
EBA 1126 13
22 cm

Technická specifikace:

Objem koše   20 l

Napájení  230 V / 50 Hz 

Příkon   150 W pohon motoru

Stupeň utajení 1: 4 mm / přímý řez (S)

Kapacita: 11-13 listů 70 g papíru  /  9-11 listů 80 g papíru

Stupeň utajení 2: 3 x 25 mm / křížový řez (C)

Kapacita:  6-7 listů 70 g papíru  /  5-6 listů 80 g papíru

Rozměry   428 x 345 x 213 mm  (v x š x h)

Hmotnost 6,5 kg (S) / 7,5 kg (C)

max.

Blatt

Skartovač s multifunkčním ovládacím tlačítkem 
EASY-Touch pro snadné, intuitivní ovládání.

Charakteristika produktu

Energeticky úsporný osobní skartovač, vybavený řadou nejmodernějších technologií.  

Po 30-ti minutách ve stand-by režimu úplně odpojí odběr el. energie ze sítě. Automatické 

spuštění a vypnutí skartace fotobuňkou. Zpětný chod s automatickým vypnutím.  

Extrémně tichý chod motoru s výkonem 150W, vybavený jištěním proti přetížení. 

 - Multifunkční ovládací tlačítko EASY-Touch zajišťuje snadné, intuitivní ovládání, 

jednotlivé pracovní režimy jsou indikovány barevným světlem.

 - Mechanická jistící klapka v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění 

přeplnění, současně pomáhá zabraňovat vstupu nevhodných materiálů (např. kravaty). 

 - Skartovací válce z tvrzené oceli, odolné proti kancelářským svorkám a sponkám ze sešívačky.

 - Moderní design stroje je spojený s funkčností. Po stranách skartovací hlavy a koše 

jsou průlisy pro snadné uchopení skartovací hlavy a následné vyprázdnění koše.

Tento stroj byl oceněný certifikátem "Modrý anděl" udělovaným výrobkům šetrným 

k životnímu prostředí.



EBA 1126

PRECIZNĚ ZPRACOVANÉ ŘEZNÉ VÁLCE 
Skartovací válce z tvrzené oceli, odolné proti 
kancelářským svorkám a sponkám ze sešívačky.

INTEGROVANÉ UCHYCENÍ
Moderní design stroje je spojený s funkčností. 
Po stranách skartovací hlavy a koše jsou průlisy 
pro snadné uchopení skartovací hlavy a následné 
vyprázdnění koše.

JISTÍCÍ KLAPKA
Mechanická jistící klapka v místě vstupu 
skartovaného materiálu jako doplňující jištění 
přeplnění, současně pomáhá zabraňovat vstupu 
nevhodných materiálů (např. kravaty). 

EASY-TOUCH 
Multifunkční ovládací tlačítko EASY-Touch zajišťuje 
snadné, intuitivní ovládání, jednotlivé pracovní 
režimy jsou indikovány barevným světlem.
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Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-
72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers:

siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001, 11224501

 DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12 Einrichtungen der Informationstechnik 
Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen  Grundbegriffe, allgemeine 

EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen  


Bemerkungen: 
DP 10031 vom 25.09.2012.

21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit

Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die 

-Zeichens
: 21.03.2015


- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.

Bescheinigung

Nr. DP 10031

vom 31.01.2014

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 02/2014.

Prvky výbavy stroje:




