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NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE - EBA
EBA 5146 C
Wysokowydajne niszczarki do niszczenia całych archiwów. Prosty w obsłudze panel kontrolny
ułatwia pracę. Dla komfortu obsługi zastosowano dwie komory podawcze: komin wrzutowy
dla zawartości koszy na śmieci oraz szczelinę o szerokości 460 mm z pomocniczym stołem
podawczym do niszczenia wydruków komputerowych i kompletnych dokumentacji.
Automatyczne zatrzymanie przy pełnym zbiorniku, otwartych dzrziczkach lub przeciążeniu.
Ruchome kółka ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Niszczarka EBA 5146 wyposażona jest
w obszerny worek na ścinki usytuowany na wózku ułatwiającym opróżnianie ścinków.
Dostępne w wersji ścinkowej w 3 i 4 stopniu niszczenia DIN.
Waga niszczarki:

256 kg

Wymiary (sz x gł x wys):
Model

740 x 765 x 1700

Szerokość szczeliny

Rodzaj cięcia

DIN

5146 C - 3

3,8 x 48 mm

2

5146 C - 4

1,9 x 13 mm

3

Model

Ilość kartek*

5146 C - 3

65 - 70

5146 C - 4

35 - 40

Poj. kosza

Moc silnika

Napięcie

230

2300 W

400V

EBA 6040 S/C
Wysokowydajna i energooszczędna niszczarka służąca do niszczenia całych plików
dokumentów. Wyposażona w pas podający oraz dołączany z dwóch stron blat z osłonami.
Prosty w obsłudze panel kontrolny z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które
informują o nieprawidłowościach i zapewniają bezpieczną pracę urządzenia. Obszerny 300
litrowy pojemnik na ścinki z zabezpieczonymi drzwiczkami, otwieranymi z tyłu niszczarki.
Ruchome kółka oraz możliwość usunięcia na czas transportu bocznych części stołu
podającego ułatwia przemieszczanie maszyny. Niszczarka posiada specjalnie hartowane noże
tnące.
Wymiary (sz x gł x wys):
Model

1240x1700x1440 mm

Waga:

Szerokość szczeliny

6040 S

Rodzaj cięcia

410 mm

6040 C
Model

Ilość kartek*

6040 S

90 - 110

6040 C

80 - 90

350 kg
DIN

5,8 mm

2

5,8 mm x 48 mm

3

Poj. kosza

Moc silnika
4000 W

300

Napięcie
400V

3000 W

EBA 7050 - 2 C
Niszczarka do niszczenia wypełnionych dokumentami segregatorów
razem z metalowymi okuciami.
Innowacyjna oraz wysokowydajna niszczarka wyposażona w duży stół podawczy. Posiada
klapkę bezpieczeństwa i łatwy w obsłudze panel sterowania, a wizualna sygnalizacja pracy
daje wysoki komfort obsługi. Funkcja „2-speed” umożliwia pracę w dwóch automatycznie
dobieranych poziomach prędkości (dostosowanie prędkości szatkowania do ilości
niszczonego papieru). Automatyczny rewers i ponowny start po zacięciu papieru zapewniają
płynną pracę urządzeń. Przy przepełnieniu kosza lub otwartych drzwiczkach następuje
automatyczne odcięcie zasilania.

-

automatyczny stop przy przepełnieniu
optyczny sygnalizator przepełnienia
automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu
automatyczny wyłącznik przy otwartych drzwiach
optyczny sygnalizator otwartych drzwi
ruchome kółka
automatyczne cofanie przy blokadzie papieru
pojemnik na ścinki wymienny - wózek

Wymiary (sz x gł x wys):
Model

7050-2C

1240x1700x1440 mm

Waga:

Szerokość szczeliny

Rodzaj cięcia

500 mm

8 x 40 - 80 mm

1130 kg
DIN
2

Ilość kartek*

Poj. kosza

Moc silnika

Napięcie

600 - 700

300

2x4.5 kW

400V

* - papier A4, 70g/m2
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NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE - HSM

PREMIUM

HSM Premium - zaawansowana technologia urządzeń z serii HSM Premium dedykowana jest specjalnie do dużych przepustowości i długiego
czasu nieprzerwanej pracy. Z wydajnością do 650 arkuszy jednocześnie, najwyższej klasy model HSM FA 500.3 może
niszczyć na raz teczki z folderami, a nawet całe segregatory. Duże maszyny są przeznaczone do dużych działów
informatycznych, archiwów lub centrów niszczenia dokumentów.

