
Ideal 0103 SCD Shredder 
voor smartcards en optische gegevensdragers

De Ideal 0103 SCD shredder voor smartcards en optische gegevensdragers 
is een high-security vernietiger voor smartcards, cd’s en dvd’s.

www.Albyco.com



De Ideal 0103 SCD shredder voor smartcards en optische gegevensdragers is een hoogwaardige, high-security vernietiger voor 
smartcards, magneetstripkaarten, cd’s en dvd’s. 
De machine is uitgerust met een kwalitatief duurzame snijmessen van 2,2 x 4 mm om aan grote beveiligingseisen te voldoen. 
T-6 standaard voor magnetische kaarten E-5 voor kaarten met een elektronische chip O-5 voor optische gegevensmedia zoals cd’s en 
dvd’s (alle beveiligingsniveaus volgens DIN 66399). 
De machine biedt een indrukwekkende shred-prestatie tot 2500 media per uur. Massief stalen snijassen van speciaal gehard staal. 
Safety Protection System: Elektronisch geregelde veiligheidsklep in de invoeropening met speciaal ontworpen invoersleuf om op-
tische media te accepteren en om “terugschietende splinters” te voorkomen; automatische terugloop en stroomuitschakeling (om 
storingen te voorkomen); automatische stop als de opvangbak is vol; elektronische deurbeveiliging via een magneet schakelaar; 
dubbele motorbescherming; energiebesparende modus. 
Multifunctionele bedieningselement EASY_SWITCH met geïntegreerde optische indicatoren voor de operationele status van de ver-
nietiger. Automatisch starten en stoppen via een fotocel. ECC – Elektronische Capaciteit Controle: aanduiding van de gebruikte ver-
snipper-capaciteit tijdens het vernietigingsproces. Automatisch olie-injectie op de snijassen tijdens het versnipperen voor constant 
hoge prestaties. Krachtige motor voor continu gebruik. Stevige kettingaandrijving met volledig gesloten behuizing. 
Hoogwaardige houten kast op wielen. Antistatische opvangbak gemaakt van een slagvast kunststof. Kwaliteit “Made in Duitsland”.

Veiligheidsniveau (DIN66399) T-6, E-5, O-5
Geschikt voor   Smartcards, magneetstripkaarten, cd’s, dvd’s, blu ray-disks
Snippergrootte   2,2 x 4 mm
Stroomverbruik   1.600 W
H x B x D in mm   1020 x 548 x 590 mm
Gewicht    105 kg
Kleur    parel grijs
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Ideal is een merk van het Duitse Krug & Priester. Het 
produceert papierversnipperaars, bordscharen en 
papiersnijmachines (o.a. stapelsnijders) die wereldwijd 
worden toegepast.
Alle machines van Ideal onderscheiden zich door een 
zeer goede kwaliteit. Daarnaast is het leveringspakket 
ongekend breed!
Bekijk online ons aanbod Ideal papiervernietigers en 
shredders, rolsnijders, bordscharen en snijmachines


