
 § 

   Smart com PLC controle

  500 mm de largura de trabalho;

   Adequada para todos os papel 
formatos

   Ampla BARRA DE EMERGÊNCIA 
na mesa de alimentação

   Com lubrificador integrado

intimus 16.50 
Smartshred 
DESTRUIDORA GRANDE 
PORTE, VERSÃO INDIVIDUAL

Durante décadas, as destruidoras de grande porte intimus® 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 kg/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%.

Destruidora de 
documentos de 

elevado desempenho
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features

 § 500 mm de largura de trabalho; adequada para todos os 
formatos

 § Alimentação através da correia transportadora

 § O recipiente é removido pelo lado do operador

 § A destruidora pode ser instalada junto a uma parede

 § Alarme audível „recipiente cheio“, com paragem automática 
do processo de destruição

 § Ampla BARRA DE EMERGÊNCIA na mesa de alimentação 
para paragem imediata em caso de  emergência

 § 450 l no recipiente de recolha fornecido

ESPECIFICAÇÃO

Tamanho do corte 10 x 70 mm 6 x 50 mm

Volume do depósito 450 l / 40-55 kg 450 l / 40-55 kg

Número de utilizadores 50+ pessoas 50+ pessoas

Nível de segurança DIN 66399 P-2/ O-2 / T-2 / E-2 P-3/ O-2 / T-3 / E-2

Capacidade de corte*
470-520 folhas 70 g/m²

400-450 folhas 80 g/m2

300-330 folhas 70 g/m²

260-290 folhas 80 g/m2

Velocidade de corte 24 mm/sek 24 mm/sek

Capacidade de corte** 550-600 kg/h 480 kg/h

Nível de ruído 61 dB 61 dB

Também destrói

Peso 726 kg 726 kg

Dimensões (LxBxH) 120 x 195 x 155 cm  120 x 195 x 155 cm  

 * tomando por base papel de tamanho DIN A4, 70 g/m2. O rendimento em número de folhas depende das propriedades do papel, podendo,   
assim, varia . Se a tensão nominal não for atingida, o resultado poderá ser um menor rendimento em número de folhas.

** folha média teórica desempenho/hora


