
 

 
AUTOMAX™ 130C

   

Katalogové číslo Popis Množství

4680101 AUTOMAX™ 130C -

Určený pro skupinu 1-3 uživatelů ve středně velké kanceláři.

Automaticky skartuje až 130 listů a až 8 listů v režimu ručního podávání●

Řez 4 x 38 mm a poskytuje úroveň bezpečnosti P3, T3●

Šíře vstupu 230 mm●

Skartuje 130 listů za pouhých 5 minut, nepřetržitý provoz po dobu 10 minut umožňuje●

2-násobné skartování obsahu zásobníku před aktivací tepelné ochrany
Koš s kapacitou 32 litrů●

Záruka je 2 roky na celé zařízení, 5 let na řezné nože●

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI:

Systém Accufeed zajišťuje bezproblémové automatické ničení dokumentů sešitých v●

rohu kancelářskými sponkami nebo svorkami (až do 20 listů), na lesklém papíru,
oboustranných výtisků nebo pomačkaných dokumentů. V režimu ručního podávání
může skartovací stroj navíc ničit platební karty a několikrát složené dokumenty
Snadné použití – stačí vložit dokumenty do podavače, stisknout tlačítko skartování,●

a můžete se vrátit zpět ke svým povinnostem – stroj udělá zbytek za Vás
Velmi vysoký výkon - automatické skartování až 130 listů●

Tichý díky použití technologie SilentShred™, ideální pro použití v sdílených●

místnostech
Bez rušivých záseků díky systému Auto Reverse - zajistí přerušení skartace●

a zpětný chod při záseku
Energeticky úsporný – díky funkci Sleep Mode zařízení se po 2 minutách nečinnosti●

automaticky vypne
Intuitivní systém obsluhy - panel s diodami, které informují o přeplnění a o vyjetí●

koše, aktivaci tepelné ochrany a o zaseknutí dokumentů

Technické parametry:

Místo použití střední kancelář

Skartovací kapacita listů současně(A4/70 g) 130 / 8

Rozměr řezu v mm 4 × 38 mm

Bezpečnostní stupeň DIN dokumenty P4

Bezpečnostní stupeň DIN karty T4

Šíře vstupu v mm 230

Koš s kapacitou (ll) 32

Střední rychlost skartování v metrech za minutu 3

Cyklus práce v minutách 10 on / 25 off

Skartuje svorky

Skartuje malé sponky
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Skartuje kreditní karty

Silentshred

Sleep Mode

AutoReverse

Start/stop fotobuňka

Funkce couvání

Auto stop při otevřených dvířkách/odstraněném
odpadním koši/sundané hlavici

Automatické zastavení chodu při naplnění odpadního
koše

Plný koš – dioda

Světelná signalizace otevřených dvířek/odstraněného
koše

Automatické zastavení práce při zablokování - dioda

Termické zabezpečení

Termické zabezpečení –informační dioda

Hlučnost chodu v dB 65

Záruka na stroj v letech 2

Záruka na řezací nože v letech 5

Rozměry zařízení v mm (V x Š x H) 540 × 345 × 515

Hmotnost zařízení v kg 14,4

Vyžaduje údržbu olejem

Sáčky 36053
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