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Solidnej i w dobrej cenie?



Dane techniczne
intimus spectrum

175 SP2

www.intimus.pl

Stopieñ bezpieczeñstwa (DIN66399)

Model

P-2 / O-2 / T-2/ E-2

intimus spectrum
175 CC3

intimus spectrum
175 CC4

intimus spectrum
175 CC5

Rodzaj ciêcia / rozmiar œcinki 

intimus spectrum
175 CC6

Iloœæ niszczonych kartek (80 g/m2)

Szerokoœæ wejœcia

Pojemnoœæ kosza

Moc silnika

G³oœnoœæ

Niszczarki Intimus....solidne i w dobrej cenie!

Zalety  modelu  Intimus  spectrum 175  
 - wysokowydajna niszczarka

- nowoczesny design 
- solidna obudowa
- solidne no¿e typu spectrum
- niezawodna elektronika
- 5 stopni bezpieczeñstwa 
- 175 litrowa pojemnnoœæ kosza
- funkcja Ecologic (system zarz¹dzania energi¹)
- funkcja i-control oraz DLS  
- 405 mm szerokoœæ wejœcia
- dioda informuj¹ca o wyjêtym koszu
- optyczny wskaŸnik nape³nienia kosza
- posiada rolki u³atwiaj¹ce przemieszczanie  
- system automatycznego oliwienia (opcja w CP6 i CP7)

 

P-3 / O-3 / E-4 / F-2

œcinki 4 x 46 mm

35-37

P5 / O-4 / T-5 / E-4

œcinki 1,9 x 15 mm

22-26

P-6/ F-3

œcinki 0,8 x 12 mm

13-15

P-7 / F-3 

œcinki 0,8 x 4,5 mm

7-9

paski 5,8 mm

55-60

405 mm 405 mm 405  mm 405 mm 405  mm

175 litrów 175 litrów 175 litrów 175 litrów 175 litrów

1,9 KW 1,9 KW 1,9 KW 1,9 KW 1,9 KW

52 db(A) 52 db(A) 52 db(A) 52 db(A) 52 db(A)

Wymiary (wys x g³ x szer) 

Szybkoœæ niszczenia (80 g/m2) 949  stron/min 525 stron/min 455 stron/min 418  stron/min 1455 stron/min

105 x 56 x 66 cm 102 x 56 x 66 cm102 x 56 x 66 cm 102 x 56 x 66 cm 102 x 56 x 66 cm

Obejrzyj prezentacjê na youtube
http://youtu.be/Sd2-JXlP2EI

(kliknij) 

Opcje
system automatycznego 

oliwienia 
system automatycznego 

oliwienia 

Solidne  niszczarki   Intimus

Intimus

Technologia  spectrum

Serwis  w  ca³ej  Polsce
Intimus

 
Wiele obecnych na rynku niszczarek pochodzi z Chin. Klient za nisk¹ cenê 

otrzymuje nisk¹ jakoœæ. Niszczarki marki  odznaczaj¹ siê 

najwy¿szym standardem jakoœci techczninej przy jednoczesnym zachowaniu 

dobrej ceny.  Od lat produkowane s¹ niezmiennie w Niemczech co 

gwarantuje zachowanie  najwy¿szych  norm. 

No¿e  typu  spectrum  to unikatowe rozwi¹zanie - wykonane s¹ z jednego 

kawa³ka stali szybkotn¹cej (HSS) o szeœciokrotnie wy¿szej odpornoœci. 

Zalety no¿y spectrum to m.in.  d³u¿sza  ¿ywotnoœæ , ni¿sze koszty serwisu, 

minimalizowanie awarii, etc. 

Niemieckie niszczarki  przeznaczone s¹ dla klientów poszukuj¹cych 

solidnego sprzêtu z najwy¿szej  jakoœci  serwisem. Wiêkszoœæ modeli 

serwisowanych jest na miejscu u klienta  w  terminie  nie  przekraczaj¹cym  3  

dni  robocze. 
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