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Nieuwe Böwe Systec Fusion X couverteersysteem voor Rotaform

(vlnr) Banny Timmer (Rotaform), Eric Elsnerus (Böwe Systec), Matthijs de Leeuw (Rotaform) en
Timo Laun (Böwe Systec). Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Rotaform in Lelystad heeft een nieuw couverteersysteem geïnstalleerd: de Fusion X van Böwe Systec.
Manager Productie & Logistiek Banny Timmer is blij met de nieuwe aanwinst. ‘Die is meer dan
welkom, want hoe vreemd het ook klinkt, wij groeien behoorlijk in transactiemail en hadden meer
verwerkingscapaciteit nodig. In onze zoektocht naar uitbreiding zijn we op de Fusion X terecht
gekomen. Daarmee zijn we in staat om 22.000 C5 of 16.000 C4 enveloppen per uur te couverteren.
Dat zijn ongekende aantallen. Daarnaast is het systeem closed loop. Tijdens het proces wordt
gecontroleerd dat iedere envelop de juiste inhoud heeft. Voor transactiemail is dat heel belangrijk.
Ook zien we vaker dat er bijsluiters worden bijgesloten. Daar is dit systeem perfect geschikt voor.’
Collega Matthijs de Leeuw is als technisch specialist nauw betrokken geweest bij de aanschaf. Hij
vertelt dat het Fusion X concept van Böwe Systec onderscheidend is ten opzichte van al langer
bestaande couverteertechnologieën. ‘De manier van het verwerken van enveloppen is anders. Bij de
Fusion worden documenten in een vloeiende beweging in de enveloppen gestoken. Daardoor blijft
de verwerkingssnelheid hoog, ongeacht de variabele dikte van de inhoud. Op deze machine kunnen
we zowel ketting als losblad verwerken, ook in combinatie met elkaar. Door de volledig automatische
formaatverstelling en het vaste tweede invoerkanaal gaat het omstellen extreem snel. Dat bespaart
niet alleen veel tijd, het geeft ons maximale flexibiliteit. De opstelling waar wij voor gekozen hebben
– met ketting en losblad invoer – is de eerste in Nederland. Maar belangrijker vinden wij dat onze
operators met plezier documenten verwerken.’

Over Böwe Systec
Böwe Systec GmbH is wereldwijd één van de toonaangevende fabrikanten van hoogvolume
couverteersystemen en Mailroom Solutions. Het hoofdkantoor van Böwe Systec, R&D en productie
zijn gevestigd in Augsburg (Duitsland). Voor de verkoop en service heeft Böwe Systec een eigen
vestigingen in Apeldoorn. De kernactiviteiten van Böwe Systec richten zich op het hoogvolume
verwerken van documenten, post & plastic cards en het ontwikkelen van software oplossingen voor
deze activiteiten.
Meer informatie: www.boewe-systec.com
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