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Producteigenschappen

Compacte papiervernietiger met grote capaciteit en auto-
matische olie toevoer. Vultrechter voor gekreukt papier. 
Biedt databeveiliging voor een volledige kantoorverdieping.

Wegklapbare vultrechter voor proppen papier. Schoepen voor effectief inbrengen 
van de papierproppen in de snijkop. Tweede invoeropening (460 mm) onder de 
vultrechter voor vlak papier en kettingformulieren met automatische start / stop via 
een fotocel. EASY-SWITCH - intelligent multifunctioneel bedieningselement dat de 
operationele status van de vernietiger aangeeft met variërende kleurcodes en licht-
signalen. Elektronische bediening voorkomt overbelasting: automatisch terugloop 
en opnieuw invoeren in geval van papierstoringen. Inklapbare invoertafel. 
Hoofdschakelaar en noodstopschakelaar. Robuuste snijkoppen met speciale geharde
snijwalsen gemaakt van hoogwaardig staal, bestand tegen zachte metalen 
voorwerpen. Automatische olie-injectie op de snijwalsen tijdens het vernietigen voor 
constant hoge prestaties. Automatische stand-by na 30 minuten. Krachtige driefase-
motor met thermische motorbeveiliging. Deur aan voorzijde en verrijdbare papier-
opvangbak voor eenvoudige verwijdering van de volle afvalzak. Grote 230 liter 
opvangbak. Automatische stop wanneer de vultrechter of de deur wordt geopend of 
wanneer de papierbak vol is. Verrijdbaar door middel van zwenkwielen. Twee jaar 
garantie op de snijwalsen.

max.

vellen

* A4 papier 70 g/m2  I 80 g/m2

Technische specificaties

Volume  230 liter 
 (verrijdbare opvangbak)

Vermogen  400 V / 50 Hz / 3 ~

Motorvermogen 2,2 kW driefasige motor

Afmetingen 1700 x 740 x 765 mm (H x B x D)

Gewicht 253 kg

Veiligheidsniveau P-3 6 x 50 mm snippers

Capaciteit vellen*: 85-95  I  74-83

Veiligheidsniveau P-4 4 x 40 mm snippers

Capaciteit vellen*: 65-75  I  56-65

Veiligheidsniveau P-5 2 x 15 mm snippers

Capaciteit vellen*: 35-45  I  30-39
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Bedieningsgemak: intelligent multifunctioneel 
bedieningselement met geïntegreerde optische
signalen die de operationele status aangeven.

INVOERPEDDELS

Het gekreukelde papier wordt gedoseerd 
ingevoerd via de draaiende peddels van dit
model vernietiger.

ELEKTRONISCHE OLIE-INJECTIE

Het automatische olie-injectiesysteem 
smeert de snijwalsen tijdens het vernietigen 
en garandeert een constant hoge prestatie.

VERRIJDBARE OPVANGBAK

De opvangbak op zwenkwielen kan een-
voudig worden verwijderd via de voordeur. 
De vernietiger stopt automatisch als de 
deur wordt geopend.

INKLAPBARE INVOERTAFEL

De inklapbare invoertafel is ideaal voor 
gemakkelijke papierinvoer. Een fotocel 
start en stopt automatisch het snijwerk.

VULTRECHTER

Mocht een papierstoring optreden, de elektro-
nisch beveiligde vultrechter worden gekanteld 
voor veilig en gemakkelijk opruimen.

De technische gegevens zijn bij benadering. Onder voorbehoud. 05/2020


