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Technikai adatok

A hulladéktároló nagysága 300 l (kocsi)

Áram 400 V / 50 Hz / 3 ~

Teljesítmény 9 kW váltóáramú motor

Termékleírás

Legnagyobb iratmegsemmisítőnk: 
egyszerűen gigantikus
Nagykapacitású iratmegsemmisítő 
egész gyűrűs mappák felaprítására

P-2-es biztonsági fokozat 8 x 40-80 mm apróra vágás

Lapszám*: 600-700  I  500-600

P-3-as biztonsági fokozat 6 x 50 mm apróra vágás

Lapszám*: 300-400  I  250-350

Megnagyobbított bevezető asztal szállítószalaggal és elektronikusan biztosított 
védőráccsal a munkaterületen. Áttekinthető kezelő felület nyomógombokkal előre/
stop/hátramenet.  Kulcsos biztonsági kapcsoló, főkapcsoló és vészkapcsoló. 
Jelzőlámpák az üzemállapot kijelzésére. Elektronikus vezérlés túlterhelésnél: 
hátramenet automatika és újraindítás papírdugulás esetén. »2-MATIC«: két 
sebességi fokozat, mely automatikusan szabályozódik a beadagolt papír 
mennyiségének megfelelően. Automatikus leállás, ha a hulladéktároló megtelt. 
Központi   kenőolaj-befecskendezés a vágószerkezetbe. Zárt hulladékfelfogó 
rendszer elektronikusan biztosított ajtóval a gép hátoldalán.  Görgőkkel 
mozgatható hulladéktároló kocsi műanyagzsák felfogatási lehetőséggel. Két 
erőteljes váltóáramú motor  összesen 9 kW teljesítménnyel és termikus 
motorbiztosítással. Robosztus vágómű edzett acélból készült késekkel. 
Mozgathatóság görgők segítségével. 2 év garancia a gép minden részére. A 
szállítószalag rendszer  mélysége 3070 mm.  

Opcionális tartozékok:
Flexibilis lehetőség a hatékony hulladékeltávolításra. Könnyen kezelhető - a 
szállítószalagot hátul a hulladékfelfogó felett kell betolni és rögzíteni. Elektromos 
szalagmeghajtás (100-Watt-Motor), az iratmegsemmisítő vezérli. Elektromos 
biztonsági zár. Mozgathatóság görgőkkel.
Méretek (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm, súly: 99 kg.

* Papier DIN A4, 70 g/m2   I  Papier 80 g/m2

max.

lap

Méret 1714 x 1036 x 2170 mm (H x B x T)

Súly       1130 kg
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Kezelő felület
Ergonómikusan kialakított kezelőpult 
nyomógombokkal az előre/stop/
hátramenet üzemmódokhoz és kontroll 
lámpákkal a gép üzemi státuszának 
kijelzésére.

Hulladéktároló kocsi
A széria felszereltséghez tartozik egy 
hulladéktároló kocsi, melyet a gép 
hátsó oldalán lévő ajtaján keresztül 
lehet kihúzni.

Szállítószalag rendszer
A szállítószalag rendszer megduplázza az 
áteresztő képességet, a hulladékzsák 
cseréjénél nem szükséges a gép 
leállítása.

Robosztus vágószerkezet
A komplett gyűrűs mappákat egyben 
feldarálja a robosztus vágószerkezet

Kenőolaj befecskendezés
A központi kenőolaj befecskendezővel, 
mely széria felszerelés a gépnél, 
egyszerű és kényelmes a vágószerkezet 
kenése.

Jellemzők
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