
EBA 6340 120
41 cm

Technická specifikace:

Objem 300 L

Napájení 400 V / 50 Hz / 3~ 

Příkon     4000 W / 3000 W

Charakteristika produktu

Velkokapacitní skartovač, 
vybavený nakládacím pásem.

Stroj, který se svým výkonem řadí mezi velkokapacitní skartovače. Schopnost skartace 
vedle papíru: plastové karty, CD/DVD, diskety. Široký nakládací prostor. Elektronické, 
automatické odstavení chodu při přeplnění nebo přetížení. Vícefunkční přepínač „EASY-
SWITCH“ s přehledným menu a barevnou světelnou signalizací provozu a indikací míry 
zátěže. Automatické vstřikování oleje na skartovací válce, vyrobeny ze speciální tvrzené 
oceli. Skartovač je osazen výkonným 4,0 kW třífázovým motorem vybaveným tepelnou 
pojistkou. Pojízdný 300 L koš, lze vysunovat ze zadní strany stroje. Elektronické jištění 
uzavření dvířek prostoru s odpadním košem. Automatické odstavení z provozu při přeplnění 
koše, otevření dvířek prostoru koše. Současně světelná indikace. Pojízdné provedení celého 
stroje usnadní manipulaci. Stroj lze prosunout dveřmi šíře 690 mm (odnímatelné postranní 
stoly).

max.

listů

Rozměry 1440 x 1240 x 1700 mm (v x š x h)

Hmotnost 357 kg

*A4 papír 70 g/m2 / 80 g/m2

Model / Typ řezu:   (S) 6 mm, přímý řez    (C) 6 x 50 mm, křížový řez

Kapacita listů*:     100-120 / 87-105  85-100 / 74-87     

Stupeň utajení dle NBÚ:  1 - vyhrazené 2 - důvěrné

Stupeň utajení dle DIN66399:     P2 P3



EBA 6340
Prvky výbavy stroje

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

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

MAZÁNÍ ŘEZNÉHO  MECHANISMU 
Automatický systém samočinného olejování 
skartovacích válců. Speciální olej pro údržbu 
skartovacího mechanismu přispívá k pro-
dloužení životnosti a usnadňuje chod stroje.

DOPRAVNÍ PÁS 
Nakládání materiálu pomocí systému dopravních 
pásů zaručuje vysokou pracovní rychlost bez 
záseků papíru. Systém umožňuje bezproblémovou 
skartaci i pokrčeného papíru.

VÝSUVNÝ ODPADNÍ MECHANISMUS
Výsuvný mechanismus pro snadné vyjmutí 
odpadního pytle (objem 300 litrů) 
umístěný na zadní straně stroje.

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍHO PROSTORU
Nakládací prostor a dopravní pás jsou osvětlené 
LED diodami.




