
Katalog skartovaček 



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

+1 SS4 17/19 3,8 V/1 -

+1 SS6 23/25 5,8 - -

+1 SS7 25/27 7,5 V/1 -

+1  CC4 12/14 3,5x40 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

+2 SS4 17/19 3,8 V/1 -

+3 CC4 12/14 3,5x40 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

C1 9 3,5x40 D/2 - -

KOBRA +1
•   vhodné pro domácí nebo menší kanceláře
• šíře vstupu 230 mm
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP i zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek
• objem koše 38,5 l
• světelná signalizace vysunutého koše

KOBRA +2 / +3
• vhodné do menších až středně velkých kanceláří
• šíře vstupu 230 mm
• THROW AND SHRED umožňuje skartace zmačkaných listů papíru (Kobra +3) 
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP i zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek
• dvojitý odpadní koš oddělující odpad na papír  a plast (38,5 l)  (1,5 l)
• průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
• světelná signalizace vysunutého koše

E N E R G Y  S M A RT
- po skončení skartace 
systém automaticky 
aktivuje úsporný režim 
stand-by s nulovou 
spotřebou energie.

AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ
CHOD - zabraňuje zahlcení 
stroje papírem, při vložení 
většího množství než je 
udaná kapacita skartace.

SUPER POTENTIAL
POWER UNIT-ozubené 
soukolí z uhlíkové oceli 
a řetězový  převod 
pro vysokou odolnost 
proti opotřebení.

C O N T I N U O U S  D U T Y  
MOTORS - speciální motory 
pro nepřetržitou práci, bez
časového omezení. Při 
dodržení provozní kapacity
skartace.

THROW AND SHRED (pouze typ +3)
systém s automatickým podavačem pro skartaci
zmačkaných listů papíru

EVROPSKÁ KVALITA
výroba skartovaček 
probíhá pouze v Itálii.

KOBRA C1
• vhodné do malých a domácích kanceláří
• šíře vstupu 230 mm

ENERGY SMART• 
• automatický systém START/STOP
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek, filmů
• automatické vypnutí a světelná signalizace při vyndání odpadního koše
• odpadní nádoba bez nutnosti použití igelitových pytlů

průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění• 
objem koše 18 l• 



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

Hybrid 8/9 3,5x40 D/2 - -

Hybrid S 12/14 3,5x40 D/2 - -

HYBRID POWER
MANAGEMENT SYSTEM

Hybrid technologie šetří energii při každém cyklu
vypnutím stroje po ukončení skartace.

KOBRA Hybrid / Hybrid S
• vhodné do malých a domácích kanceláří
• šíře vstupu 230 mm

ENERGY SMART• 
• automatický systém START/STOP
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace kreditních karet, sešívacích a kancelářských sponek
• automatické vypnutí a světelná signalizace při vyndání odpadní nádoby
• odpadní nádoba bez nutnosti použití igelitových pytlů

průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění• 
objem koše 30 l• 



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

240 SS2 13/15 1,9 D/2 - -

240 SS4 Turbo
24/26  
28/30*

3,8 V/1

240 SS5 Turbo
27/29  
50/52*

5,8 V/1

240 C2 Turbo
10/12  
17/19*

1,9x15 T/3 - -

240 C4 Turbo
13/15  
24/26*

3,5x30 D/2

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

245 TS S4 - SF 14/16 3,8 V/1 - -

245 TS S4 25/27 3,8 V/1

245 TS S5 27/29 5,8 V/1

245 TS C2 11/13 1,9x15 T/3 - -

245 TS C4 21/23 3,9x40 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

240.1 S2 13/15 1,9 D/2 - -

240.1 S4 24/26 3,8 V/1

240.1 S5 29/31 5,8 V/1

240.1 C2 10/12 1,9x15 T/3 - -

240.1 C4 15/17 3,5x30 D/2 -

KOBRA 245 TS 
• vhodné do středně velkých kanceláří
• ř 45ší e vstupu 2  mm

ENERGY SMART• 
• TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
• signalizace aktuálního stavu stroje

automatický systém START/STOP• 
automatický • systém zpětného chodu
výkonný motor pro • nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
systém chlazení motoru proti p eh átí• ř ř
skartace CD/DVD• , disket a filmů u vybraných modelů
skartace sešívacích kancelá ských sponek• , ř  a kreditních karet

• automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
• objem koše 40 l
• model 245 TS S4-SF Super Fast skartuje list A4 za 2 sekundy

KOBRA 240
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů
• šíře vstupu 240 mm
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• systém ochrany proti zahlcení papírem
• systém (u vybraných modelů)TURBO POWER - krátkodobé zvýšení výkonu o 30% 
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
• objem koše 35 l
• světelná signalizace naplněného odpadního košeči vysunutého 

TURBO POWER - turbo spínač krátkodobě 
zvýší kapacitu skartace až o 30%.
Tato funkce je u modelů označených TURBO.

při použití funkce TURBO POWER

KOBRA 240.1
• ř 4ší e vstupu 2 0 mm
• skartovačky do středně velkých kanceláří

ENERGY SMART• 
automatický systém START/STOP• 
automatický zp tný chod• ě
výkonný motor pro • nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
systém chlazení motoru proti p eh átí• ř ř
skartace CD/DVD,•  filmů (u vybraných modelů)
skartace sešívacích kancelá ských sponek• , ř  a kreditních karet

• automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
• světelná signalizace otevřených dvířek
• objem koše 40 l
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

260 TS S4 26/28 3,8 V/1

260 TS S5 28/30 5,8 V/1

260 TS C2 12/14 1,9x15 T/3 -

260 TS C4 22/24 3,9x40 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

260.1 S2 14/16 1,9 D/2 - -

260.1 S4 26/28 3,8 V/1

260.1 S5 29/31 5,8 V/1

260.1 C2 10/12 1,9x15 T/3 - -

260.1 C4 15/17 3,5x30 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

260 S2 14/16 1,9 D/2 - -

260 S4 26/28 3,8 V/1

260 S5 29/31 5,8 V/1

260 C2 10/12 1,9x15 T/3 - -

260 C4 15/17 3,5x30 D/2 - -

KOBRA 260
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

6• šíře vstupu 2 0 mm
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace

systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF• 
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet

automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle o objemu 85 l• 
• světelná siganlizace otevřených dvířek

pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 

KOBRA 260 TS 

KOBRA 260.1
• ř 6ší e vstupu 2 0 mm
• skartovačky do středně velkých kanceláří

ENERGY SMART• 
automatický systém START/STOP• 
automatický zp tný chod• ě
výkonný motor pro • nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
systém chlazení motoru proti p eh átí• ř ř
skartace CD/DVD,•  filmů (u vybraných modelů)
skartace sešívacích kancelá ských sponek• , ř  a kreditních karet

• automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
• světelná signalizace otevřených dvířek
• objem koše 80 l
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

• inovovaná řada vhodná pro středně velké kanceláře
• ř 6ší e vstupu 2 0 mm

ENERGY • SMART
• TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací
• automatický systém START/STOP

automatický zp tný chod• ě
výkonný motor pro • nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
systém chlazení motoru proti p eh átí• ř ř
skartace CD/DVD,•  filmů (u vybraných modelů)

• 2 řezné jednotky pro CD a papír
• separace odpadu na papír a plast

skartace sešívacích kancelá ských sponek• , ř  a kreditních karet
• automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
• objem koše 80 l
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

