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intimus 
FlashEx

Profesjonell 
Flash media 

makuleringsmaskin

intimus FlashEx

4 x 15 mm Cross/Cut 

      E-3           

Ca 100 mob.tlf / 500 USB-Sticks 

165mm

Kutt størrelse* 

Sikkerhetsnivå(DIN66399) 

Makuleringskapasitet pr time    

Arbeidsbredde / mediastørrelse

 Strømtilførsel

Lydnivå

Størrelse(BxDxH)  

Vekt  

   230 V/ 1-fas / 50 Hz / 1.9 kW

           ca. 65 dB

        580 x 610 x 980 mm 

116 kg
* Partikler kan variere noe på lengde avhengig av hva som makuleres

Teknisk spesifikasjon

For makulering av 
SSD Disker  

Mobiltelefoner 
Mini-Nettbrett
USB-Sticks

CD/DVD
SD kort 

Kodebrikker 
Adgangskort
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NY TEKNOLOGI ER  
UTFORDRENDE 
DATA SIKKERHET
I vår verden med stadig skiftende teknologi er 
digitale enheter som smarttelefoner, nettbrett og 
SSD-disker viktig i hverdagen for oss alle, og 
særlig på arbeidsplassen .
Disse enhetene brukes ikke bare til lagring av 
data, de er nå i sentrum av all kommunikasjon vi 
foretar oss. E-post blir skrevet, bilder blir tatt, og 
dokumenter blir redigert.

Dette unike produktet krever kun standard 
strøm, i motsetning til industrielle maskiner som 
trenger kraftigere strømtilførsel og ikke minst 
dedikerte områder på grunn av støy og støv. 
Vår FlashEx er "plug and play", og kan brukes 
hvor som helst på arbeidsplassen . 

Maskinen har et skjæreverk med 
spesialdesignet klo som griper tak i materialet 
og trekker dette ned i de ekstremt solide 
kuttesylinderne. Den har en autorevers funksjon 
som kjører skjæreverket frem og tilbake helt til 
materialet er makulert helt ned til kun 4x15mm 
biter, noe som tilsvarer sikkerhetsnivå E-3.

Med Auto Safety mateåpning er operatøren 
trygg, men kan samtidig se hva som skjer 
gjennom vindet ned til skjæreverket. Intimus 
FlashEx er den eneste sikre og pålitelige 
løsningen som beskytter sensitiv informasjon, 
lagret på Flash enheter, og det gjøres på huset, 
i sanntid.

Spesialdesignet skjæreverk

Ugjenkjennelige 4x15mm biter

50 ÅRS ERFARING  
MED DATA SIKKERHET
Intimus International har over femti års erfaring 
med utvikling og produksjon av produkter som 
ødelegger ulike typer media som inneholder 
sensitiv informasjon. Intimus introduserte  
papirmakulatorer som brukes i kontormiljø for 
mange år siden. Vi har allerede store multimedia 
granulatorer for høye volum. Nå er Intimus først ut 
med å utvikle og introdusere en multimedia 
makulator for Flash enheter i kontorsegmentet!

DESTRUKSJON AV 
FLASH MEDIA
PÅ ARBEIDSPLASSEN FlashEx

Vet vi hvor og hos hvem disse enhetene ender 
opp med en gang de blir utdatert og kastet? Den 
spesielle funksjonaliteten på enheter med flash- 
minne gjør enkel sletting eller overskriving  av 
data nesten umulig. 

Det medfører en risiko å lagre slike enheter 
unødvendig lenge, og det er definitivt ikke bra 
sikkerhet å sende det ut av huset for ekstern 
sletting/makulering.

Hvordan disse enhetene blir tatt ut av sirkulasjon 
er altså nøkkelen i å sikre sensitiv informasjon, og 
det er ditt ansvar.Hver enkelt organisasjon har 
ansvaret for å beskytte gradert informasjon på best 
mulig måte, slik at det ikke kan påføre verken 
personlig eller økonomisk skade for noen. 

Intimus

Ta kontakt i dag for en hyggelig prat om hvilke 
av våre modeller som kan løse dine behov for 
destruksjon av sensitiv informasjon enten om 
det er på papir eller annen type media.




