
 
 
Kobra 300.2 HS-6 
 
Šíře vstupu:    310 mm 
Stupeň utajení DIN 66399:  P-7  F-3 
Stupeň utajení DIN 32757:  6 
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.: PT (přísně tajné) 
Šíře řezu:    0,8 x 5 mm (příčný řez) 
Kapacita skartace*:   5-6 A4/70g; 4-5 A4/80g 
Materiál ke skartaci: papír, filmy 
Rychlost skartace:   0,07 m/sec. 
Hlučnost: 61 dba 
Síťové napájení: 230 V 
Příkon: 900 W 
Objem odpadního nádoby: 150 l 
Rozměry (ŠxHxV): 530 x 430 x 1000 mm 
Hmotnost:  48 kg 
EAN kód: 8026064999335 
 
*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, 
  provozní teplotě a mazání řezných nožů. 

 
Typ HS je určen je skartaci přísně tajných dokumentů. Speciální řezný mechanismus rozřeže list papíru A4 na 
20000 mikročástic absolutně nečitelných ani pod elektronickým mikroskopem. Skartovačky řady 300.2 byly 
vyvinuty tak, aby dosahovaly výjimečně velké kapacity skartace. Vstupní otvor šíře 310 mm umožňuje 
pohodlnou a rychlou skartaci různých formátů kancelářských papírů. Robustní a spolehlivé provedení 
pohonné jednotky s kovovými převody zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení. Řezné nože z uhlíkové 
oceli, odolné vůči kancelářským a sešívacím sponkám. Vybaven výkonným motorem schopným nepřetržité 
práce bez nutnosti doby ochlazení. Motor je chráněn tepelnou pojistkou proti přehřátí. Systém automatického 
zastavení stroje při naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek. Snadná výměna odpadních pytlů 
pomocí výsuvné konstrukce. 
 
Super Potential Power Unit – odolný řetězový převod a ozubené soukolí z uhlíkové oceli 
Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 
Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie 
Start & Stop – chod a zastavení se automaticky aktivuje pomocí senzorického čidla 
Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod 
stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek 
Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná 
kapacita skartace 
 

Classic Line Shredder  - skartovačky do středně velkých kanceláří 

MADE IN ITALY 


