310air
CE Schválení

Skartovače pro velké kanceláře:Nabízí profesionální
výkon pro celý tým.

Šířka vstupního otvoru 260 mm

Objem 100 litrů

Výkon 650 W

Řezání na částice
• Skartovač pro velké kanceláře
• Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC®
• Nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z
kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
• Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou
surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců
• Bez nutnosti mazání a údržby
• Cílené použití perfektně sladěných komponent zajistí optimální funkci
a řezný výkon
• Přehledný komfortní ovládací panel
• Integrovaná světelná závora pro automatické spuštění a zastavení
• Pohodlný automatický zpětný chod
• Komfortní funkce obousměrného chodu
• Automatické zastavení motoru
• Energeticky úsporný klidový režim
• Silný motor
• Extrémně tichý provoz
• Samostatný vstup pro skartaci CD včetně samostatné sběrné nádoby
• Kvalitní dřevěná skříň
• Široce se otevírající dvířka
• Komfortní kolečka pro lepší manipulaci
• Samostatný hlavní vypínač
• Praktický IEC napájecí konektor
• Včetně 10 pevných sběrných pytlů
• Rozměry (v x š x h): 944 x 545 x 435 mm

Komfortní vodicí kolečka se zajišťovacími brzdami
pro bezpečné ukotvení

GS atest Intertek

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC®

Skartovač DAHLE MHP Technology®
Komfortní a ekologická skartace dokumentů bez
časově náročného mazání řezných válců olejem.

Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné
pracovní klima
35 letá záruka na řezné válce

German Engineering by DAHLE
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