
Kobra CYCLONE 
 
Šíře vstupu:    325 x 220mm 
Stupeň utajení :  5 různých řezných sít, dle potřeby stupně utajení  
dle DIN 66399: 
002  …………. P-2  O-2  T-2  E-2 
003  …………. P-2  O-2  T-2  E-2 
004  …………. P-4  O-2  T-3  E-2 
005  …………. P-5/P-6  O-3  T-4  E-3  F1 pouze pro mikrofiše 
006  …………. P-7  O-5  T-5  E-4  F-3 pouze pro mikrofiše 
 
Materiál ke skartaci: papír, lepenky, lepenkové krabice,  

sešívací a kancelářské sponky,  
DVD/CD, blu ray nosiče dat, diskety,  
kreditní karty, plastové láhve,  
hliníkové plechovky 

 
Kapacita skartace papíru:  500 A4 /70g 
Kapacita skartace kreditních karet: 45 000/hod. 
Kapacita skartace CD/DVD/Blu-ray: 15 000/hod. 
Kapacita skartace disket:  7 000/hod. 
Skartovaný odpad: přibližně 420 kg/ hod. 
Hlučnost: 75-85 dba 
Síťové napájení: 380/400V – 3 fáze + neutral 
Příkon: 6000 W 
Objem odpadního nádoby: 470 l 
Rozměry (ŠxHxV): 800 x 2120 x 2100 mm 
Hmotnost:  440 kg 
EAN kód: 8026064991001 
 
 
Velkokapacitní stroj určený, jako centrální skartovačka. Je speciálně navržena pro skartaci velkého 
množství dokumentů, CD/DVD, disket, kreditních karet nebo dokonce plastových láhví či hliníkových 
plechovek. Skartovací stroj je vybaven vzduchovou turbínou pro rychlou rotaci řezných nožů.  
 
Velikost částic (stupeň utajení) lze zvolit při objednání stroje. Pokud se během používání stroje 
změní požadavky na stupeň utajení, lze jednoduše vybrat z dalších možností a změnit danou 
jednotku, kdykoliv po instalaci stroje. Výběr je z pěti různých jednotek odpovídající daným stupňům 
utajení – viz nahoře. 
Stroj nevyžaduje mazání nožů. Nevyžaduje speciální údržby. 
Snadné ovládání – stačí stisknout tlačítko Start, vhodit materiál do velkého vstupní otvoru. Stroj 
začne automaticky skartovat vše, co nachází ve vstupním prostoru. Po ukončení skartace se 
automaticky přepne do stand-by režimu 
Pomoci ukazatele zatížení může obsluha sledovat aktuální zatížení turbíny a rotujících řezných nožů a 
může tak sledovat i využitelnost kapacity skartace během dlouhotrvajícího provozu. 
Integrovaný vakuový systém speciálně navržen k udržení čistého a bezprašného pracovního 
prostředí. 
Dvojitá izolace skartovací komory a speciální vnější kryt snižují hlučnost stroje během skartace. 
Kobra Cyclone může být dle požadavku zákazníka dovybavena drtičem Kobra Compactor – jedná se o 
model C-500. Kobra Compactor snižuje o 4-5 krát objem skartovaného papíru.  
 



 
Kobra Cyclone + Compactor 
 