270 TS S4 27/29 3,8 V/1

270 TS S5 30/32 5,8 V/1

270 TS C2 12/14 1,9x15 T/3 - -

270 TS C4 23/25 3,9x40 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

300.1 S4 27/29 3,8 V/1

300.1 S5 30/32 5,8 V/1

300.1 C2 12/14 1,9x15 T/3 - -

300.1 C4 20/22 3,9x40 D/2 -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

300 SS4 32/34 3,8 V/1

300 SS5 42/46 5,8 V/1

300 CC2 16/18 1,9x15 T/3 - -

300 CC4 22/24 3,5x30 D/2 -

KOBRA 270 TS
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

7• šíře vstupu 2 0 mm
• ENERGY SMART

TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací• 
EPC - systém pro optimální množství skartovaného materiálu• 

• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů

2 řezné jednotky pro papír a CD• 
separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast• 

• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle o objemu 110 l• 

• světelná siganlizace otevřených dvířek nebo vysunutého koše
pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 

KOBRA 300  
• velkokapacitní skartovačky vhodné do velkých kanceláří
• ř 30ší e vstupu 0 mm

ENERGY • SMART
• stroje jsou vybaveny 2 výkonnými motory
• automatický systém START/STOP

automatický zp tný chod• ě
výkonný motor pro • nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
systém chlazení motoru proti p eh átí• ř ř

• systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF 
skartace CD/DVD,•  filmů a disket (u vybraných modelů)
skartace sešívacích kancelá ských sponek• , ř  a kreditních karet

• světelná signalizace naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek
• objem koše 85 l
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

KOBRA 300.1
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

31• šíře vstupu 0 mm
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace

systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF• 
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet

automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek• 
• objem koše 110 l

pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

390 S5 45/47 5,8 V/1

390 C4 31/33 3,9x40 D/2

400 S5 60/62 5,8 V/1

400 C2 29/31 1,9x15 T/3

400 C4 44/48 3,9x40 D/2

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

310 TS SS4 37/39 3,8 V/1

310 TS SS5 45/47 5,8 V/1

310 TS CC2 17/19 1,9x15 T/3 -

310 TS CC4 29/31 3,9x40 D/2

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

300.2 S4 31/33 3,8 V/1

300.2 S5 37/40 5,8 V/1

300.2 C2 16/18 1,9x15 T/3 - -

300.2 C4 25/27 3,9x40 D/2

KOBRA 300.2
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

31• šíře vstupu 0 mm
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace

systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF• 
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet

automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek• 
• objem koše 150 l

pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 

KOBRA 310 TS
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

31• šíře vstupu 0 mm
• ENERGY SMART

TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací• 
EPC - systém pro optimální množství skartovaného materiálu• 

• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů

2 řezné jednotky pro papír a CD• 
separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast• 

• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle• 

• světelná siganlizace otevřených dvířek nebo vysunutého koše
objem koše 150 l• 
pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 

KOBRA 390 / 400
• velkokapacitní skartovačky vhodné do velkých kanceláří a úřadů

40• šíře vstupu 0 mm
• ENERGY SMART

řada 390 vybavena 2 motory• 
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace

systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF• 
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
 světelná signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek•

• objem koše 200 l
pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

AF.2 
Compactor

10/12 3,9x40 D/2 - -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

AF.1 10/12 3,9x40 D/2 - -

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

AF +1  40 l 10/12 3,5x40 D2 - -

AF +1  80 l 10/12 3,5x40 D/2 - -

AUTOFEEDER
automatický podavač papíru

KOBRA AF+1 autofeeder 
• profesionální skartovačky s automatickým podavačem
• vhodné do středně velkých kanceláří
• ř 40 mmší e vstupu 2

ENERGY SMART• 
• automatický podavač papíru pro 350 listů A4/70g
• rychlost automatické kontinuální skartace 13 listů za minutu

automatický systém START/STOP• 
automatický • systém zpětného chodu
výkonný motor pro • nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
systém chlazení motoru proti p eh átí• ř ř

• systém OIL FREE bez nutnosti mazání nožů
skartace sešívacích kancelá ských sponek• , ř  a kreditních karet

• automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
• pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
• objem koše model AF+1 40 LT 40 l / AF+1 80 LT 80 l

