
Skartace / Skartovače

Personální skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Certifikováno NBÚ typ 2 (pro důvěrné) - neplatí pro ničení nosičů dat, jako jsou
diskety, kompaktní disky a obdobná média ● Skartuje v příčném řezu 4x50  mm až 6
listů papíru 80 g/m² ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 26 l ●
Zásobník na 100 listů papírů určených ke skartaci (automatické podávání) ● Možnost
skartace v automatickém režimu ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené
sponky ze sešívačky a kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro
nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Zpětný chod při přeplnění papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola
přeplnění papírem ● Doba skartace/ chlazení při ručním podávání: 5/ 30 minut

Skartovač REXEL Auto+ 100X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102559eu

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
6 112,00 Kč bez DPH

Navržen pro použití v malých kancelářích ● Automatický podavač s kapacitou 200 listů
formátu A4 ● Otvor pro manuální podávání  - max. 7 listů ● 32litrový vyjímatelný rám
na odpadní pytel či krabici ● Průhled do odpadové nádoby ● Systém detekce plné
odpadové nádoby ● Ochrana proti přehřátí a indikátor chlazení ● Indikátor otevření
dvířek ● Automatický režim spánku/připravenosti ● Skartuje v příčném řezu 4 x 40mm
● Automatické a ruční přepnutí na zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru ●
Skartuje CD a kreditní karty ● Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 200X

Katalogové číslo:
2103175EU_200

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
13 291,00 Kč bez DPH

Kancelářská skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Skartuje v příčném řezu 4x40 mm až 8 listů papíru najednou 80 g/m² ● Certifikováno
NBÚ - typ 2 (pro důvěrné) ● Zásobník na 300 listů papíru určených ke skartaci
(automatické podávání) je seskartován během 12 - 15 min ● Pracovní šíře 220 mm ●
Objem odpadové nádoby 40 l ● Odpadová nádoba pojme cca 450 listů papíru A4 ●
Možnost použití PIN kódu pro bezpečné skartování důvěrných dokumentů z
automatického podavače ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky
ze sešívačky a kreditní karty ● Samostatný vstup pro skartaci  CD a DVD včetně
oddělené odpadní nádoby ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci
(stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ● Doba
skartace/ chlazení: 12/ 40 minut ● Tichý chod

Skartovač REXEL Auto+ 300X
Kancelářská skartovačka

Katalogové číslo:
2103250EU_300

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
13 991,00 Kč bez DPH

Skupinová skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Certifikováno NBÚ typ 2 (pro důvěrné) - neplatí pro ničení nosičů dat, jako jsou
diskety, kompaktní disky a obdobná média ● Skartuje v příčném řezu 4x40 mm až 10
listů papíru najednou 80 g/m² ● Zásobník na 500 listů papírů určených ke skartaci
(automatické podávání) je seskartován během 22 - 25 min ● Pracovní šíře 220 mm,
objem odpadové nádoby 80 l ● Odpadová nádoba pojme cca 850 listů papíru A4 ●
Možnost použití PIN kódu pro bezpečné skartování důvěrných dokumentů z
automatického podavače ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky
ze sešívačky ● Skartace kreditních karet ● Samostatný vstup pro skartaci  CD a DVD
včetně oddělené odpadní nádoby ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou
skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při
přeplnění papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ●
Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení ● Automatické mazání
řezacího mechanismu  ● Tichý chod

Skartovač REXEL Auto+ 500X
Skupinová skartovačka

Katalogové číslo:
2103500EU

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
34 395,00 Kč bez DPH

Personální skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Certifikováno NBÚ typ 2 (pro důvěrné) - neplatí pro ničení nosičů dat, jako jsou
diskety, kompaktní disky a obdobná média ● Skartuje v příčném řezu 4x45 mm až 5
listů papíru 80 g/m² ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 15 l (cca 100
listů papírů A4) ● Zásobník na 60 listů papírů určených ke skartaci (automatické
podávání) ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky ze sešívačky a
kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj
skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ● Doba
skartace/ chlazení: 6/ 40 minut

Skartovač REXEL Auto+ 60X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2103060eu

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
4 115,00 Kč bez DPH



Skartace / Skartovače

Výkonný skartovač s automatickým podavačem ● Kapacita zásobníku: 750 stran A4 ●
Otvor pro manuální podávání - max. 12 listů ● 115 litrový vyjímatelný rám na odpadní
pytel či krabici ● Automatické spouštění ● PIN kód pro otevření/blokování
automatického podavače ● Průhled do odpadové nádoby ● Skartuje v příčném řezu 4
x 40 mm ● Skartuje i náhodně vložené kancelářské sponky a drátky do sešívačky ●
Možnost nepřetržitého chodu ● Automatické a ruční přepnutí na zpětný chod pro
odstranění uvíznutého papíru ● Skartuje CD a kreditní karty ● Automatické mazání
řezacího mechanismu ● Tichý provoz 60 db ● Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 750X

Katalogové číslo:
2103750EU

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
51 616,00 Kč bez DPH

Osobní skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Certifikováno NBÚ typ 2 (pro důvěrné) - neplatí pro skartaci kreditních karet ● Skartuje
v příčném řezu 4x45 mm až 6 listů papíru najednou 80 g/m² ● Zásobník na 80 listů
papírů určených ke skartaci (automatické podávání) je seskartován během 8 - 10 min
● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 20 l ● Odpadová nádoba pojme
cca 150 listů papíru A4 ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky ze
sešívačky a kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci
(stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ● Doba
skartace/ chlazení: 8/ 90 minut ● Tichý chod

Skartovač REXEL Auto+ 80X
Osobní skartovačka

Katalogové číslo:
2103080EU

Prodejní množství:
1 ks (balení)

Doporučená cena:
5 127,00 Kč bez DPH


