
Hög säkerhet 
Kraftfull dokumentförstörar 

Intimus VZ14.00
Perfekt strimling och höga 
prestanda med säkerhetsklass P-5
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Perfekt strimling och höga prestanda. 
Dokumentförstörar VZ 14.00/5 har  under mer än 10 års tid bevisat sin förmåga när 

det gäller destruktion av stora kvantiteter med maximal säkerhet. 
Inmatningenskerproblemfrittviaettgeneröstmatarbordmedinbyggttransportband.

Förskärverk

Det strimlade materialet från förskärverket – 6 x 50 mm-partiklar –  

faller ner på transportbandet och tas direkt till maskinens skäraxlar. 

Den här stora kapaciteten kan bara åstadkommas via kombinationen 

av förskärverk och högsäkerhetsklassad dokumentförstörare.

VZ 14.00/5 – utförande:

2 x 15 mm skärsystem
Garanterad säkerhetsklass P-5 enligt DIN 66399.   

Tack vare efterföljande sammanpressning av de 

fina partiklarna i den inbyggda balpressen uppfylls

även  kraven i säkerhetsklass P-6.

Kraftfulla dokumentförstörare 
med hög säkerhet VZ 14.00
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Kraftfulla dokumentförstörare  
med hög säkerhet VZ 14.00
Effektiva värmeskyddade kugghjulsdrivna motorer 
(motorstyrka 4,0 + 3,3 kW) med stabil drift 

Optimala skärningsresultat tack vare hållbara, 
slitstarka skäraxlar av galvaniserat specialstål

Arbetsbredd: 500 mm;  
passar de mest vanliga EDP-formaten

Praktisk extra fördel

■ Separat inmatningsöppning för att

minska volymen från mindre kartonger

i balpresskammaren

Professionell lösning
■ Automatisk kontroll av förskärverk och säkerhetssystem
■ Parallell hantering av dokumentförstörare och balpress
■ Elektronisk övervakning av balpresskammarens fyllnadsnivå
■ Automatisk start av sammanpressningen
■ Inmatning kan fortfarande ske under denna process
■ Visuell signal för meddelandet ”Färdigställd bal” och

samtidigt stopp för skärprocessen
■ Inbyggd automatisk oljekanna för dokumentförstöraren

Optimal hantering
■ Balen stöts ut via knapptryckning
■ Kompakta balar
■ Stöts ut i förpackningar för ren transport med

lite damm och som skydd för väder och vind

Säkerhetsutrustning som standard 

■ Stort NÖDSTOPPSREGLAGE på matarbordet för omedelbart stopp vid fara
■ Låsbar huvudströmbrytare och nyckelreglage
■ Säkerhetsbrytare på dokumentförstörarens servicedörr så att

maskinen stoppas när dörren öppnas
■ Överbelastningsskydd i transportområdet mellan dokumentförstörare och balpress
■ Säkerhetsbrytare på balpressens lastningsdörr
■ Säkerhetslås på dörren där balen stöts ut
■ Säkerhetsbrytare för maskinstopp om balpress saknas eller flyttats
■ Motorskydd via värmesensor och överspänningsrelä

Praktiskt komplement: dammsugare

■ Förberedd som standard för anslutning till dammsugare
■ Väsentlig förbättring av rumsklimat och arbetsförhållanden
■ Utrymmessnål, mobil placering bredvid dokumentförstöraren

Fördelar
■ Stabila balar,

låg dammkoncentration
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Förpackning vid transport
■ Packas i trälår
■  Mått L x B x H 

Dokumentförstörare 
2 490 x 1 360 x 1 730 mm
Balpress
2 260 x 980 x 940 mm

■ Vikt inkl. förpackning 1 580 kg

Kraftfulla dokumentförstörare med hög 
säkerhet VZ 14.00/5

VZ 14.00/5
Säkerhetsklass DIN 66399 Klass P-5 

Strimlornas storlek mm 2 x 15 

Strimlingskapacitet1 ark   90-100 

Strimlingskapacitet2  kg/tim 250 

Skärhastighet m/s cirka 0,24

Arbetsbredd mm cirka 500

Presskraft  kN cirka 80

Balens vikt3  kg  60-80

Ljudnivå dBA 74

Spänning Volt 400 / 3ph

Motorstyrka  kW 11,3 
(4 kW förskärverk + 3,3 kW efterskärverk + 4 kW balpress)

Mått L x B x H  mm 3 030 (3 660 med öppen lucka för utstötning av bal) x 1 200 x 1 670

Vikt kg 1 370

1 beräknad på 70 g/m2 A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på 
 strömförsörjningen Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde..
2 beroende på matning, material och strömförsörjning, med skärknivar i perfekt skick 
3 beroende på material och skärbredd

Enkel hantering
■ Låsbar huvudströmbrytare som skydd

för obehörig användning
■ Reglage för att välja manuell/automatisk drift
■ Tydliga, slitstarka knappar för På/AV och backfunktion för båda skärknivarna
■ Statusvisningar för både skärknivar och balpress

Problemfri drift
■ Alla maskinfunktioner kontrolleras av PLC

(Programmable Logic Controller)
■ Automatisk backfunktion för båda skärknivarna med

efterföljande återstart i händelse av överbelastning
■ I automatiskt läge sker helautomatisk styrning av hela systemet

Unik matningsteknik
■ Inbyggt transportband tar materialet till förskärverket
■ Båda skärmekanismerna är lätt åtkomliga för underhåll

Optimal allroundsäkerhet
■ Omfattande skyddsutrustning vid alla viktiga

ställen för att skydda både operatör och maskin
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Installationsanvisningar
intimus VZ 14.00/5 
Kraftfull dokumentförstörar med hög säkerhet 
Skala 1:40

Mått mm

[1] Längd 3 030

[2] Längd med öppen 
lucka för utstötning av bal    3 660

[3] Höjd  1,670

[4] Inmatningshöjd eller bordshöjd 1 305

[5] Bredd 1 200

Utrymmesbehov/avstånd  mm

[1] min.  600  [3] min. 800

[2] min. 1 000 [4] min. 1 200

Reglagens placering

Elanslutning 3-fas
- Elkabel = 5,10 m 
- 400-415 V / 50 Hz via 

Cekon CEE 32 A-kontakt, 5-polig-
Annan spänning på begäran

Säkringskrav hos användaren
-  Överspänningsskydd med 
 utlösningsbeteckning C
- eller säkringstyp gL/gG  
klassificeringstyp 1 enligt  IEC/EN 60947-4-1

400-415 V / 50 Hz = 35 A trög propp
220-230 V / 50-60 Hz = 40 A trög propp
200 V / 50-60 Hz = 63 A trög propp

Dokumentförstörare: 
Operatörens placering

Balpress: 
Operatörens 
placering

[1]

[2]

[3]

[4]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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