
Týmový skartovací stroj – vhodný pro 
nepřerušované skartování

IDEAL 2604

SPS – (bezpečnostní ochranný systém) obsahuje: patentovanou elektronicky hlídanou, transparentní bezpečnostní lištu na vstupu, která při 
otevření funguje jako bezpečnostní prvek a stroj zastaví; EASY_SWITCH – inteligentní kontrolní prvek indikující provozní hlášení skartovacího 
stroje s barevnými podsvícenými symboly ; automatický zpětný chod a okamžité zastavení skartace (v případě zaseknutí papíru); automatické 
zastavení v případě plného koše; elektronické hlídání zavřených dveří pomocí elektromagnetu; dvojitá ochranná motoru proti přehřátí; 
NULOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE: kompletní Automatické vypnutí po 30 minutách. Infra čidla pro automatický start a stop. Vstupní šíře (260 mm). 
Vysoce kvalitní specielně tvrzené ocelové řezné nože s dlouhou životností a zárukou. Patentovaný systém ECC - Electronická kontrola kapacity - 
indikátor množství vloženého papíru a nastavení optimálního výkonu. Vstupní šíře 260 mm. Tichý, silný a enrgeticky úsporný 640 Watový 
jednofázový motor. V provedení s přímým řezem 4 mm a příčným 4 x 40 mm umí skrtovat CD a DVD. Plně bezprašně uzavřená robustní 
dvourychlostní převodovka. Vysoce kvalitní dřevěná spodní skřínka mobilní na kolečkách. Praktický odpadní koš šetrný k životnímu prostředí 
(nejsou potřeba plastové pytle). 100 litrová kapacita na skartovaný materiál. Připojení: 230 V / 50 Hz / 1~ . Velikost (V x Š x H): 926 x 495 x 470 
mm, Hmotnost 48 kg.

–

¹ doživotní záruka neplatí pro modely 2604 MC s řezem 0.8 x 12 mm micro cut a 2604 SMC s řezem 0.8 x 5 mm super micro cut.
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TYPY SKARTOVACÍCH STROJŮ

4 mm podélný řez

Kapacita*: 30-32 / 26-28

Stupeň utajení 2

4 x 40 mm příčný řez

Kapacita*: 25-27 / 21-23
Stupeň utajení 3

2 x 15 mm příčný řez

Kapacita*: 15-17 / 13-15
Stupeň utajení 4

0.8 x 12 mm micro cut

Kapacita*: 8-10 / 6-8
Stupeň utajení 5

0.8 x 5 mm super micro cut

Kapacita: 5-7 / 4-6
Stupeň utajení 6

* A4 papír, 70 g/m2 / 80 g/m2



ŘEZNÉ SOUKOLÍ Z KALENÉ OCELE Robustní a odolné zvládající
kacelářské svorky. Doživotní záruka na řezné nože, 5 let na převody a 
2 roky na celý stroj (vyjma micro cutr a super micro cut)

ECC – ELEKTRONICKÁ KONTROLA KAPACITY  ECC – elektronická 
kontrola kapacity kontroluje množství vloženýh papírů a 
nastaví optimální výkon.

PRAKTICKÝ KOŠ Plastový antistatický koš šetrný k životnímu 
prostředí. Již není nutné používat plastové pytle.

EASY_SWITCH Jednoduché ovládání: inteligentí ovládací prvek s
integrovanou signalizací provozních hlášení . Obsahuje funkci
“bezpečnostní vypínač” .
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