Archieven moeten regelmatig opgeschoond worden. Dit geeft grote hoeveelheden papier die in relatief
korte tijd vernietigd moet worden. Uitbesteden aan een inzamelaar of archiefvernietiger service is
een groot risico. Er kunnen geen garanties worden gegeven en u blijft toch verantwoordelijk voor uw
informatie. Extreme opdrachten zijn geen probleem voor de EBA archiefvernietigers.

Kenmerken
• Non-stop vernietiging, geschikt voor intensief gebruik en piek vernietiging
• Geschikt voor papier, creditcards, CD/DVD’s en Floppy Disks
• Hardstalen geslepen duurzame snijmessen
• Enorm hoge productieve vernietigingskracht
• (snelheid x vellencapaciteit)
• Praktische grote doseertafel met een invoerbreedte van 690 mm
• Optische aanduiding van status machine
• 400 V aandrijving met krachtige motor
• Centraal olie doseersysteem met reservoir
• 165 liter opvangcapaciteit met kunststof reservoir
• Nietjes / kleine paperclips bestendig
• Mobiel met 4 zwenkwielen
• 1 jaar garantie op snijwalsen en 2 jaar op overige onderdelen

SPECIFICATIES
Model
Aantal vernietigingen*
Capaciteit A4 (80 gr./m²)
Capaciteit digitale media
Snijbreedte papier
Opvangvolume (vellen)
Opvangvolume (liters)
Vernietigingsniveau**
Snelheid/productiviteit p. min.
Geluidsniveau
Afmetingen lxbxh
Gewicht

EBA 6040 S
ca. 500-1.000 per dag
75-95 vellen
creditcard/CD/DVD/FD
stroken 5,8 mm
3.900 vellen
300
DIN P-2 / O-2 / T-2
5.758 vellen
60 dBA
1.240/690 x 1.700 x 1.440 mm
350 kg

EBA 6040 C
ca. 500-1.000 per dag
68-78 vellen
creditcard/CD/DVD/FD
snippers 5,8 x 48 mm
6.300 vellen
300
DIN P-3 / O-3 / T-3
4.097 vellen
60 dBA
1.240/690 x 1.700 x 1.440 mm
350 kg

Artikelnummer

26 171 000 651 44

26 171 003 851 44

* Elke EBA vernietiger is gebouwd voor een bepaald volume en gebruiksintensiteit. De indicatie ‘aantal vernietigingen’ is een praktisch gebruiksadvies op basis van opvangvolume, aantal vellen
en snelheid van vernietiging.. ** De DIN 66399 standaard kent 7 verschillende vernietigingsklassen voor 6 verschillende informatiedragers. Voor het juiste beveiligingsniveau verwijzen wij naar
www.din66399.com

EBA 6040 ARCHIEFVERNIETIGER

EBA 6040 ARCHIEFVERNIETIGER
NON-STOP VERNIETIGEN

