
 
 
Kobra FLEXPACK 
 
Šíře vstupu:                                                  427 mm 
Šíře řezu:    5x 100 mm (příčný řez) 
Kapacita skartace*:   3 - vrstvá lepenka 
Materiál ke skartaci: vícevrstvý karton  
 
Skartovaný odpad: přibližně 300 kg/ hod. 
Rychlost skartace: 210 mm/sec. 
Hlučnost: 58 dba 
Síťové napájení: 230 V/50-60Hz 
Příkon: 2100 W 
Rozměry (ŠxHxV): 700 x 510 x 1170 mm 
Hmotnost:  140 kg 
EAN kód: 8026064999472 
 
*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, 
  provozní teplotě. 

 
 
ECO-FRIENLDY RECYKLOVACÍ skartovačka 
Kobra Flexpack přemění použité lepenkové krabice a karton na balící a výplňový materiál/rohož. 
Flexpack současně řeže a perforuje karton, čímž vytváří vysoce kvalitní obalový materiál, který  
šetří náklady, čas a chrání životní prostředí. 
KOBRA FLEXPACK je ideálním ekologickým a ekonomickým řešením, pokud jde o obalový materiál. 
 
 
• Kobra Flexpack může zpracovat až  3- vrstvý karton/ lepenka (v závislosti na tloušťce) na elastickou balící 
rohož z vlnité lepenky, pro bezpečné dodávky obtížně balitelných anebo těžkých předmětů. 
•  pružnost objemu výplňového materiálu (u méně ohebných či nepružných kartonů) je možné nastavit 
regulací klopy na výstupu  
• má NASTAVITELNOU PRACOVNÍ ŠÍŘKU S MĚRÍTKEM, která uživateli umožňuje optimalizovat šířku 
obalového materiálu. Má velký a pohodlný podpěrný stůl zajišťující snadné ovládání. 
• nejnovější TOUCH SCREEN TECHNOLOGY, technologicky nejpokročilejší na současném trhu. Využívá 
klávesnici dotykový panel, kde se funkce aktivují pouhým dotykem panelu. LED indikátor ukazuje 
pracovní zatížení stroje 
•  jednotka produkuje VELMI NÍZKOU ÚROVEŃ HLUKU 58 dB 
•  motor s velmi vysokou účinností, který může ušetřit značné náklady na elektrickou energii 
• vybavena výkonnou, odolnou pohonnou jednotkou STURDY AND ROBUST KOBRA POWER UNIT a 
uhlíkovými kalenými  řezacími noži Kobra HIGH CARBON GRADE STEEL. Zapojuje se do standardní zásuvky 230 
V 
• Kobra Flexback je samostatná / volně stojící jednotka vybavená pro lepší bezpečnost uživatele NOUZOVÝM 
VYPÍNAČEM, který okamžitě zastaví všechny funkce stroje 
• snadná manipulace díky STOJANU S KOLEČKY a brzdou 
• exkluzivní bezolejový systém, není třeba mazat a udržovat řezné nože 
 
 
Lze dovybavit kompletním systémem sběru prachu DSC 500. 
 

Skartovačka na zpracování kartonu. 
Recyklace kartonu na balící výplň. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADE IN ITALY 


