Profesionální skartovačka s automatickým
podavačem a kompresí skartovaného materiálu

Kobra AF.2 compactor
Šíře vstupu:
Stupeň utajení DIN 66399:
Stupeň utajení DIN 32757:
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:
Šíře řezu:
Kapacita skartace*:
Kapacita automatického podavače:
Materiál ke skartaci:
Rychlost skartace:
Hlučnost (naprázdno/při skartaci):
Síťové napájení:
Příkon:
Objem odpadního nádoby:
Rozměry (ŠxHxV):
Hmotnost:
EAN kód:

260 mm
P-4 T-4 E-3 F-1
3,9x40
D (důvěrné)
3,9x40 mm (příčný řez)
10-12 A4/70g; 9-11 A4/80g
400 A4/70g; 350 A4/80g
papír, kreditní karty,
filmy
37 listů/min.
58 dba
230 V
1000 W
150 l (po kompresi odřezků
o objemu 600 l)
530 x 430 x 1090 mm
64 kg
8026064 999441

*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti
papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Nejinovativnější a nejrychlejší skartovačka Kobra se speciálním systémem pro kompresi skartovaného
materiálu, což vede k optimalizaci kapacity odpadního pytle a jejímu méně častému vyprazdňování. 4násobně
zvyšuje kapacitu odpadního pytle z 150 na 600 litrů.
Automatický podavač papíru pro kontinuální skartování až 400 listů, skartuje až 37 listů za minutu. Stroj je
vybaven funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu a spolehlivý výkon. Kvalitní zpracování řezných nožů pro
vysokou kapacitu skartace při malé spotřebě energie. Řezné nože z uhlíkové oceli odolávají kancelářským a
sešívacím sponkám. K dispozici je elektronický čtyřmístný zámek k ochraně dat v dokumentech v průběhu
jejich skartace.
Velký zásobník automatického podavače papíru – až 400 listů
Automatický podavač – rychlost až 37 listů za minutu
Integrovaná automatická komprese skartovaného materiálu – 4násobně snižuje objem skartovaného
materiálu za účelem optimalizace kapacity koše, abychom se vyhnuli častému vyprazdňování odpadních pytlů.
Oil Free – skartace bez mazání válců
Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení
Super Potential Power System – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost
proti opotřebení
Energy Smart – po 12 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie
Automatický start/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
Automatický safety stop – bezpečnostní zastavení při naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek

