
 

 
AUTOMAX™ 350C

   

Katalogové číslo Model Množství

4964101 AUTOMAX™ 350C 1

Profesionální plně automatický skartovací stroj, který nevyžaduje ruční podávání
skartovaného papíru. Pouze Fellowes Skartovač Automax ™ nabízí 100%
automatické skartování dokumentů!

Je možno skartovat neuspořádaný běžný papír různé velikosti, struktury a gramáže,●

zmačkaný papír, poskládaný papír, papíry sešité sponkou, brožury, papíry spojené
kancelářskou svorkou, letáky, pohlednice, poštovní obálky i s obsahem, kreditní karty,
CD a DVD nosiče. To neumí žádné jiné zařízení!
Snadné používání - stačí vložit do zásuvky a zapnout skartaci - není potřeba papíry●

srovnávat ani odstraňovat sponky. Tento plně automatický skartovací stroj Vám
umožní věnovat se svým pracovním povinnostem
Velmi vysoký výkon - kapacita až 300 listů za 12 minut, pracuje nepřetržitě až 30●

minut
Tichý díky použití technologie SilentShred●

Systém JamGuard umožňuje kontinuální skartaci bez záseku●

Systém šetření energie Sleep Mode - v případě nečinnosti delší než 2 min se stroj●

automaticky vypne
Bezpečný - skartovač za pomoci systému Smart Lock elektronicky uzamče dokumenty●

po dobu celého cyklu skartace
Záruka 2 roky na celé zařízení, 5 let na řezné nože●

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

Profesionální skartovací stroj pro používání 3-5 osobami●

Skartuje 300 listů současně (70g), řez 4 x 38 mm●

Bezpečnostní stupeň  papír P4, kreditní karty T4, disky CD/DVD O4●

Šíře vstupu - 230 mm●

Objem koše 60 litrů, navýšené množství skartovaných papírů současně umožňuje●

zvětšit objem skartovaného materiálu v koši

 

Technické parametry:

Místo použití střední kancelář

Skartovací kapacita listů současně(A4/70 g) 350 / 12

Rozměr řezu v mm 4 x 38

Bezpečnostní stupeň DIN dokumenty P4

Bezpečnostní stupeň DIN karty T4

Bezpečnostní stupeň DIN CD O-3

Šíře vstupu v mm 230
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Koš s kapacitou (ll) 68

Střední rychlost skartování v metrech za minutu 3,35

Cyklus práce v minutách 45 on / 30 off

Skartuje svorky

Skartuje malé sponky

Skartuje kreditní karty

Skartuje CD/DV

Silentshred

SmartLock

Sleep Mode

AutoReverse

Kryt na kolečkách

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

Záruka na stroj v letech 2

Záruka na řezací nože v letech 20

Rozměry zařízení v mm (V x Š x H) 813 x 390 x 578

Hmotnost zařízení v kg 31,8

Vyžaduje údržbu olejem

Sáčky 36054
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