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Skartovače EDWARD vám uvolní místo ve skladu. Nepotřebné kartonové obaly přemění na lepenkovou 
elastickou rohož, která je ideální, jako výplň při balení zásilek. 
 

 zvládnou zpracovat lepenku/karton o síle až 18 mm  

 robustní konstrukce a kliková skříň z nerezové oceli pro intenzivní využití, jednoduché ovládání 

 stroje jsou navrženy pro těžkou práci s 8 mm čepelí, válečkovými ložisky, hřídelemi a pevnějším pásem 

 promění nepoužitelné kartony na užitečný obalový materiál 

 díky své flexibilitě je lepenková rohož snadno přizpůsobitelná typu obalu s pozoruhodnou odolností 
proti nárazu 

 optimalizuje skladování, snižuje náklady na likvidaci odpadu a balení 

 rychlá recyklace obalového odpadu 

 mobilní stojan s kolečky 

 HEPA vakuový odsávač vzduchu 
 
 
Řezné   čepele  jsou  vyztuženy a odolávají   průchodu malých  
kousků kovu.Můžete používat kartony o šířce větší než 1 metr, 
protože  stroj  provádí  automatické  ořezávání,   opakováním   
postupu. Silný spolehlivý motor. 
 
 
  

 

3 světově unikátní typy řezu: elastická rohož - proužky – konfety 

 

 

 
 
 
 

Skartovačky na karton 
 

RECYKLACE je LEPŠÍ. 



 
 

    

 
 

Technické parametry 
    

  Edward 299 Edward 300 Edward 400 Edward 500 

šíře vstupu (mm) 300 300 400 500 

výška vstupu (mm)   10 14 16 18 

kapacita skartace  2 m3/hod 4 m3/hod 6 m3/hod 10 m3/hod 

rychlost skartace (m/min) 8 14 14 14 

nepřetržitý provoz (hod) 8 8 8 8 

motor 1 HP max   3 HP 3 HP 3 HP 

síťové napájení (V/Hz) 220-240V / 50-60Hz 
220-240V / 50-60Hz                

              380-400V/50-60Hz 
220-240V / 50-60Hz               380-

400V/50-60Hz 
220-240V / 50-60Hz         
380-400V/50-60Hz 

Amp 10 16 16 16 

hlučnost db/(A) 45 55 55 55 

rozměry (cm) 55x45x28 85x50x50 90x50x50 - 

rozměry s podstavcem (cm) - 85x105x50 90x105x50 130x116x83 

hmotnost (kg) 38 120 130 300 

otevřený vstup ano ano ano ano 

HEPA odsávač prachu ano ano ano ano 

řezné nože z tvrzené oceli ano ano ano ano 

válečková ložiska - ano ano ano 

podstavec (nohy) ne ano (typ -konfety),  
volitelné  pro typ - rohož proužky 

ano (typ - konfety    
volitelné pro typ - rohož, proužky) 

ano 

pojezdová kolečka s brzdou ne ano (typ -konfety),  
volitelné  pro typ - rohož proužky 

ano (typ -konfety),  
volitelné  pro typ - rohož proužky 

volitelné 

průzor na řezné nože - ano ano ano 

pravidelné mazání nožů ano ano ano ano 

dostupný typ řezu - rohož ano ano ano ano 

dostupný typ řezu – podélný ano ano ano ano 

dostupný typ řezu -   křížový ano ano ano ano 

skartace CD ano ano ano ano 

skartace disket ano ano ano ano 

skartace kreditních karet ano ano ano ano 

skartace kartonu se sponkou ano ano ano ano 

přepínač on/off/reverse ano ano ano ano 

nouzové bezpečnostní zastavení ano ano ano ano 

MADE IN ITALY 


