

intimus 16.50
Smartshred

HEAVY DUTY VERNIETIGER
IN SOLO VERSIE
Smart met PLC sturing
500 mm Werkbreedte; voor alle
standaard papierformaaten
Brede NOODSTOPBALK op
ontvangsttafel
met geïntegreerde smeerunit

Hoogwaardige
grote
documentvernietiger

Decennialang hebben de intimus® heavy duty vernietigers bewezen
centraal geplaatste stukken apparatuur te zijn voor de privacyvriendelijke
afvoer van media die niet langer gebruikt wordt. Het modelportfolio
bestaat uit vele variaties die tot 550 vellen/ uur tot zelfs volledige folders
in één enkele handeling kunnen vernietigen. De ruime invoertafel met
geïntegreerde invoerband zorgt voor gecontroleerd, moeiteloos, veilig
en snel laden. Het versnipperde materiaal wordt in een grootschalige
of mobiele opvangbak of een bak op een draaibaar mechanisme onder
het snijmechanisme opgevangen. De versnipper-pers-combinaties zijn
aan een balenpers gekoppeld zodat het versnipperde materiaal direct en
volledig automatisch tot compacte balen wordt geperst. Het verminderde
ruimte effect in vergelijking met het los verzamelen van het versnipperde
materiaal is zo’n 70%.

features
 500 mm Werkbreedte, geschikt voor alle standaard
computerformaten
 Invoer via lopende band
 Opvangbak wordt aan de zijde van de gebruiker uitgenomen
 Hoorbaar “bak vol” alarm, met gelijktijdige stop van het
vernietigingsproces
 450 L opvangbak geleverd als standaard uitrusting
 Vernietiger kan tegen een muur aan worden geplaatst
 Brede NOODSTOPBALK op ontvangsttafel voor direct
stoppen in noodgevallen

SPECIFICATIES
Snijden

10 x 70 mm

6 x 50 mm

Vangst mand volume

450 l / 40-55 kg

450 l / 40-55 kg

Aantal gebruikers

50+ Personen

50+ Personen

Veiligheidsniveau DIN 66399

P-2/ O-2 / T-2 / E-2

P-3/ O-2 / T-3 / E-2

470-520 bladen 70 g/m²

300-330 bladen 70 g/m²

400-450 bladen 80 g/m2

260-290 bladen 80 g/m2

Snijsnelheid

0,24 m/sek

0,24 m/sek

Shredder capaciteit**

550-600 kg/h

480 kg/h

Geluidsniveau

61 dB

61 dB

Gewicht

726 kg

726 kg

Dimensies (LxBxH)

120 x 195 x 155 cm

120 x 195 x 155 cm

400/3 Ph

Shredder capaciteit*
500

61

3

Vernietigt ook:

* A4 op basis van 70 g / m2 DIN papier 1. Blade prestaties afhankelijk van de eigenschappen van het papier en kan dus variëren.
Hieronder kan de nominale / nominale spanning leiden tot lagere blade prestaties.
** theoretische gemiddelde blad vellen/min
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