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Dit concept zorgt ervoor dat u aan alle eisen kunt voldoen en voorziet 

u van een prestatiereserve tegen zeer gunstige en aantrekkelijke 

investeringskosten. Professionele contactpersonen staan u bij om u 

van nauwkeurig advies te voorzien en hulp te bieden bij al uw vragen 

en zorgen. Door onze jarenlange ervaring kunnen we snelle, efficiënte 

oplossingen bieden die aan uw individuele eisen voldoen.

Elk project wordt op een duidelijke, logische manier geïmplementeerd 

zodat u de ontwikkeling van uw vernietiger tot in het kleinste detail kunt 

volgen en in alle vertrouwen productiegoedkeuring kunt geven.
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XL 17.00

 § Vernietigt papier en karton

 § Twee vernietigingsstappen: vanuit de primaire vernietiger 
vallen deeltjes in stroken van 30 mm op een lopende 
band en worden direct naar de snijschachten van de 
veiligheidsvernietiger vervoerd

 § Automatische invoer materiaal naar voorvernietiger via grote 
lopende band en hopper

 § PLC-bediening met display

 § Nauwkeurige snijcilinders die van speciaal gehard staal zijn 
gemaakt zorgen voor een doorvo ervolume met een minimale 
slijtage en een laag stroomverbruik

 § Speciale opslag- en persapparatuur wordt aanbevolen 
voor een verdere verwerking van versnipperde deeltjes. 
Eenvoudige opslagoplossingen (containers) en speciaal 
geconfigure erde persapparatuur voor een vermindering van 
het volume kunnen op verzoek worden geleverd

XLM 17.00

 § Zie voor de kenmerken van de vernietiger Model XL 
17.00

 § XLM vernietigers zijn voorzien van een geïntegreerde 
magnetische scheider. Ringbanden, patiëntendossiers 
en andere dossiers met metalen versterking voor 
het ophangen in dossierkasten hoeven niet langer 
te worden gesorteerd om metalen onderdelen te 
verwijderen

 § De verzamelde metalen onderdelen worden in een 
mobiele opvangbak geplaatst, waarna het kan worden 
afgevoerd
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 SPECIFICATIES

Model XL 17.00 XLM 17.00

Snippergrootte 6 x 15-50 mm 6 x 15-50 mm

Aantal gebruikers 70+ Personen 70+ Personen

Veiligheidsniveau DIN 66 399 P-3/ O-2 / T-3* / E-2 P-3/ O-2 / T-3* / E-2

Werkelijke doorvoer** 600 kg/h 600 kg/h

Kracht motor 15,8 kW 16,5 kW

Vernietigt ook:

Zekering 63 A 63 A

Afmetingen – met standaard invoerband:

Lijnopstelling (LxWxH)

Hoekopstelling 90 graden (LxWxH)

520x100x270 cm

420x220x270 cm

620x115x310 cm

500x300x325 cm

* alleen floppy’s / ID-kaarten
** theoretische gemiddelde blad vellen/uur
= bepaalde voorwerpen van klein formaat – zoals een SSD – kunnen door het snijmechanisme heen gaan zonder dat ze vernietigd zijn
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