KOBRA AF.1
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

6• šíře vstupu 2 0 mm
• ENERGY SMART

automatický podavač papíru pro kontinuální skartování až 350 listů A4/70g• 
kapacita automatické skartace 37 listů/minutu• 
elektronicky uzamykatelný kryt podavače, který chrání dokumenty čekající• 

   na skartaci před neoprávněnými osobami
• systém OIL FREE bez nutnosti mazání nožů
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
• světelná signalizace otevřených dvířek nebo naplnění odpadního koše

objem koše 135 l• 
pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 

KOBRA AF.2  COMPACTOR
• skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří a úřadů

6• šíře vstupu 2 0 mm
• ENERGY SMART

automatický podavač papíru pro kontinuální skartování až 400 listů A4/70g• 
kapacita automatické skartace 37 listů/minutu• 

 • speciální technologie komprese odřezků dokáže zvětšit kapacitu koše ze 150 na 600 litrů
4násobně snižuje obem skartovaného odpadu• systém komprese  a přispívá k optimalizaci

   využití odpadních sáčků a ke snížení četnosti jejich vysypávání
elektronicky uzamykatelný kryt podavače, který chrání dokumenty čekající• 

   na skartaci před neoprávněnými osobami  (lze dovybavit)
• systém OIL FREE bez nutnosti mazání nožů
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
• světelná signalizace otevřených dvířek nebo naplnění odpadního koše

objem koše 135 l• 
pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 



model
listy 
70g

řez
šíře 

vstupu 
(mm)

mm
stupeň 
utajení

objem 
koše (l)

CD karty sponky diskety

240 HS 6/8 240 0,8x9,5 PT/4 35 - -

240 HS-6 4/5 240 0,8x5 PT/4 35 - - -

240.1 HS 6/8 240 0,8x9,5 PT/4 40 - -

240.1 HS-6 4/5 240 0,8x5 PT/4 40 - - -

245 TS HS 6/8 245 0,8x9,5 PT/4 40 - -

245 TS HS-6 4/5 245 0,8x5 PT/4 40 - - -

260 HS 6/8 260 0,8x9,5 PT/4 85 - -

260 HS-6 4/5 260 0,8x5 PT/4 85 - - -

260.1 HS 6/8 260 0,8x9,5 PT/4 80 - -

260.1 HS-6 4/5 260 0,8x5 PT/4 80 - - -

260 TS HS 6/8 260 0,8x9,5 PT/4 80 - -

260 TS HS-6 4/5 260 0,8x5 PT/4 80 - - -

270 TS HS 6/8 270 0,8x9,5 PT/4 110 - -

270 TS HS-6 4/5 270 0,8x5 PT/4 110 - - -

300 HS 10/12 300 0,8x9,5 PT/4 85 - -

300 HS-6 5/6 300 0,8x5 PT/4 85 - - -

300.1 HS 8/10 310 0,8x9,5 PT/4 110 - -

300.1 HS-6 4/5 310 0,8x5 PT/4 110 - - -

300.2 HS 9/11 310 0,8x9,5 PT/4 150 - -

300.2 HS-6 5/6 310 0,8x5 PT/4 150 - - -

310 TS HS 11/13 310 0,8x9,5 PT/4 150 - -

310 TS HS-6 5/6 310 0,8x5 PT/4 150 - - -

310 TS HD HS 20/22 310 0,8x9,5 PT/4 150 -

310 TS HD HS-6 12 310 0,8x5 PT/4 150 - - -

400 HS 17/19 400 0,8x9,5 PT/4 200 - -

400 HS-6 8/10 400 0,8x5 PT/4 200 - - -

KOBRA HS
• skartovačky nejvyššího stupně utajení

určeno pro skartaci tajných dokumentů• 
• speciální řezný mechanismus rozřeže papír A4 na 10000 mikročástic 
   nečitelných ani pod mikroskopem
• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace

systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF• 
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace sešívacích, kancelářských sponek

funkce detekce kovových předmětů (pouze typ 400 HS)• 
 světelná signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek•

