IDEAL 0201 OMD
Optikai adathordozók nagyon
biztonságos megsemmisítője,
a CD-k és DVD-k különösen hatékony
aprítására
O-5-ös biztonsági fokozat 2,2 x 4 mm apróra vágás
Teljesítmény: kb. 2500 db/óra

Technikai adatok:
A hulladéktároló 100 l-es
Áram

230 V / 50 Hz

Teljesítmény

1600-Watt-Motor

Méret

1020 x 548 x 590 mm (H x B x T)

Súly

ca. 104 kg

ID-No.

11400501

GS certificate-No. DP 10037

Termékleírás
Kiváló minőségű vágómű 2,2 x 4 mm-es apróra vágással, mely megfelel a BSI - TL
03420 biztonsági előírásainak és az északamerikai NSA/CSS 04-02 irányelveinek
(részecskeméret ≤ 10 mm2), valamint az O-5 biztonsági fokozatot jelent a DINNorm 66399 szerint. Lenyűgözően nagy munkasebesség, nagy teljesítmény, akár
2 500 db CD/DVD megsemmisítése egy óra alatt, egyesével adagolva. Tömör acél
vágómű, speciálisan edzett acélból. Mindenfajta CD/DVD megsemmisítésére
alkalmas. SPS (Safety Protection System) biztonsági csomag: elektronikus
csapófedél kontroll az adagoló nyíláson (a szilánkok visszacsapódása miatt),
elektronikus ajtóbiztosítás mágneskapcsoló segítségével, hátramenet-automatika (az
anyagtorlódás megakadályozására), automatikus leállás ha a hulladéktároló megtelt.
Kétfokozatú motorbiztosítás. Energiatakarékos üzemmód. Többfunkciós EASYSWITCH kapcsoló start/stop funkcióval és beépített menürendszer színekkel,
megvilágított szimbólumokkal. Blokkolásvédelem hátramenet-automatikával. ECC
- Electronic Capacity Control – elektronikus teljesítmény szabályozás, jelzi a
kapacitás
kihasználtságot
az
aprítási
eljárás
során.
Automatikus
olajbefecskendezés a tartósan magas vágási teljesítmény érdekében. Erőteljes
motor a folyamatos működéshez, robosztus, zárt láncmeghajtás. kerekeken
gördűlő stabil szekrény. Antisztatikus hulladéktároló. Attraktív színkombináció
ezüst/antrcit. 2 év garancia minden alkatrészre. Made in Germany minőség
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IDEAL 0201 OMD
Jellemzők

ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Biztonsági fedél a bedobó nyíláson

Automatikus olajozás

A kapacitást LED jelzi ezzel
gondoskodva torlódásmentes,
folyamatos munkáról.

Vezető a biztonságtechnikában: elektronikus
kontrollált biztonsági tető, mint az SPS (Safety
Protection System) eleme.

A vágómű automatikus olajozása garantálja a
tartósan magas vágási teljesítményt.

Részecske méret 2,2 X 4 mm
Kb. 1.200 részecskére vág fel egy CD-t,
vagy DVD-t a kiváló minőségű vágómű . A
kép eredeti méretben (2,2 x 4 mm) mutatja
a részecskéket.

A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk.. 03/2013
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