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14.87 6 x 50 20+ 3 1 – 2 3+ – 2 130-140 110-120 325 0.30     –

14.87 3.8 x 40 20+ 4 1 3 4+ – 3 100-110 85-95 230 0.30     –

Corte 
Nível de segurança

DIN 66399
Capacidade * 

70 g/m2                               80 g/m2

Processa-
mento**

Velocidade
corte

Também destrói:

Modelo mm P F O T H E folhas folhas kg/h m/s

1 com pressão de compactação 1-nível superior  + apenas disquetes/cartões de ID

alguns itens formato peq. – como SSD – podem passar pelo mec. corte não destruídos

Acessórios opcionais N.º art.

Barra de emergência 86495

Extensão para mesa de alimentação em ambos os lados 86223

Extrator de poeiras, ver página 28

N.º art. Pack

Fitas de amarração, 500 m 80661 4 rolosIN
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intimus 14.87

Destruidora grande porte/
 compactor

Durante décadas, as destruidoras de grande porte intimusR 

mostraram ser os equipamentos ideais para a destruição dos 

documentos, sendo bastante eficázes ao nível da privacidade. 

Os vários modelos disponíveis permitem tratar até 550 folhas/h 

ou mesmo pastas completas numa única operação. A mesa  de 

alimentação espaçosa, com correia transportadora de alimentação 

integrada, fornece um carregamento controlado, fácil, seguro e 

rápido. O material destruído é recolhido em recipientes de grande 

dimensão, móveis ou oscilantes sob o mecanismo de corte. Os 

sistemas destruir-compactar são acoplados a um empacotador para 

uma compactação totalmente automática e imediata do material 

cortado em compactos pacotes. A redução do volume é de cerca de 70%.

• Solução útil para destruição de documentos: o material destruído é  compactado automati-
camente em compactos fardos

• Sistema de destruição e compactação em simultâneo

• Funcionalidades, ver modelo 14.95 

• A alimentação da destruidora pode continuar enquanto o compactor comprime o material

• Controlo por botão para ejeção dos fardos

• Pode ejetar os fardos em sacos de plástico para um transporte limpo, sem poeiras e 
resistente ao tempo

• Compactação acionada automaticamente   
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L/D/A 268/327 x 80 x 164 cm
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