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Este conceito garante o cumprimento das suas necessidades e 

proporciona-lhe grande desempenho, a custos de investimento 

favoravelmente atraentes. Especialistas competentes poderão aconselhar 

na melhor configuração e responder a todas as suas questões e dúvidas. 

A nossa longa experiência permite-nos oferecer soluções rápidas e 

eficientes, que cumprem com as suas necessidades.

Cada projeto e implementado de forma simples e lógica, permitindo-lhe 

seguir o desenvolvimento da sua destruidora ao pormenor e aprovar a 

produção com confiança.

Sistema de 
destruição 

modular de alto 
desempenho 

para soluções 
personalizadas

intimus 
XL 18.00 /
XLM 18.00
smartshred 
SISTEMA DE DESTRUIÇÃO 
MODULAR DE ALTO
DESEMPENHO PARA 
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

  Model XLM: com um separador                                                                                                                                        
    magnético integrado
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XL 18.00

 § Destrói papel e cartão

 § Dois passos na destruição: a partir da destruidora inicial – 
30 mm de corte de tiras – as partículas caem numa correia 
transportadora e são transportadas diretamente para as 
cabeças de corte da destruidora de segurança.

 § Alimentação automática do material para a pré-destruição 
através do transportador de alimentação

 § Controlo PLC com ecrã tátil

 § Cabeças de corte de precisão, feitas de aço especialmente 
endurecido, permitem grandes volumes de trabalho com um 
desgaste mínimo e um baixo consumo de energia

 § Recomenda-se que escolha o tipo de segurança mais 
adequada para os reíduos destruidos, para facilitar 
o posterior processamento. Recepientes simples ou 
compactores para redução do volume podem ser fornecidos 
a pedido.

*ou 1000
horas

400/3 Ph

3*

XLM 18.00

 § Funcionalidades da destruidora, ver modelo XL 18.00

 § As destruidoras XLM estão equipadas com um 
separador magnético integrado. As argolas de 
encadernação, os ficheiros dos pacientes, outros 
registos com reforços de metal e pastas de arquivo 
morto, já não necessitam de ser tratados para a 
remoção dos componentes metálicos.

 § As peças de metal desfeitas são recolhidas num 
recetáculo amovível, a partir do qual podem ser 
eliminadas.

 ESPECIFICAÇÃO

Model XL 18.00 XLM 18.00

Corte 11,8 x 15-55 mm 11,8 x 15-55 mm

Número de utilizadores 100+ pessoas 120+ pessoas

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

Processamento atual** 850 kg/h 850 kg/h

Potência motor 17.5 kW 17.5 kW

Também destrói:

Fusível 80 A 80 A

Dimensões – com transportador de 
alimentação standard:

Config. em linha (CxLxA)

Config. angular 90º (CxLxA)

520x100x270 cm

420x220x270 cm

620x115x310 cm

500x300x325 cm

* apenas disquetes/cartões de ID
** folha média teórica desempenho/hora
= alguns itens formato peq. – como SSD – podem passar pelo mecanismo de corte não destruídos
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