VELKOKAPACITNÍ SKARTOVAČE

EBA 7050 - 2 C / 7050 - 3 C
Výkonný, vhodný pro skartování
velkého množství odpadu.

prostorný stůl s dopravním pásem
pro vstup skartovaného materiálu
pohyblivá bezpečnostní mříž v pracovním
prostoru s elektrickým bezpečnostním vypínačem
přehledný prostor s tlačítky vpřed/stop/zpětný chod
bezpečnostní zámek s klíčem, hlavní vypínač
a nouzový vypínač
robustní nože z tvrzené speciální oceli odolné
proti měkkým kovovým dílům
dvě rychlosti pro automatické přizpůsobení pracovního
tempa podle přiváděného množství papíru
elektronické řízení při přetížení: automatický zpětný chod a nový start při zahlcení papírem
automatické vypnutí při zahlcení papírem nebo při plném odpadním pytli
optické ukazatele provozu
centrální zařízení pro jednoduché mazání řezného mechanismu
uzavřený sběrný prostor pro odpad s elektricky jištěnými dvířky na zadní straně stroje
pojízdný vozík pro odpad (300 litrů), závěsné zařízení pro permanentní plastikové pytle
dva silné třífázové motory (celkem 9 kW)
mobilní provedení na kolečkách
TECHNICKÁ DATA
Vstupní šířka/mm
Šířka řezu/mm
Skartovací kapacita,
listů 70 g/m2 | 80 g/m2
Stupeň bezpečnosti
Výkon motoru/W
Připojení/V/Hz
Rozměry š x h x v/mm
Objem koše/l
Hmotnost/kg

EBA 7050-2 C
500
8 x 40-80

EBA 7050-3 C
500
6 x 50

600 - 700 | 500 - 600

300 - 400 | 250 - 350

2
9000
400/50/3~
1036 x 2170 x 1714
300
1130

3
9000
400/50/3~
1036 x 2170 x 1714
300
1130

VELKOKAPACITNÍ SKARTOVAČE

PÁSOVÝ VYKLADAČ PRO EBA 7050 - 2 C / 7050 - 3 C
Dodáván jako volitelné příslušenství. Vhodný při větším objemu skartace.
Zajistí kontinuální provoz stroje a tím zvýší jeho výkonnost.

skartovaný odpad je možné shromáždit
do objemnějších kontejnerů mimo skartovací stroj
elektrický pohon vykladače je řízen
elektronikou skartovače
chráněn elektronickým bezpečnostním zámkem
pojistka proti přehřátí
mobilní provedení na kolečkách

TECHNICKÁ DATA
Výkon motoru/W
Rozměry š x h x v/mm
Hmotnost/kg

PÁSOVÝ VYKLADAČ
100
690 x 1900 x 1160
99

