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95
46 cmKompakt tölcséres iratmegsemmisítő 

automatikus olajozással, gyűrt papír 
megsemmisítésére is - ideális központi 
iratmegsemmisítőként pl. egy emelet összes 
irodája számára.
Biztonsági fokozat P-3 6 x 50 mm apróra vágás

Lapszám*: 80-95  I  70-83

Biztonsági fokozat P-5 2 x 15 mm apróra vágás

Lapszám*: 40-45  I  35-39

Termékleírás
Lehajtható tölcsér a gyűrt papír bevezetésére. Adagoló lapát a gyűrt papír 
egyenletes eloszlatására. Második lehetőség (460 mm) a sima papír és a leporelló 
megsemmisítésére fotocellával start/stop automatikával. Többfunkciós EASY-
SWITCH kapcsoló beépített fény és szín kezelő elemekkel. Elektronikusan 
vezérelt hátramenet, leállító automatika és újraindítás papírtorlódás esetén. 
Főkapcsoló és vészkapcsoló. Az üzemállapot kijelzése fényjelzéssel. Kiváló 
minőségű, robosztus vágómű, edzett acélból készült késekkel. Erős, háromfázisú 
motor termikus motorbiztosítással. Automatikus olajbefecskendezés a vágóműre a 
megsemmisítés alatt, az egyenletesen magas vágási teljesítmény céljából. 
Automatikus Standby 30 perc után. Automatikus lekapcsolás, ha a hulladéktároló 
megtelt, optikai kijelzés megtelt tartály esetén. Előre felé nyitható ajtó a hulladék 
könnyű eltávolítása céljából. A gép görgők segítségével mozgatható. 2 év garancia 
a gép minden részére.

* 

max.

lap

Méretek 1700 x 740 x 765 mm (H x B x T)

Súly 253 kg

Technikai adatok:

A hulladéktároló nagysága 230 l (kocsi)

Áram 400 V / 50 Hz / 3 ~

Teljesítmény 2,2 kW-három fázisú motor

Papír DIN A4, 70 g/m2   I  Papír 80 g/m2
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Inteligens vezérlés az innovatív EASY-
SWITCH kapcsolóval, fény és szín 
kezelőelemekkel.

SZÁRNYAS LAPÁT
A tölcsérben lévő gyűrött papír adagolásához a 
szárnyas lapát a vágóegység előtt helyezkedik 
el.

LEHAJTHATÓ BEVEZETŐ ASZTAL
A papír kényelmes beadagolásához ideális 
a lehajtható adagoló tálca. A fénysorompó 
biztosítja a vágóegység automatikus 
indítását és leállítását. 

TÖLCSÉR
Működési biztonság: elektromosan rögzített, 
felhajtható garat a papírelakadások 
eltávolítására.

Jellemzők

AUTOMATIKUS OLAJOZÁS
Automatikus olajbefecskendezés a 
megsemmisítés során, az állandóan 
magas vágási teljesítmény érdekében.

HULLADÉKTÁROLÓ KOCSI
A gyűjtő kocsi könnyen és biztonságosan 
eltávolítható a gép elején, az elektronikusan 
rögzített első ajtón keresztül.

A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk. 06/2018




