
 
 
Kobra SSD/ SSD HS 
 
Šíře vstupu:    240x25 mm 
Stupeň utajení DIN 66399:  O-7  T-7  E-7  
                                                                       (typ HS - certifikace NSA EPL 9-12) 
Šíře řezu:    - 
   
Materiál ke skartaci:                                  SSD disky, smartphony, pamě- 
                                                                       ťové karty, iPady, USB disky,table- 
                                                                       ty, CPU procesory s pamětí ROM,  
                                                                       DVD/CD, blue ray, diskety,  

kreditní karty, karty s čipem 
Rychlost skartace: 40kg/hod 
Hlučnost: proměnlivá 
Síťové napájení: 380-400 V 
Příkon: 5 kW 
Objem odpadního nádoby: 35 l 
Rozměry (ŠxHxV): 1030 x 820 x 1210 mm 
Hmotnost:  570 kg 
EAN kód:                                                       8026064999380 
 
 
 
 
 
 
Skartovačka Kobra SSD skartuje/ničí smartphony, SSD disky, paměťové karty, USB disky, tablety, elektronické 
karty, kreditní karty a karty s magnetickým čipem, CD/DVD, CPU procesory s interní pamětí ROM, flash disky, 
blue ray. Skartovaný materiál je redukován na částice s texturou písku. 
 
Skartovačka Kobra SSD byla schválena NSA a splňuje požadavky specifikace NSA/CSS pro Solid State Devices 
Distruction (typ HS) 
 
Kobra SSD je vybavena integrovaným systémem filtrování vzduchu s nejnovější generací filtru HEPA, který 
zaručuje čisté pracovní prostředí. Systém filtrace vzduchu nepřetržitě sbírá vzduch z různých oblastí uvnitř 
stroje včetně vstupního otvoru a filtruje vzduch přes filtr HEPA pro zachycení a zadržení všech škodlivých látek  
z materiálů použitých při výrobě zařízení. 
 
Kobra SSD je vybavena pojízdnými, uzamykatelnými kolečky pro snadnou mobilitu a uzamykatelným krytem 
stroje. Vstupní  otvor 240x25 mm je snadno přístupný a chráněn flexibilním kartáčem, který pokrývá celou 
šířku otvoru a zajišťuje bezpečnost obsluhy při skartaci materiálu. Vybavení Kobry SSD zahrnuje elektronické 
bezpečnostní uzamknutí a vypnutí monitorovacích systémů v případě otevření přístupových dvířek odpadního 
koše, přístupu k filtračnímu systému a automatické vypnutí v případě uvíznutí materiálu. 
 
Elektronický monitorovací systém nepřetržitě upravuje provoz řezných jednotek pro spolehlivý a synchronní 
chod stoje. Dvoustupňový skartovací systém: exkluzivní skartační technologie se dvoustupňovým ničicím 
systémem k rozdrcení polovodičových disků. Indikátory monitorují a informují o provozní stavu stroje (typ HS) 
 

Electronic Shredder High Security – speciální 
skartovačka s filtrací vzduchu 



Kobra SSD byla navržena speciálně pro ničení SSD jednotek. Skartace jiných materiálů může poškodit  zařízení. 
Kapacita  skartovaného materiálu se může lišit v závislosti na velikosti skartovaného zařízení a napájecího 
napětí. 
 
 
Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné kochlazení 
Control panel – indikátory LED  
Touch Screen – dotykový ovládací panel se světelnou signalizací pro pohodlnou obsluhu 
Start / 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  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

KONTROLNÍ PANEL s LED indikátory: informuje obsluhu 
o provozním stavu stroje. Přepínač nouzového zastavení:  
zastaví okamžitě všechny funkce stroje 

MADE IN ITALY 


