
 
  
Kobra 310 TS HS6 
 
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:    0,8x5 mm (příčný řez) 
Kapacita skartace*:   5-6 A4/70g; 4-5 A4/80g 
Materiál ke skartaci: papír 
Rychlost skartace: 0,08 m/sec. 
Hlučnost  (naprázdno/při skartaci): 57/58 dba 
Síťové napájení: 230 V 
Příkon: 920 W (2x460) 
Objem odpadního nádoby: 135 l 
Rozměry (ŠxHxV): 530 x 430 x 960 mm 
Hmotnost:  57 kg 
EAN kód: 8026064998857 
 
*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, 
  provozní teplotě a mazání řezných nožů. 

 
Velkokapacitní skartovačka se stupněm utajení přísně tajné s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu a 
spolehlivý výkon. Řezný mechanismus rozřeže list papíru A4 na 10000 mikročástic a tím zajistí jejich 
nečitelnost. Řezné nože z uhlíkové oceli odolávají kancelářským a sešívacím sponkám. Dotykový panel Touch 
Screen se světelnou signalizací funkcí pro pohodlnou obsluhu a bezpečnou práci se skartovačkou. Standardně 
je stroj vybaven automatickým systémem start/stop, výkonným motorem schopným nepřetržité práce a 
systémem chlazení motoru proti přehřátí. Funkce automatického vypnutí při naplnění odpadního plastového 
pytle nebo otevřených dvířek. Model je vybaven systémem Energy Smart, díky kterému nedochází ke 
spotřebě energie ve stavu stand-by. K úspornému režimu se stroj automaticky přepne již po 8 sekundách od 
ukončení poslední skartace. 
 
Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 
Electronic Power Control – chrání stroj proti zahlcení stanovením optimálního množství skartovaného 
materiálu 
Super Potential Power Unit – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti 
opotřebení 
Touch Screen – dotykový ovládací panel s led indikátory 
Dvě řezné jednotky – samostatné řezné jednotky pro papír a plast umožňují i snadnou separaci odpadu 
Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie 
Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod 
stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek 
Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná 
kapacita skartace 
 
 
 
 
 
  

Touch Screen Shredder  - skartovačky do středně velkých 
                                             kanceláří, pro vysoký stupeň utajení 

MADE IN ITALY 


