
Ideal 4108 
Hoogvolume papierversnipperaar

• De Ideal 4108 hoogvolume papierversnipperaar is leverbaar in vier    
  versies. De machines beschikken over een invoerbreedte van 410 mm, 
  verlichte uitvoerbak en automatisch oliesysteem.
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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

De Ideal 4108 biedt een hoge werksnelheid voor het meest effectieve vernietigen.
Multifunctioneel schakelelement EASY-SWITCH met geïntegreerde bediening door middel van kleursignalen en lichtsymbolen. 
Elektronische controle voor papierstoringen: automatisch terugspoelen en opnieuw opstarten. Hoofdschakelaar en noodstop-
schakelaar. Hoge kwaliteit snijelement met snijgereedschap van gehard speciaal staal. Automatische
olie-injectie op de mesassen tijdens het versnipperen voor constant hoge snijprestaties. Automatische stand-by na 30 minuten. 
Krachtige AC-motoren (4,0 kW voor model 4108 | 3,0 kW voor model met snipper-cut. Thermische motorbeveiliging. Gesloten 
opvangbak voor snijafval met achterdeur. Elektrisch deurslot. Plastic zakhanger met handig uittreksysteem voor eenvoudig ver-
wijderen van de volle afvalbak. Hoog verzamelvolume. Automatische uitschakeling bij een volle afvalbak. Mobiel door zwenk-
wielen. Transportbreedte van slechts 690 mm met twee afneembare bijzettafels.

Ideal 4108   6 mm   6 x 50 mm  4 x 40 mm  2 x 15 mm
Vernietigingswijze   Stroken   Snippers   Snippers   Snippers
Geschikt voor    Papier, paperclips  Papier, paperclips  Papier, paperclips  Papier, paperclips
    creditcards cd’s/dvd’s creditcards cd’s/dvd’s creditcards cd’s/dvd’s creditcards cd’s/dvd’s
Veiligheidsniveau (DIN66399) P-2   P-3   P-4   P-5
Snijcapaciteit (80g/m²)  87 - 105 vellen  74 - 87 vellen  56-65 vellen  37-42 vellen
Invoerbreedte   690 mm   690 mm   690 mm   690 mm
Opvangvolume   300 l   300 l   300 l   300 l
H x B x D in mm   1440 x 1240 x 1700  1440 x 1240 x 1700  1440 x 1240 x 1700  1440 x 1240 x 1700
Gewicht    357 kg   357 kg   357 kg   357 kg
Stroomverbruik/aansluiting  4kW|3kW (Draaistroommotor) 4kW|3kW (Draaistroommotor) 4kW|3kW (Draaistroommotor) 4kW|3kW (Draaistroommotor) 
    400 V/3-fasen  400 V/3-fasen  400 V/3-fasen  400 V/3-fasen