   (kromě typu 240)
• objem koše dle typu (viz tabulka)

pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky (kromě typu 240)• 

HIGH SECURITY
nejvyšší stupeň utajení

HIGH SECURITY
nejvyšší stupeň utajení



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

400 HS-OM - 1,5x2,5 PT/4

400 HS Combi 17/19 0,8x9,5 PT/4

KOBRA 400 HS-OM / 400 HS Combi
• HS-OM Optical Media - pro skartaci paměťových médií v nejvyšším 
   stupni utajení
• HS Combi - pro skartaci papíru a paměťových médií v nejvyšším
   stupni utajení

 130 mm (HS-OM), 240 mm + 130 mm (HS Combi)• šíře vstupu
skartuje 1500 CD za hodinu• 

• ENERGY SMART
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace

systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF• 
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet

separace odpadu na papír a plast (HS Combi)• 
 světelná signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek•

• objem koše: 80 l (HS-OM), plast 80 l + papír 110 l (HS Combi)
pohyblivý stojan s 4 otočnými kolečky • 

Přistupujte ke skartaci profesionálně. 



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

430 TS 125/130 5,8x50 D/2

model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

400 WB 48 3,9x40 D/2

KOBRA 400 WB
• velkokapacitní centrální skartovačka v rámci několika kanceláří

40• šíře vstupu 0 mm
• ENERGY SMART

vybaven automatickým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci• 
• automatický systém START/STOP a zpětný chod
• výkonný motor pro nepřetržitou práci při dodržení provozní kapacity skartace
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek
• skartace USB nosičů dat, zmačkaného papíru

automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek• 
zásobník na skartovaný materiál s přístupem shora i ze strany přes dvířka• 
vstupní štěrbina s výsuvnou policí pro snadnou skartaci počítačových sestav• 
optická signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek• 

• objem koše 200 l
 

KOBRA 430 TS
• velkokapacitní centrální skartovačka několika kanceláří

43• šíře vstupu 0 mm
• ENERGY SMART

TOUCH SCREEN - dotykový ovládací panel se světelnou signalizací• 
signalizace aktuálního stavu stroje• 
robustní kovová konstrukce• 
vybaven elektrickým pásovým podavačem pro plnění • 

  materiálem ke skartaci
vybaven automatickým systémem mazání řezné jednotky• 
výsuvná kovová konstrukce pro snadné vyjmutí a nasazení • 

  odpadního pytle
nepřetržitou práci při dodržení provozní • výkonný motor pro 

  kapacity skartace
• automatický systém zpětného chodu
• systém chlazení motoru proti přehřátí
• skartace CD/DVD, disket, USB nosičů dat
• skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet

automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle • 
  nebo otevřených dvířek

objem koše 470 l• 
 

CENTRÁLNÍ 
pro několik kanceláří najednou



model
listy 
70g

řez mm
stupeň 
utajení

CD karty sponky diskety

Cyclone 500
dle 

výběru
dle 

výběru

KOBRA CYCLONE
• velkokapacitní centrální skartovačka s velkým výkonem a vysokou rychlostí

325x220• šíře vstupu  mm
• šíře řezu: 5 různých řezných sít, dle potřeby stupně utajení
  (lze zvolit při objednání stroje)

kapacita skartace 500 listů A4/70g papírů• 
• vybaven vzduchovou turbínou pro rychlou rotaci řezných nožů
• hodinová kapacita 420 kg papíru/hod
• skartace CD/DVD, disket, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek,
  blu-ray, lepenky, plastových láhví, kartonových krabic a hliníkových plechovek
• bez nutnosti mazání řezných nožů

manuální start / automatický stop• 
tepelná pojistka motoru proti přehřátí• 
světelná signalizace naplněného odpadního koše• 
pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky• 
objem koše 400 l• 

 

Kobra Cyclone může být dle požadavků zákazníka dovybavena lisem Kobra Compactor C-500:
 

