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Fellowes Powershred® 225i, 225Ci a 225Mi
Skartátory pre 5 a viac užívateľov vhodné na nepretržitý chod i po do-
bu niekoľkých hodín, model 225i s  kontinuálnym chodom motora 
15  minút. Okrem papiera skartujú kancelárske spony, kreditné karty 
a CD. Vybavené patentovaným systémom na  zabránenie uviaznutia 
papiera pri skartovaní (100% JAM PROOF), ktorý detekuje hrúbku vlo-
ženého papiera a inteligentne užívateľa vizuálne informuje o tom, aká 
je výkonnosť a efektívnosť skartovania, ochranným prepínačom Safe 
Sense, ktorý pri dotyku rúk na kryt stroj automaticky zastaví, energe-
ticky úsporným chodom, ktorý sa aktivuje po 2 minútach nečinnosti 
a extra tichou prevádzkou. Predĺžená záruka 20  rokov na  reznú časť.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

70 g / m² Cena €

3 FE4623 00 Powershred® 225i 5,8 Vyhradené P-2 24 731,–
FE4622 00 Powershred® 225Ci 4 × 38 Dôverné P-4 24 811,–
FE4620 10 Powershred® 225Mi 2 × 12 Tajné P-5 16 1 037,–

Technické parametre 225i, 
225Ci / 225Mi:

• šírka vstupu 240 mm
• kontinuálny chod motora
• rýchlosť rezu 5 m / min
• š × v × h 454 × 785 × 435 mm / 

450 × 810 × 450 mm
• objem odp. nádoby 60 ℓ
• hmotnosť 33,70 / 37,6 kg.

Fellowes Microshred 99Ms
Inteligentný skartátor do menšej kancelárie a pre malé pracovné skupi-
ny s ochranným prepínačom Safe Sense a energeticky úsporným cho-
dom, šetriacim spotrebu energie v porovnaní s ostatnými modelmi až 
do 70 %. Kolieska s aretáciou, kontinuálny chod motora 20 minút.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

70 g / m² Cena €

1 FE4609 10 Microshred 99Ms 2 × 14 Tajné P-5 14 491,–

Ďalšie vlastnosti:

• automatický štart / stop so spätným chodom
• elektronický senzor dotyku
• svetelná indikácia otvorených dvierok
• automatické zastavenie pri manipulácii 

s odpadovou nádobou

• svetelná indikácia 
zahltenia / preplnenia

• tepelná ochrana motora
• pohyblivý na kolieskach.

Fellowes Powershred® 125i a 125Ci
Skartátor pre 3 – 5 užívateľov na skartáciu papiera, kancelárskych spôn, 
kreditných kariet a CD s patentovaným systémom na zabránenie uviaz-
nutia papiera pri skartovaní (100% JAM PROOF), ktorý detekuje hrúbku 
vloženého papiera a inteligentne užívateľa vizuálne informuje o tom, 
aká je výkonnosť a  efektívnosť skartovania, ochranným prepínačom 
Safe Sense, ktorý pri dotyku rúk na kryt stroj automaticky zastaví, ener-
geticky úsporným chodom, ktorý sa aktivuje po 2 minútach nečinnos-
ti a extra tichou prevádzkou. Predĺžená záruka 20 rokov na reznú časť.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

70 g / m² Cena €

2 FE4613 00 Powershred® 125i 5,8 Vyhradené P-2 18 613,–
FE4612 00 Powershred® 125Ci 4 × 38 Dôverné P-4 20 669,–

Technické parametre:

• šírka vstupu 230 mm
• chod motora 20 min.
• rýchlosť rezu 3 m / min
• š × v × h 290 × 640 × 440 mm
• objem odp. nádoby 34 ℓ
• hmotnosť 18,8 kg.

Technické parametre 125i / 125Ci:

• šírka vstupu 230 mm
• chod motora 45 min.
• rýchlosť rezu 5 m / min
• š × v × h 283 × 735 × 530 mm
• objem odp. nádoby 53 ℓ
• hmotnosť 26 / 27,4 kg.

Skartovacie zariadenia
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