
 
 
Kobra 430 TS 
 
Šíře vstupu:    430mm 
Stupeň utajení DIN 66399:  P-3  O-2  T-3  E-2 
Stupeň utajení DIN 32757:  3 
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.: 2 
Šíře řezu:    5,8 x 50 mm (příčný řez) 
Kapacita skartace*:   125-130 A4/70g; 100-105 A4/80g 
Materiál ke skartaci: papír, lepenky, kancel. složky,  

sešívací a kancelářské sponky,  
DVD/CD, blue ray, diskety,  
kreditní karty, USB nosiče dat 

Skartovaný odpad: přibližně 300 kg/ hod. 
Rychlost skartace: 0,21 m/sec. 
Hlučnost: 60 dba 
Síťové napájení: 380-415V/50-60Hz/3 fáze 
Příkon: 4000 W 
Objem odpadního nádoby: 470 l 
Rozměry (ŠxHxV): 810 x 1610 x 1700 mm 
Hmotnost:  480 kg 
EAN kód: 8026064999019 
 
*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, 
  provozní teplotě a mazání řezných nožů. 

 
Velkokapacitní stroj určený, jako centrální skartovačka v rámci několika kanceláří.  
Je speciálně navržena pro skartaci velkého množství dokumentů, CD/DVD, disket a USB nosičů dat. Vybaven 
elektrickým pásovým podavačem pro naplnění materiálem ke skartaci, automatickým systémem mazání 
řezné jednotky Auto-Oiler. Výsuvná kovová konstrukce pro snadné vyjmutí pomůže při nasazení a vyjmutí 
odpadního pytle. Vybaven tepelnou pojistkou motoru.  
 
Elektrický pásový podavač – pro snadné plnění materiálem 
Super Potential Power Unit – odolný řetězový převod a ozubené soukolí z uhlíkové oceli 
Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 
Touch Screen – dotykový ovládací panel se světelnou signalizací pro pohodlnou obsluhu 
Automatický 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 
kapacita skartace 
Auto-Oiler  – stroj je vybaven systémem automatického mazání řezné jednotky pro lepší výkon a ochranu 
nožů 
Bezpečný provoz – odolné průhledné kryty umístěné po obou stranách prostoru podavače umožňují 
bezpečnou kontrolu procesu skartace 
Výsuvný koš – díky výsuvné kovové konstrukci lze snadno vyjmout a nasadit plastový odpadní pytel o objemu 
až 470 l 
 
 
 
 

 Professional Touch Screen Shredder – velkokapacitní centrální 
skartovačka s pásovým podavačem  

MADE IN ITALY 



 


