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Producteigenschappen

Innovatieve hoge capaciteit kantoorvernietiger met elektronische 
capaciteitsregeling, automatisch olie-injectiesysteem en een extra 
grote verrijdbare papiercontainer.

SPS - (Safety Protection System) -pakket: gepatenteerd, elektronisch geregelde,
transparante veiligheidsklep in de invoeropening als extra veiligheidselement;
EASY-SWITCH - intelligent bedieningselement voor een indicatie van de operationele 
status van de vernietiger met variërende kleurcodes en verlichte symbolen; auto-
matisch terugloop en stroomuitval (vermijdt papierstoringen); stopt automatisch als 
de opvangbak vol is; elektronische deurbeveiliging  via een magnetische schakelaar; 
dubbele motorbescherming; ZERO ENERGIE-standby-modus: complete, auto-
matische uitschakeling van de stroomtoevoer na 15 minuten. Fotocel gestuurde 
automatische start en stop. Gepatenteerde ECC - Elektronische Capaciteits 
Controle: indicatie van de gebruikte vel capaciteit tijdens het vernietigingsproces. 
Automatische olie-injectie op de snijwalsen tijdens het vernietigen voor constant 
hoge prestaties. Handige invoeropening van 405 mm. Van hoge kwaliteit, paperclip-
bestendige snijwalsen van speciaal gehard staal met levenslange garantie. Geschikt 
zijn voor het versnipperen van de meest voorkomende CD‘s / DVD‘s. Rustige maar 
krachtig motor voor continu gebruik. Stevige kettingaandrijving en volledig gesloten 
transmissiebehuizing. Hoogwaardige houten kast met in hoogte verstelbare pootjes. 
Handige, milieuvriendelijke verrijdbare papiercontainer (geen afvalzakken nodig). 

max.

vellen

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

Technische specificaties

Volume 525 liter (kast)

 240 liter (opvangbak)

Vermogen 230 V / 50 Hz 

Motorvermogen 1600 Watt

Afmetingen  1335 x 725 x 796 mm (HxBxD)

Gewicht  149 kg

Veiligheidsniveau P-4 4 x 40 mm snippers

Capaciteit vellen*: 40-45  I  34-39

Veiligheidsniveau P-5 2 x 15 mm snippers

Capaciteit vellen *:  25-30  I  21-26
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ECC - ELEKTRONISCHE CAPACITEITSCONTROLE

Deze elektronische functie geeft de gebruikte 
velcapaciteit tijdens het vernietigingsproces 
aan om papierstoringen te voorkomen.

SOLIDE STALEN SNIJWALSEN

Robuust en duurzaam: hoogwaardige paper-
clip proef snijwalsen met levenslange garantie
bij normaal gebruik.

De technische gegevens zijn bij benadering. Onder voorbehoud. 11/2018

EASY-SWITCH

Bedieningsgemak: intelligente multi-
functionele bedieningsschakelaar met 
geïntegreerde optische signalen met 
vermelding van de operationele status.

GEPATENTEERDE VEILIGHEIDSKLEP

Zeer veilig: elektronisch gestuurde veiligheids-
klep in de invoeropening om vingers, dassen 
of andere voorwerpen weg te houden van de 
snijwalsen. 

ELEKTRONISCHE OLIE-INJECTIE 

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

HANDIGE PAPIERCONTAINER

De milieuvriendelijke, verrijdbare papier-
container kan eenvoudig en netjes uit de 
kast worden verwijderd. De bak kan worden 
gebruikt met of zonder afvalzak.


