
Voor harde schijven, smart cards,
magneetstripkaarten en CDs, DVDs.

Speciale oplossingen
Hoogwaardige
high-security vernietigers



Made in GerManySpeciale oplossingen

1 ander voltages beschikbaar

HARDDISC-VERNIETIGER 0101 HdP
Model 0101 HDP

Geschikt voor harde schijven 2,5“ / 3,5“

Voor afgedankte harde schijven van PC’s/notebooks/printers/ 

kopieermachines

Veiligheidsniveau DIN 66399 H-3

Verstelbare invoeropening van hoogwaardig staal •

Individuele invoer •

Boor van gehard vernikkeld staal  •

Robuuste eindplaat •

Vernietigt mechanische componenten, pc-kaarten en harde schrijven •

Boorcyclus (per harde schijf) 15 sec

LED verlichting brandt tijdens werking •

Via schuifknop valt de afval in opvangbak •

Solide kunststof opvangbak voor vernietigde harde schijven •

Gewichtssensor voor opvangbak •

Kwaliteitsvol houten meubel, mobiel op zwenkwielen •

Stroomaansluiting, volt/Hz (monofasig)1 230 / 50 / 1~

Motorcapaciteit, Watt 640

Geschikt voor continue werking •

Controle element voor start en stop EASY-SWITCH

SPS Safety Protection System: •

– Scharnierende veiligheidsklep voor invoeropening electronisch

– Boor beveiligd voor opstoppingen met autom. terugloop •

– Automatische stop na boorcyclus •

– Automatische uitschakeling bij volle opvangbak •

– Electronische deurbeveiliging •

– Dubbele thermische motorbeveiliging •

Afmetingen, mm (H x B x D) 850 x 495 x 470

Gewicht, kg 63

HIGH-SECuRITy VERNIETIGER VooR
SmART CARDS EN CDs, DVDs 0103 SCd
Model 0103 SCD

Voor alle type kaarten (met chip of magneetstrip) •

Geschikt voor alle soorten CDs/DVDs •

Type snit snippers

Snippergrootte, mm 2,2 x 4 mm

Snelheid (kaarten/CDs/DVDs per uur) maximum 2.500

Stuk per stuk in voeren •

Veiligheidsniveaus DIN 66399 T-6, E-5, O-5

Robuuste stalen snij-assen (speciaal gehard staal) •

Voldoet aan NSA/CSS 04-02 vereisten2 •

Volume van de antistatische opvangbak, liters 100

Kwaliteitsvol houten meubel •

Mobiel op zwenkwielen •

Stroomaansluiting, volt/Hz (monofasig)1 230 / 50 / 1~

Motorcapaciteit, Watt 1600

Automatische start/stop via fotocel •

ECC - Electronic Capacity Control •

Automatische oliesmering van de snijkop •

Geschikt voor continue werking •

Bedieningselement EASY-SWITCH

SPS Safety Protection System: •

– Veiligheidsklep op de invoer (voorkomt “fly-back”) electronisch

– Automatische terugloop en stroomuitval. (voorkomt storingen) •

– Automatische uitschakeling bij volle opvangbak •

– Electronische deurbeveiliging •

– Dubbele thermische motorbeveiliging •

– Energy saving mode (slaapstand) •

Afmetingen, mm (H x B x D) 1020 x 548 x 590

Gewicht, kg 105
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2 Snipperformaat ≤ 10 mm2      


