
EBA 5346 95
46 cm

Technická specifikace:

Objem 230 l

Napájení 400 V / 50 Hz / 3~ 

Příkon     2200 W

Charakteristika produktu

Velkokapacitní skartovač vhodný
na skartaci zmačkaného i hladkého papíru.

Výkonný  skartovač  pro  velkokapacitní  skartaci.  Díky  násypnému  trychtýři lze skartovat 
i neuspořádaný nebo zmačkaný papír. Schopnost skartace vedle papíru: plastové karty, 
CD/DVD,.diskety.

Vstup rovného papíru ke skartovací jednotce přes 460 mm širokou nakládací stěrbinu, před 
ní sklopitelný nakládací stůl. Elektronické, automatické spuštění reverzního chodu nebo 
úplné  odstavení  chodu  při přeplnění nebo přetížení. Vícefunkční přepínač „EASY-SWITCH“ 
s přehledným menu a barevnou světelnou signalizací provozu. Automatické vstřikování 
oleje na skartovací válce, vyrobeny ze speciální tvrzené oceli. Skartovač je osazen 
výkonným 2,2 kW třífázovým motorem vybaveným tepelnou pojistkou. Pojízdný 230 L koš, 
lze vysunovat z čelní strany stroje. Automatické odstavení z provozu při přeplnění koše, 
otevření dvířek prostoru koše nebo odklopení násypky. Současně světelná indikace. 
Pojízdné provedení celého stroje usnadní manipulaci

max.

listů

Rozměry 1700 x 740 x 765 mm (v x š x h)

Hmotnost 253 kg

*A4 papír 70 g/m2 / 80 g/m2

Model / Typ řezu:     (C) 6 x 50 mm, křížový řez    (C) 2 x 15 mm, křížový řez

Kapacita listů*:                 85-95 / 74-83 35-45 / 30-39     

Stupeň utajení dle NBÚ:  2 - důvěrné 3 - tajné

Stupeň utajení dle DIN66399:      P3 P5



EBA 5346
Prvky výbavy stroje

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 09/2018.

ODKLÁDACÍ STŮL
Sklápěcí odkládací stůl, ideální při přidávání 
hladkých papírů přes světelnou závoru.

ZPĚTNÝ CHOD
Automatický zpětný chod při zahlcení papírem 
a automatické vypnutí. 

ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ OLEJE
Automatické vstřikování oleje na skartovací válce
zaručuje stálý, vysoký skartovací výkon.

TRYCHTÝŘ
Možný stálý provoz při přidávání materiálu 
přes trychtýř.

POJÍZDNÝ KOŠ 
Zepředu odnímatelný, pojízdný koš o objemu 230 
litrů. Automatické vypnutí po naplnění koše.

EASY-SWITCH
Vícefunkční přepínač s přehledným menu 
a barevnou světelnou signalizací provozu




