
Manufacturer:ELCOMAN Srl 
Brand: KOBRA
Model: 300.1 C4
Article Code: 99.925

Professional ClassiC line shredder - MediuM size offiCes

MADE IN ITALY

K O B R A  3 0 0 . 1  C 4

Primære features

Stabil og pålidelig makulator med stærkt kædetræk og gear (SUPER POTENTIAL POWER UNIT) og carbon hærdede stålskær. 
Tåler clips og hæfteklammer, credit cards med chip ol. Motoren leverer en effekt på 600 Watt og kan køre kontinuerligt uden 
pauser eller nedkølingsperioder. Kobra 300.1 er udstyret med 110 liters opsamlerpose i lydabsorberende kabinet på hjul.  
Alle KOBRA makulatorer leveres med Energy Smart® systemet samt auto start/stop og indikator for tømning/udskiftning af 
pose. Makulering standses automatisk ved åbning af kabinet-dør og ved fastkørt papir i skærene slås 'bak-funktion' automatisk til, 
således at skærene frigøres for papir.
KOBRA makulatorerne er stort set vedligeholdelsesfri og kræver kun lidt olie direkte på skærene for hver ca. 2.000 - 3.000 
makulerede ark.
De originale opsamlerposer fra KOBRA er i tyk plast, således at de kan tømmes og bruges flere gange. Det skåner miljøet og 
bidrager til lavere omkostninger til poser.
KOBRA 300.1 leveres klar til brug med originale opsamlingsposer og 220V strømstik.

Dokumentindføring: 
Sikkerhedsniveau DIN 66399: 
Sikkerhedsniveau DIN 32757: 
Snitstørrelse:
Antal ark ad gangen:  
Makulérbart materiale: 
Hastighed: 
Støjniveau:
Strømforsyning:       
Motoreffekt:
Opsamlerpose:                  
Dimensioner (BxDxH): 
Vægt:
EAN Code:

  310 mm
 P-4 O-3 T-4 E-3 f-1
3
3,9x40mm cross cut
20-22 A4 70/80gr 
Papir, Credit Cards og film 
0,07m/sek
55 dba
  230 Volt
600 Watt
110 Liter  
 53x43x92cm
38kg
8 026064 999250
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i hærdet stål tåler clips 

og klammer

approved for UK Government 
Use, for details contact CPNI

DAKI A/S
Islevdalvej 124 
2610 Rødovre. 
Tel. +45 3636 3400
Email daki@daki.dk
Web www.daki.dk
CVR. 62655216




