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DAHLE PaperSAFE® 60
Malý skartátor pre malé alebo domáce kancelárie s nízkym objemom 
skartovaného materiálu a prevádzkou bez oleja a údržby. Okrem pa-
piera skartuje spinky a magnetické karty. K vyprázdneniu nádoby tre-
ba zložiť hornú časť zariadenia. Sieťový konektor IEC.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

80 g / m² Cena €

1 DA0230 60 PS 60 6 Vyhradené P-2 6 36,–

Skartovacie zariadenia

Technické parametre:

• šírka vstupu 220 mm
• príkon 130 W
• š × v × h 313 × 315 × 160 mm  
• objem odp. nádoby 11 ℓ.

Ďalšie vlastnosti:

• automatický štart / stop
• ochrana proti prehriatiu

• manuálna funkcia posuvu a spätného 
chodu.

DAHLE PaperSAFE® 120
Malý skartátor s kontinuálnym chodom pre 2 užívateľov priamo k pra-
covnému stolu, s prevádzkou bez oleja a údržby. Okrem papiera skar-
tuje spinky, kancelárske spony a  magnetické karty. K  vyprázdneniu 
nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. Okienko na koši slúži na vi-
zuálnu kontrolu stavu naplnenia koša. Sieťový konektor IEC.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

80 g / m² Cena €

2 DA0231 20 PS 120 5 × 18 Dôverné P-4 8 76,–

Ďalšie vlastnosti:

• automatický štart / stop
• indikátor napájania
• svetelný indikátor prehriatia

• manuálna funkcia posuvu a spätného 
chodu

• svetelný indikátor preťaženia.

Technické parametre:

• šírka vstupu 220 mm
• príkon 205 W
• š × v × h 346 × 366 × 217 mm  
• objem odp. nádoby 12 ℓ.

DAHLE PaperSAFE® 240
Inteligentný skartátor s  kontinuálnym chodom na  kolieskach priamo 
k pracovnému stolu pre 2 užívateľov. Komfortná a ekologická skartá-
cia bez časovo náročného mazania rezacích valcov. Vysokokvalitné re-
zacie nože, dve separátne rezacie jednotky na skartáciu papiera, CD, 
DVD a  magnetických kariet. Vyberateľná nádoba na  odpad s  okien-
kom na vizuálnu kontrolu odpadu. Energiu šetriaci pohotovostný re-
žim 10 minút. Sieťový konektor IEC.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

80 g / m² Cena €

3 DA0232 40 PS 240 4 × 12 Dôverné P-4 10 150,–

Technické parametre:

• šírka vstupu 224 mm
• príkon 260 W
• š × v × h 443 × 504 × 276 mm  
• objem odp. nádoby 25 ℓ.

Ďalšie vlastnosti PS 240 / PS 420:

• automatický štart / prerušený 
štart / stop / spätný chod

• indikátor napájania
• svetelný indikátor preťaženia
• svetelný indikátor prehriatia

• manuálna funkcia posuvu a spätného 
chodu

• elektronický indikátor stavu 
naplnenia koša

• pohotovostný režim Standby Mode.

DAHLE PaperSAFE® 420
Inteligentný skartátor s kontinuálnym chodom na kolieskach (2 s mož-
nosťou aretácie) priamo k pracovnému stolu pre 2 užívateľov. Výkon-
ný a  pohodlný, s  prevádzkou bez oleja a  údržby. Vysokokvalitné re-
zacie nože, dve separátne rezacie jednotky na skartáciu papiera, CD, 
DVD a  magnetických kariet. Vyberateľná nádoba na  odpad s  okien-
kom na vizuálnu kontrolu odpadu. Energiu šetriaci pohotovostný re-
žim 10 minút. Sieťový konektor IEC.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

80 g / m² Cena €

4 DA0234 20 PS 420 2 × 15 Tajné P-5 10 345,–

Technické parametre:

• šírka vstupu 224 mm
• príkon 350 W
• š × v × h 443 × 504 × 276 mm  
• objem odp. nádoby 25 ℓ.
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