
Skartovací stroj KOBRA 400 HS-COMBI 
 
 

 

Tento model nejsilnější řady KOBRA 400 je určen ke skartaci papíru a paměťových médií 
v nejvyšším stupni utajení. 
Speciální řezný mechanismus je schopen rozřezat kreditní karty, CD nebo DVD na částice 
nepřesahující rozměry 1,5 x 2,5 mm. Typ Kobra 400 HS-Combi, vybavený druhou řeznou 
jednotkou, umožňuje skartovat i papír na částice 0,8 x 9,5 mm. Díky odděleným vstupním 
otvorům je materiál po skartaci separován do dvou oddělených odpadních pytlů, jeden na 
papír a druhý na paměťová média.  
Stroj je standardně vybaven systémem Energy Smart pro nulovou spotřebu energie ve stavu 
„stand-by“, zpětným chodem při zahlcení papíru, automatickým systémem start/stop, 
motorem pro nepřetržitou 24hodinovou práci. 
Integrovaný systém automatického mazání zajistí maximální využití kapacity skartace, 
přispívá k ochraně nožů  a v neposlední řadě zlepšuje komfort obsluhy.  
Další užitečnou funkcí je detekce kovových předmětů. Jakmile by mohlo dojít ke skartaci 
kovových předmětů, stroj se okamžitě zastaví a obsluha je na možné nebezpečí poškození 
řezných nožů upozorněna modrým světelným signálem. 

 
 
 

§ šíře vstupu 240 mm (papír),  
130 mm (CD/DVD) 
§ šíře řezu 0,8 x 9,5 mm (papír), 

1,5 x 2,5 mm (CD/DVD) 
§ max. kapacita skartace 17/19 listů 

A4/70g 
§ skartace kancelářských a sešívacích 

sponek 
§ automatický start/stop 
§ tepelná pojistka motoru proti přehřátí 
§ Energy Smart – nulová spotřeba ve 

stavu „stand-by“ 
§ objem odpadní nádoby 80 + 110 l 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘEZNÝCH NOŽŮ 



 
Technická specifikace: 
 

šíře vstupu (mm) 240 (papír), 130 (CD/DVD) 
šíře řezu (mm) 0,8 x 9,5 (papír), 1,5 x 2,5 (CD/DVD) 
max. kapacita skartace listů (A4/70g m2) 17/19 
stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. PT/4 
skartace sešívacích sponek w 

skartace kancelářských sponek w 

skartace kreditních karet w 
skartace CD w 
rychlost skartace (m/s) 0,15 
objem odpadní nádoby (l) 80 + 110  
síťové napájení (V) 230 
příkon (W) 2100 
automatický start/stop řízený fotobuňkou w 
světelná signalizace otevřená dvířka / vysunutý koš w 
světelná signalizace naplnění odpadní nádoby w 
motor pro non-stop 24hodinovou práci w 
tepelná pojistka motoru w 

rozměry Š x H x V (mm) 600x480x930 
hmotnost (kg) 110 
 