HSM 400.2
Najwyższej klasy model dla działów zajmujących się przetwarzaniem dokumentów, archiwów, bądź do
wspólnego użytkowania przez kilka biur. Niszczy także płyty CD i dyskietki. Dzięki solidnej konstrukcji i
zastosowanym rozwiązaniomtechnicznym urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i umożliwia
długi czas nieprzerwanej pracy. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na
ścinki). Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika
taśmowego. Tryb gotowości ze wskaźnikiem LED. Przyciski pracy ciągłej i cofania. Automatyczne
zatrzymanie w wyniku zapełnienia się pojemnika na ścinki lub otwarcia klapy. Automatyczne cofanie w
przypadku blokady papieru. W standardowym wyposażeniu urządzenia znajdują się mobilny wózek i
wytrzymałe, przeznaczone do wielokrotnego użytku worki na ścinki. Wymiary niszczarki (sz.x gł.x wys.)
1157x1568x1650 mm, waga 425kg.
Nr produktu

Szczelina

1534
1513

428 mm

1514
1513 100 200

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

11,8 mm

1

144

5,8 mm

2

104

5,8 x 50 mm

3

96

Poj. kosza

460 (2x230)

rozszerzenie blatu podawczego o 600 mm

HSM 490.1
Mobilny, najwyższej klasy model do niszczenia dokumentów, przeznaczony dla działów zajmujących się
przetwarzaniem dokumentów, archiwów bądź do wspólnego użytkowania przez kilka biur. Niszczy także
płyty CD i dyskietki. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowanym rozwiązaniom technicznym urządzenie
charakteryzuje się wysoką wydajnością i umozliwia długi czas nieprzerwanej pracy. Zintegrowana, ręczna
olejakra zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Pobór materiału do zniszczenia z blatu
podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Tryb gotowości ze wskaźnikiem
LED. Przyciski pracy ciągłej i cofania. Automatyczne zatrzymanie i cofanie w przypadku blokady papieru.
Niszczony materiał odbierany z zespołu tnącego przez przenośnik taśmowy. Wymiary niszczarki (sz.x gł.x
wys.) 1160x1700x1345 mm, waga 600kg. Pojemność kosza: 2x180.
Nr produktu

Szczelina

1625

500 mm

1616
1614
1640 200 300

DIN

Ilość kartek*

10,5 mm

1

180-200

5,8 mm

2

120-140

10,5 x 40-76 mm

2

330-350

7,5 x 40-80 mm

2

240-260

4,5 x 40-70 mm

3

160-180

1612
1618

Rodzaj cięcia

Moc silnika

2 x 3000 W

wózek na ścinki - pojemność 360 / 2x180 litrów

HSM 500.3
Mobilny, najwyższy model niszczarki przemysłowej dla działów zajmujących się przetwarzaniem
dokumentów, archiwów oraz do użytkowania w centralnych punktach niszczenia dokumentów. Może niszczyć
również płyty CD/DVD, dyskietki, a nawet całe segregatory. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowanym
rozwiązaniom technicznym urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i umożliwia długi czas
nieprzerwanej pracy. Zintegrowany automatyczny system oliwienia a noży tnących zapewnia niezmienną
wysoką wydajność. Wymiary (sz.x gł.x wys.) 1795x1170x1795 mm. Poj. kosza: 530 litrów
Walory użytkowe :
- duży stół na materiał przeznaczony do niszczenia
- szeroki podajnik taśmowy dla załadunku niszczonego materiału
- nowoczesny i praktyczny panel s sterowania
- automatyczny stop i reverse w przypadku zacięcia papieru
- system automatycznego oliwienia wałków tnących
- wbudowane kółka dla łatwego przemieszczania
- możliwość niszczenia segregatorów
- szyna awaryjnego wyłączania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika
- możliwość połączenia z prasą belującą KP80 oraz KP88
Nr produktu

Szczelina

1992

DIN

Ilość kartek*

2

510-550

7,5 x 40-80 mm

2

425-470

1990

6 x 40-53

3

340-380

1993

1,9 x 15

4

90-100

1991

* - papier A4, 70g/m2

Rodzaj cięcia
10,5 x 40-76 mm

500 mm
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Moc silnika

9,2 kW

