker anslut-
ningen trådlöst över ett krypterat Wi-Fi nätverk eller med 
nätverkskabel till LAN. Det går snabb och enkelt att integrera 
F-Link till ditt nätverk tack vare Plug & Play egenskapen. 
LED panelen informerar om statusen på enheten, och den 
exklusiva F-Messaging funktionen försäkrar att din F-Link 
även kan skicka meddelanden till frankeringsmaskinens 
display. Allt som allt – en sofistikerad och välgenomtänkt 
lösning som inte lämnar något åt slumpen med tanke på 
flexibilitet och vara utrustad för framtiden!
Frama F-Link konfigurerar automatiskt till ditt nätverk med 
en DHCP server (Plug & Play). Individuell IP-adress och 
proxy konfiguration kan enkelt bli anpassad med inbyggd 
webbaserad användargränssnitt.

Specifikationer

Hastighet 5000 brev per timma

Max brevtjocklek upp till 10 mm

Snabbval 30 st

Standardklichéer 3 st, ingår

Max reklamklichéer 8

Konton 50 (tillval 250)

Specifikationer 

Franking system port serial or a/b connection

Power supply 12 V, 1A

Genomsnittlig strömförbru-
kning

10 Watt

Specifikation 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3A, 
Effektivitetnivå:   V

Output 12 V, 1A
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KUVERTÖPPNARE

Access B350

Access B400

Med Access B350 kuvertöppnare, snittas kuverten istället för 
att skära av den översta kanten. Fördelen för dig blir inget 
skadat innehåll och inget papperspill att ta hand om.
Access B350 snittar brev upp till 7 mm tjocklek utan sortering 
genom att automatiskt anpassa sig till kuvertets tjocklek. 
Kuverten öppnas och blir prydligt staplade i ett nafs.
Start/stopp-funktionen stänger på och av öppnaren. Helt 
enkelt placera hela bunten med kuvert och skjut dem över 
fotocellen – och fort går det!

Access B400 automatiska kuvertöppnare hanterar buntar av 
inkommande post med en hastighet på upp till 400 brev per 
minut, i stora och små format, från de tunnaste kuvert upp till 
10 mm tjocka. Tack vare dess precision och snitt teknik, det 
finns inget papperspill och inget skadat innehåll. Helt enkelt, 
lägg hela bunten på maskinen - du behöver inte sortera 
dem - och ta bort de prydligt staplade öppnade kuverten. 
Den slås på automatiskt när du lägger kuverten och stängs 
av när jobbet är gjort. Vad kan vara enklare, snabbare och 
bekvämare?

Specifikationer 

Teknik Snittar

Hastighet 250 / Min.

Max brevtjocklek 7 mm

Format alla

Automatisk start/stop ja

Specifikationer 

Teknik Snittar

Hastighet 400 / Min.

Max brevtjocklek 10 mm

Format alla

Automatisk start/stop ja

Automatisk back vid trassel ja

Knapp för frigöra ja
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FALSMASKIN

Folder P850-S
Hur lång tid tar det att vika ett stort utskick? Med en Frama 
falsmaskin är svaret, ingen tid alls. Den är överraskande 
komfortabel och solid. Den kan falsa de flesta typer av 
vikningar men en övertygande kvalitet. Folder P850-S är 
extrem solid och är designad för ett dagligt bruk. Detta är 
en A4 vik- / falsmaskin och den viker upp till 6.900 ark per 
timma. Du kan göra 4 olika typer av falsningar. 

Specifikationer 

Pappersstorlek Max. 225x360mm
Min. 85x150mm

Pappersvikt 50-150 gram

Hastighet Upp till 6.900 ark per timma

Dubbelsidesskydd Ja

Antalsräkneverk Ja

Enkel C-vikning Z-vikning dubbel 
parallellvikning

Kontakta Oss

Frama Svenska AB hoppas att ni har fått fram mycket intres-
sant information om våra produkter i denna broschyr. Tveka 
inte att kontakta oss för mer information så ska vi eller någon 
av våra återförsäljare runt om i Sverige hjälpa Er på bästa 
sätt. 

Frama Svenska AB
Sågvägen 38 E
184 40 ÅKERSBERGA

Tel. +46 8 35 90 35

info@frama.se
frama.se
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Frama
Framgången hos Frama AG har sedan grundandet 1970 har 
varit markant genom en konstant utveckling av produkter 
som gör posthanteringen mer bekväm, intelligentare och 
bättre. Fram till slutet av 1980-talet har vi tillverkat mekanis-
ka mästerverk, robusta frankeringsmaskiner, som elegant 
gjorde sitt jobb i årtionden. Eftersom vi ersatte mekaniska 
komponenter mot elektroniska får man en enklare och mer 
ekonomisk hantering. Och på samma gång har det blivit 
kompletta moduler med stora utvecklings möjligheter, som 
växer med dess skyldigheter och erbjuder dig optimala 
garantier.

Extra värde 
Extra värde ser man genom den intelligenta, nätverk franke-
rings system eller helt automatiska integrerade systemlösni-
ngar: tillsammans betyder det en kompromisslös fokus på 
dina behov.

System skicklighet
Genom att vi koncentrerar vår kunskap till en plats. Bevarar 
vi och utvecklar viktiga know-how i vår egen organisation på 
vårt huvudkontor i Schweiz.

Kvalité
Vi tillverkar all vår utrustning och system i Schweiz och 
använder vår tekniska expertis, högsta kvalité som standard 
och kvalificerad, välutbildad personal.

Ledande konkurrens
Vårt tekniska kunnande gör oss oberoende, flexibla och 
snabba. Detta möjliggör innovationer som konstant berikar 
marknaden med nya impulser.

Lösningar
Vi rundar känsligt av vårt breda produktprogram gällande 
frankeringssystem och vågsystem med andra hjälpande 
produkter som kuvertöppnare, falsmaskiner och komplet-
terande service.

ISO 27001:  

ISO 27001 CERTIFICATE IN COMPLIANCE 

WITH IT-GRUNDSCHUTZ.

ISO 9001:  

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

FIPS 140-2: 

SECURITY REQUIREMENTS FOR 

CRYPTOGRAPHIC MODULES

OM FRAMA AG


