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Виробник: 
Brand: 
Model: 
Article Code: 
EAN Code: 

ELCOMAN srl 
KOBRA 
240.1 S4 
99.909 
8 026064 999090 

 
 

Ширина різання: 240 мм 

Розмір часток: 3,8 мм повздовжня різка 

Рівень секретності 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399): 

Кількість паперу* 
(аркушів за раз): 

 
P-2 O-2 T-2 E-2 

 
24-26 аркушів (A4 70gr) / 20-22 аркушів (A4 80gr) 

Знищувані матеріали: 
Папір, Кредитні картки, Картки з чіпом, CDs/ 

Об’єм контейнера: 40 літрів 

Швидкість: 0,09 м/сек 

Рівень шуму: 55 dB(A) 

 

Напруга: 230 Вольт 

 

Потужність: 500 Ватт 

 
Розміри (ШxДxВ): 40 x 36 x 64 см 

 

Вага: 24 кг 

* Кількість залежить від напруги живлення, ваги, якості та зернистості паперу, 
робочої температури та змащення леза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сертифікати 

 

 
Подрібнювач повздовжного різання, оснащений потужною ланцюговою передачею з металевими шестернями. Різальні ножі, 
загартовані вуглецем, на які не впливають скоби та скріпки: високоточна конструкція ріжучих ножів дозволяє різати великі 
об’єми паперу при низькому споживанні електроенергії. 24 -годинний безперервний двигун без перегріву або робочих 
циклів 

Kobra 240.1 S4 може подрібнювати до 26 аркушів одночасно, CD/DVD, кредитні картки та дискети. Він оснащений системою 
Energy Smart System для захисту навколишнього середовища та економії енергії: режим очікування активується відразу 
після 8 секунд простою. 

 

■  Силовий агрегат Super Potential: потужна система ланцюгового приводу зі сталевими шестернями 

■  Безперервне подрібнення: 24-годинний безперервний двигун без перегріву та робочих циклів 

■  Ножі для різання із вуглецевої загартованої сталі, на які не впливають скоби та скріпки 

■  Energy Smart System: машина переходить у режим очікування та заощадження енергії вже через 8 секунд простою 

■  Безмасляна система: не потрібно змащувати та обслуговувати ріжучі ножі 

■  Start & Stop: автоматичний запуск і зупинка через електронні датчики з функцією очікування 

■  Безпекова зупинка: автоматично зупиняється при відкритих дверцятах та/або повній ємності для сміття 

■  Автоматична система реверсу в разі застрявання паперу 

■  Шафа на 40 літрів, встановлена на роликах 
 

 

  
24-ГОДИННИЙ 

БЕЗПЕРЕБІЙНИЙ МОТОР 

Термічний захист двигуна. Двигун 
безперервної роботи, без перегріву 

та без робочих циклів. Вбудований 
клапан для подрібнення компакт-
дисків, DVD-дисків, дискет і 
кредитних карток. 

ENERGY SMART 

SYSTEM 

Світлові індикатори для економії 
енергії в режимі очікування. Простий 
у використанні перемикач 
ввімкнення/вимкнення/реверс із 
світлодіодним сигналом для повного 
мішка і/або відкритих дверцят.

 

Потужний ланцюговий привід зі 

сталевими шестернями, які 
забезпечують надійність і 
стійкість до зносу. 

 

не піддаються впливу скоб і 

скріпок. Безмасляна система: 
не потребує змащування та 
обслуговування ріжучих 
ножів. 

 
 
 

 

ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

РІЖУЧІ НОЖІ ІЗ 
ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUPER POTENTIAL 

POWER UNIT 

 
KOBRA 240.1 S4 
ШРЕДЕР CLASSIC LINE ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТА ДЛЯ 
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ОФІСА  

 

MADE IN ITALY 
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