Profesjonalne systemy opraw, archiwizacji i niszczenia dokumentów

Kobra FlexPack to nacinarka przyjazna środowisku służąca do
recyklingu. Przekształca zbędne odpady kartonowe na
darmowy materiał do wypełniania paczek i zabezpieczania
produktów. FlexPack jednocześnie tnie i perforuje tekturę
tworząc wysokiej jakości materiał opakowaniowy, co pomaga
chronić środowisko, a także zaoszczędzić czas i pieniądze.

Nacinarka do kartonów Kobra
FlexPack
Nacinarka do kartonów Kobra
FlexPack

Niszczone nośniki danych

inne

Szerokość wejścia (mm)

427

Szerokość cięcia (mm)

5 x 100

Kobra FlexPack to idealne ekologiczne i ekonomiczne
rozwiązanie, jeśli chodzi o materiały opakowaniowe.
Dzięki niej nie ma potrzeby wyrzucania zużytych kartonów
do odpadów. FlexPack ma regulowaną szerokość roboczą
ze skalą umożliwiającą użytkownikowi optymalizację
miary materiału opakowaniowego.
Co więcej, posiada duży i wygodny stół podporowy,
zapewniający łatwą obsługę. Stanowi najlepsze i
najwygodniejsze rozwiązanie dla miejsc związanych z
wysyłką i magazynowaniem towaru.

Praca ciągła 24h na dobę

tak

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

tak

Poziom hałasu (dB)

58

Moc (W)

2100

Wymiary [szer. x gł. x wys.]
(mm)

700 x 510 x 117

Waga (kg)

140

Kobra FlexPack posiada wielofunkcyjny panel dotykowy –
Touch Screen – najbardziej zaawansowane rozwiązanie
technologiczne na rynku. Dotknięcie panelu aktywuje
wybraną funkcję urządzenia, a podświetlane wskaźniki
optyczne pokazują status urządzenia.
szerokość wejścia: 427 mm
wydajność: 210 mm/s
niszczy: kartony (w zależności od grubości, maks. 3warstwowe)
wielkość ścinka: 5 x 100 mm
wymiary: 700x510x1170 mm
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Dbaj o środowisko, jeśli nie musisz nie drukuj karty produktu.
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praca ciągła – cichy silnik przystosowany do pracy
ciągłej przez 24 godziny na dobę
Touch Screen wielofunkcyjny panel dotykowy –
dotknięcie panelu uruchamia wybraną funkcję nacinarki
diody LED sygnalizujące włączone funkcje nacinarki
noże z utwardzanej stali węglowej, zapewniające
trwałość nacinarki
Oil-Free System – noże nie wymagające oliwienia
funkcja cofania
kółka w obudowie umożliwiają łatwe przesuwanie
nacinarki
system EPC – wskazujący wydajność niszczenia w
danym momencie
wyłącznik bezpieczeństwa – natychmiast wyłącza
wszystkie funkcje urządzenia
waga: 140 kg
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