
NISZCZARKA BIZNESOWA Z 

AUTOMATYCZNĄ OLEJARKĄ - IDEAL 2445 

OIL MC / 0,8 X 12 MM

OPIS PRODUKTU

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – 
która zapobiega zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak 
kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem 
optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone zamkiem magnetycznym, energooszczędny, 
cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. Do tego możliwość 
wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2 × 15 
mm w systemie paskowo-odcinkowym). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który 
smaruje wały tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.

SPECYFIKACJA PRODUKTU



SZCZELINA PODAWCZA
• dla papieru: 240 mm
• dla płyt kompaktowych: nie dotyczy
System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Szerokość ścinka: 0,8 x 12 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek: 5 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: 35 litrów

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA (NOWA NORMA DIN 66399)
• kategoria P: P-6
• kategoria F: F-3

POZOSTAŁE PARAMETRY
• niszczy karty kredytowe: Nie
• niszczy płyty CD: Nie
• odporna na zszywki biurowe: Nie
• odporna na spinacze biurowe: Nie
• automatyczny podajnik papieru: Nie
• automatyczny START/STOP: Tak
• zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne
• automatyczne wyłączenie: Tak
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): Tak
• kółka: Tak
• rewers  : automatyczny
Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu 
pracy, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w 
przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia 
papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, 
Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie 
pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WAGA
• waga netto: 21 kg
• waga brutto: 22,7 kg

WYMIARY
• wysokość: 635 mm
• szerokość: 395 mm
• głębokość: 291 mm

GWARANCJA
• gwarancja na noże tnące: dożywotnia
• gwarancja na urządzenie: 5 lat
• serwis 72h: Nie
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