• unikátním způsobem komprimuje skartovaný materiál
snižuje až 5x objem skartovaného materiálu a zefektivňuje tak náklady na jeho odvoz• 

• zkomprimovaný materiál pak může být shromážděn do kontejneru či pytle
snadná obsluha a instalace• 

• hmotnost 170g
 

KOBRA COMPACTOR C-500



KOBRA HDD
• skartovačka pevných disků

127x30• šíře vstupu  mm
 řezu 40 mm• šíře

• rychlost skartace 40 mm/s
hodinová kapacita 280 disků/hod• 
stupeň utajení DIN 66399 T-1, E-2, H-3• 

• je určena ke skartaci CD/DVD, disket, kreditních karet a identifikačních karet, 
  blu-ray, USB disků, telefonů a PDA 
• nevyžaduje použití odpadních pytlů
• vysoce výkonný motor
• bezpečnostní start / automatický stop
• tepelná pojistka motoru proti přehřátí

automatické zastavení stroje v případě naplnění odpadního koše nebo otevření dvířek• 
TOUCH SCREEN dotykový ovládací panel• 
LED CONTROL PANEL monitoring a kontrola zařízení během provozu• 
CONTINOUS DUTY MOTORS speciální motory mohou pracovat bez časového omezení• 

   a doby nutné k ochlazení
nouzový vypínač okamžitě zastaví všechny funkce stroje• 

 pohyblivý stojan s otočnými kolečky•
• objem koše 40 l
 

KOBRA SSD
• skartovačka pevných disků

240x25• šíře vstupu  mm
• rychlost skartace 40 kg/hod

stupeň utajení DIN 66399 T-7, O-7, E-7• 
splňuje certifikaci NSA EPL 9-12• 

• je určena ke skartaci SSD disků, smartphonů, paměťových karet, iPadů, USB disků,
  tabletů, CPU procesorů, CD/DVD, blu-ray, disket, kreditních karet, karet s čipem
• nevyžaduje použití odpadních pytlů
• vysoce výkonný motor
• bezpečnostní start / automatický stop
• tepelná pojistka motoru proti přehřátí

uzamykatelný kryt vstupního otvoru• 
automatické zastavení stroje v případě naplnění odpadního koše nebo otevření dvířek• 
ovládací panel s LED indikátory monitoringu a kontroly zařízení během provozu• 
nouzový vypínač okamžitě zastaví všechny funkce stroje• 

 pohyblivý stojan s otočnými kolečky•
• objem koše 40 l
 

INDUSTRIÁLNÍ 
skartace elektronických nosičů dat



ECO-FRIENDLY
recyklovací skartovačka

KOBRA FLEXPACK
• skartovačka na zpracování kartonových lepenek a tvorbu výplňového materiálu

vhodná pro firmy zabývající se zasíláním zásilek nebo firmy produkující velké množství• 
   kartonu

427• šíře vstupu  mm
 řezu 5x100 mm• šíře

• maximálně 3-vrstvý karton/lepenku zároveň řeže (skartuje) a perforuje na elastickou 
   balící rohož

nastavitelná pracovní šířka s měřítkem• 
• TOUCH SCREEN  dotykový ovládací panel
• LED diody indukující chod a zatížení stroje
• CONTINOUS DUTY MOTORS speciální motory mohou pracovat bez časového omezení
   a doby nutné k ochlazení

výkonná pohonná jednotka STARDY AND ROBUST KOBRA POWER UNIT• 
hliníkové kalené řezné nože KOBRA HIGH CARBON GRADE STEEL• 

• systém chlazení motoru proti přehřátí
exkluzivní bezolejový systém, není třeba mazat a udržovat řezné nože• 
tichý chod 58 dB• 
vybavena stojanem s kolečky a brzdou• 
nouzový vypínač okamžitě zastaví všechny funkce stroje• 

 lze dovybavit kompletním systémem sběru prachu DSC 500•

 

ekologické a ekonomické řešení obalového materiálu




