
Dokumentförstörare/ 
balpress Kombinations-
modell 14.87
Ett användbart komplement till den stora 
dokumentförstöraren: det strimlade materialet 
pressas automatiskt ihop till kompakta balar
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Kombinationsmodell -  
dokumentförstörare/balpress 14.87

Kraftig, kugghjulsdriven elektrisk motor (4,0 kW)  
med stabil drift och värmeskydd vid överbelastning

Slitstarka, hållbara skärvalsar av höggradigt  
stål för optimal skärning

440 mm inmatningsbredd; lämplig för alla 
standarddatorformat

Praktisk bonus
■ Separat öppning för  

 sammanpressning av kartonger
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Professionell lösning
■ Dokumentförstörare och balpress arbetar tillsammans
■ Elektronisk övervakning av nivån i sammanpressningskammaren
■ Komprimeringsstötarna utlöses automatiskt
■ Inmatning kan fortsätta medan balpressen komprimerar material
■ Visuell signal för färdigställd bal och samtidigt  

  stopp för skärprocessen 

Enkel hantering
■ Balen stöts ut via knapptryckning
■ Två band gör balen stabil
■ Alternativt stöts balen ut i plastsäck, för ren,  

  dammfri transport och väderbeständig förpackning 

Säkerhetsutrustning som standard
■ Låsbar huvudströmbrytare
■ Säkerhetsbrytare på transportluckan mellan dokumentförstörare  

  och balpress så att maskinen kan stängas av när luckan öppnas
■ Överbelastningsskydd i transportområdet mellan dokumentförstörare/balpress 
■ Säkerhetsbrytare på balpressens matningslucka 
■ Spärrlås vid balpressens utstötningslucka
■ Säkerhetsbrytare för att stoppa maskinen om balpress saknas eller  

  rubbats ur sitt läge 
■ Motorskyddsanordning med termosensor 

Extra tillbehör
■ Matarbordet kan utökas på båda sidor för bekväm och snabb 

  påfyllning av stora mängder material 
■ Nödstopp för matarbordet kan skruvas på. 

  Den här uppfinningen från Martin Yale ger en maximal driftssäkerhet 

  som ligger utöver alla aktuella säkerhetsföreskrifter 

Användbart tillägg: Industridammsugare
■ Standarddesign innebär att industridammsugare kan anslutas
■ Tydlig förbättring av luftens kvalitet och arbetsförhållandena 
■ Utrymmessnål, mobil placering bredvid dokumentförstöraren
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Bekväm hantering
■ Tydligt och robust vred för Av/På och backfunktion
■ Låsbar huvudströmbrytare för att förhindra

obehörig användning
■ Optisk indikation för status

Problemfri drift
■ Alla systemfunktioner styrs av mikroprocessor
■ Automatisk back och omstart vid överbelastning

Unik inmatningsmetod
■ Integrerat transportband flyttar papperet till skärknivarna
■ Matningskolvar framför strimlingsmekanismen klarar

både släta och skrynkliga papper
■ Skärmekanism med enkel åtkomst för underhåll

Omfattande säkerhetsfunktioner
■ Övergripande säkerhetssystem för alla funktioner

för att skydda operatör och maskin

Dokumentförstörare/
balpress

Kombinationsmodell 
14.87

Kombinationsmodell - dokumentförstörare/balpress 14.87 
Säkerhetsklass DIN 66399 P-3 P-2 P-1
Strimlornas storlek mm 6 x 50 5,8 11,8

Strimlingskapacitet1 ark 120-130 120-140 200-210

Strimlingskapacitet2 kg/h 300 240 260

Skärhastighet m/s cirka 0,30 0,28 0,28

Arbetsbredd mm cirka 440 440 440

Presskraft  kN cirka 80

Balens vikt3 kg 60-80

Ljudnivå db (A) 68

Spänning Volt 400 / 3ph

Motorstyrka kW 8 (4 kW Dokumentförstörare + 4 kW balpress)

Mått (L x B x H) mm 2 680 (3 270 med öppen lucka för utstötning av bal) x 800 x 1 640

Vikt  kg Dokumentförstörare 364 / balpress 550

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

Leverans
■ Packas i trälår 
■  Mått (L x B x H) Dokumentförstörare 

1 450 x 1 150 x 1 080 mm
Balpress
2 260 x 980 x 940 mm

■ Transportvikt
Dokumentförstörare 449 kg
Balpress 620 kg
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Installationsanvisningar
intimus 14.87 Kombinationsmodell - 
dokumentförstörare/balpress
Skala 1:40

Mått  mm

 Längd 2 677

 Längd med öppen
lucka för utstötning av bal   3 270

  Höjd 1 636

  Inmatningshöjd eller bordshöjd 1 200

  Bredd 800 
   med utökat matarbord             1.200

Utrymmesbehov/avstånd mm

 min. 600  min. 800

 min. 1 000  min. 1 200

Reglagens placering

Elanslutning 3-fas
-  Elkabel = 4,15 m
- 400-415 V / 50 Hz via
 Cekon CEE 32 A-kontakt, 5-polig 
...annan spänning på begäran

Säkringskrav hos användaren
-  Miniöverspänningsskydd med  
 utlösningsbeteckning C
- eller säkringstyp gL/gG, 

koordinationstyp 1 enligt IEC / EN 60947-4-1 

400-415 V / 50 Hz = 25 A trög propp
220-230 V / 50-60 Hz = 35 A trög propp
200 V / 50-60 Hz = 35 A trög propp

Dokumentförstörare: 
Operatörens  
placering 

Balpress:  
Operatörens 
placering


