
KATEGORIE SKARTOVAČE - KANCELÁŘSKÉ

Skartování nikdy nebylo snazší. Revoluční novinka značky Fellowes, Vás o tom přesvědčí. Jen nalož, zapni a běž. Tento 

automatický skartovací stroj Vám umožní věnovat se prospěšnějším kancelářským činnostem, nežli je  opakované postávání 

u běžného skartovače. Zařízení je schopno na jeden pracovní cyklus při automatickém podávání skartovat  až 200 listů 70g 

papíru v křížovém řezu 4 x 38 mm. Skartovač je vybaven vstupní štěrbinou pro ruční podání až 10-ti listů papíru.

Výkonný řezací mechanismus zpracuje při automatickém podávání sešívačkou sešité papíry (až 20 sponkou sešitých listů 70g 

papíru), sponky (až 20 spojených listů). Při manuálním podávání i kreditní karty, CD/DVD.

Ovládání je zajištěno prostřednictvím dotykového panelu s LED podsvětlením. Samozřejmostí je indikace přehřátí, otevřeného 

zásobníku, plného odpadního koše i případného kolizního stavu (pokud je na vstupu nežádoucí obsah). Délka nepřetržitého 

pracovního cyklu 12 min. Automatický ochranný systém proti přehřátí. Podstava s kolečky pro pojezd.

Řezné nože ze speciální tvrzené oceli, silný motor a kovové převodové součásti předurčují AutoMax pro dlouhodobé 

a bezproblémové využití. 

Systém "accufeed" - automatické podávání papíru pro střední zátěž, šetří čas strávený podáváním papíru.

Funkce "SilentShred" výrazně minimalizuje zatížení hlukem při skartování.

V případě nečinnosti delší než 2 min se stroj automaticky vypne - "Sleep MODE", šetří tím odběr el. energie.

Předurčen primárně pro „open office".

Objem koše 32 litrů, vysouvací odpadová nádoba uvnitř s odolným papírovým košem, pro snadnou manipulaci.

AutoMax 200

NOVINKA



AUTO REVERSETM - zajistí přerušení skartace a zpětný chod při záseku

SilentShredTM - minimalizuje zatížení hlukem při skartování 

Sleep MODETM - po 2 minutách nečinnosti vypne stroj

accufeed SYSTEMTM - automatické podávání papíru pro střední zátěž, šetří čas strávený podáváním papíru

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 03/2015.

KATEGORIE SKARTOVAČE - KANCELÁŘSKÉ

Model             Typ řezu       

AutoMax 200        4 x 38 mm 230 mm

      Kapacita skartování 

vvvvvv200 listů 70 g    

Skartuje také   Objem koše     Rozměry (š x h x v)    Hmotnost 

vvvv232 l           34,5 x 51,5 x 54 cm      15 kg 

Vstupní šířka
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