
אבטחת מידע 
360 ל‘260 ל‘140 ל‘מיכל אקספרס 

ובה  ג

אורך

רוחב

 110   

 88   

64   

100   

 68   

58   

 100   

 52   

 47   

מדיה מגנטית 
ובה  ג

אורך

רוחב

100   

 52   

47   

אבטחת מידע 

ארון דוד
ובה  ג

אורך

רוחב

100   

 68   

58   

112   

46.5   

30   

320   

מכולה (18�40)
ובה  ג

אורך

רוחב

2.5   

6   

2.5   

קרטונית אישית
ובה  ג

אורך

רוחב

מתקן שק
ובה  ג

רוחב

עומק

גובה כולל + בוכנה (ס“מ)

שק אדום אבטחת מידע (גובה, רוחב, נפח) 

   20 ס“מ 

   32 ס“מ 

   23 ס“מ 

‰¯Èˆ‡ ÈÏÎ ‚ÂÏË˜

מיכל פלסטיק נעול עם חריץ 
לקליטת פסולת נייר.

מיועד לשירותי מגרסה ניידת 
”אקספרס“.

מתקן מתכת נעול. 
ניתן לקבל עם 

אפשרויות עיגון לקיר.

כספת המעוצבת כארון 
עם חריץ לקליטת פסולת נייר.

הנעילה עם מנעול רתק 
ואפשרות לשילוב מנעול צירופין.

מכולה נעולה על ידי 
דלת צד/ או גג נפתח.

קרטונית אישית לריכוז פסולת נייר 
בצמוד לשולחן עבודה משרדי.

ניתן לעיצוב וקידום רעיון 
אבטחת מידע ו/או מסרים ארגוניים.

מידות הדחסן (גובה, רוחב, אורך) (ס“מ)

מידות באלה (גובה, עומק, רוחב) (ס“מ)

משקל באלה (ק“ג)

משקל (ק“ג)

60זמן מחזור פעולה (שניות)

2000

250�400 

120   80   100

490   150   185

מכבש אופקי אוטומטי 30 טון
30כח לחיצה (טון)

7.5 הספק מנוע

קוטר בוכנה (ס“מ)

מידות נתח הזנה (אורך, רוחב) (ס“מ)

12.5

112   70

מכבש אנכי 30 טון
30כח לחיצה (טון)

7.5 הספק מנוע (ק“ווט)

גודל חבילה (גובה, עומק ,רוחב) (ס“מ)

מידות (גובה, עומק,רוחב) (ס“מ) ללא בוכנה

משקל (ק“ג)

גובה כולל+בוכנה (ס“מ)

1450

320   

120   80   100

141   88   240
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ניירקרטון

הערה: משקל ממוצע מלא בנייר�עד כ�30 ק“ג
ליטר    115 ס“מ    110 ס“מ   100



דחסנית אינטגרלית 14 מ“ק
20כח לחיצה (טון)

7.5 הספק מנוע (ק“ווט)

גודל תא דחיסה(גובה, אורך,רוחב) (ס“מ)

מידות (אורך, רוחב, גובה) (ס“מ)

משפך לפי איפיון לקוח

190   95   60

260   240   520

דחסנית אינטגרלית 25 מ“ק
20כח לחיצה (טון)

7.5 הספק מנוע (ק“ווט)

גודל תא דחיסה (גובה, אורך,רוחב) (ס“מ)
הערה: כאשר עומד מול וו הרמה

מידות (אורך, רוחב, גובה) (ס“מ)

משפך לפי איפיון לקוח

260   240   700

24   700   230

משטח לריכוז בלות (פלטה)
ובה  ג

אורך

ב רוח

   230 ס“מ 

   720 ס“מ 

   250 ס“מ 

מכולה 32 מ“ק פתוחה
ובה  ג

אורך

ב רח

   230 ס“מ 

   720 ס“מ 

   250 ס“מ 

מתקן לריכוז קרטון/נייר�מודולרי
ובה  ג

אורך

רוחב

   180ס“מ 

   250 ס“מ 

מיכל לריכוז נייר 1500 ליטר
ובה  ג

עומק

רוחב

   128 ס“מ 

   117 ס“מ 

   122 ס“מ 

דחסן נתיק 30 מ“ק
40כח לחיצה (טון)

15 הספק מנוע (ק“ווט)

גודל תא דחיסה (גובה, אורך,רוחב) (ס“מ)

יחידת כח נפרדת כולל מיכל שמן (אורך, רוחב) (ס“מ)

מידות ליח‘ דחסן נייד (אורך, רוחב) (ס“מ)

מכולה 34 ממ“ק  (גובה, אורך, רוחב) (ס“מ)

520   240 מרווח לטיפולים

120   80   

1.9ללא משפך60   140   190

   ס“מ 150   300   450

מיכל פלסטיק 360 ליטר
ובה  ג

אורך

רוחב

   88 ס“מ 

   110 ס“מ 

   64 ס“מ 

מתקן שק משרדי ממתכת
גובה 

אורך

רוחב

   1.06 מ‘ 

   45 ס“מ 

   30 ס“מ 

מתקן שק משרדי מקרטון
גובה 

אורך

רוחב

   96 ס“מ

   30 ס“מ 

מתקן שק לבתי דפוס
גובה 

אורך

רוחב

   81.5 ס“מ

   46 ס“מ 

   36 ס“מ 

קרטונית אישית
גובה 

אורך

רוחב

   20 ס“מ 

   32 ס“מ 

   23 ס“מ 

מידות חיצוניות (גובה, עומק, רוחב) (ס“מ)

800 משקל הדחסן (ק“ג)

גובה העמסה מלפנים(ס“מ)

זמן מחזור פעולה  (שנ‘)

משקל באלה (ק“ג)

90

35

100�160 

150   80   200

מכבש אנכי 10 טון
12כח לחיצה (טון)

900

4 מס‘ קשירות

מידות פתח הזנה (אורך,רוחב) (ס“מ)

מידות באלה (גובה, עומק, רוחב) (ס“מ)

משקל כללי של המכבש (ק“ג)

100   50

100   60   70

ניתן להשיג גם בנפח 240 ליטר,
100, 1 ליטר וכו‘

ניירקרטון

   44 ס“מ

190   95   60


