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Omnishred 
EEN UNIEK MULTIFUNCTIONELE 

OFFICE SHREDDER

De shredder voldoet aan alle AVG 
richtlijnen en is geschikt voor

  Proppen papier en velletjes

  Nietjes en paperclips

  Karton

  Gelamineerde documenten

  ID- en credit cards

  CDs / DVDs / Floppy disks

  Sleutelhangers en beveiliging-    
tags

  Paspoorten

  Medische verpakkingen, pillen 
potjes, dozen, spuiten etc.

Professionele en 

multifunctionele

Shredder 

De OmniShred van intimus is een professionele multifunctionele (office) 
shredder. Hij is gemakkelijk te gebruiken door de verschillende invoer 
mogelijkheden, aan de voorkant als aan de bovenkant. Deze multifunc-
tionele versnipperaar biedt u volledige databescherming tijdens het 
op grote schaal vernietigen van gevoelige informatie, conform de DIN 
standaard 66399 (ISO/IEC 21964). De robuuste versnipperaar is com-
pact en is gemaakt voor continu gebruik. Met automatische start/stop  
functie. Met de terugloop functie voorkomt u vastlopers. Met multi-
functionele i-control heb je: een handmatige start / stop functie, een 
bak-vol signaal, open-deur indicatie en laat de status van de machine 
zien. Hij is uitgerust met een automatische olie functie die zorgt voor 
goed snijdende cilinders. Het geheel is gemonteerd op een houten kast 
met wielen. Het heeft een laag ruis niveau door het Silentec systeem. 
Tevens voorzien van het Ecologic energie besparingssysteem door de 
automatische stop na 5 minuten.

MADE IN
GERMANY
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  * Vellen/ per minuut - mm/ per sec gebase-
erd op voorinvoer. 
Dit kan lager worden als de spanning/voltage 
onder de vastgestelde nominale waarde ligt.

** Theoretisch gemiddelde prestatie papier/ 
per minuut

 SPECIFICATIES                                                 INTIMUS 85 OMNISHRED INTIMUS 115 OMNISHRED

Deeltjesgrootte 3.6 x 43 mm 3.6 x 43 mm

Bakvolume 68 l 115 l

Werkbreedte
Voorinvoer 305 mm         
Boven invoer 250 x 130 mm

Voorinvoer 305 mm         
Boven invoer 250 x 130 mm

Beveiligingsniveau (DIN 66 399) P-4 P-4

Vel capaciteit*
30-32 sheets 70 g/m2

28-30 sheets 80 g/m2

30-32 sheets 70 g/m2

28-30 sheets 80 g/m2

Snijsnelheid 160 mm/sec 160 mm/sec

Doorvoer vellen/ per minuut** 
1,043 sheets/min 70 g/m2

948 sheets/min 80 g/m2

1,043 sheets/min 70 g/m2

948 sheets/min 80 g/m2

Ruis/geluids niveau 63 db(A) 63 db(A)

Motorkracht 1100 W 1100 W

Afmetingen  (B/D/H) 660 x 550 x 808 mm 660 x 550 x 1085

Gewicht 90 kg 100 kg

Plastic opvangzak #95892 #95892

Olie niveau (2 litres) #94100 #94100

Een unieke multifunctionele shredder

Maximale gebruikersgemak met verschillende invoer opties

De voorinvoer is geschikt voor stapels papier tot 30 vel, single cd’s, credit cards, etc. De boven invoer is geschikt 
voor verfrommeld papier, cd’s, floppy disks of andere grote materialen tot wel 4 stuks. Deze is nl. groter

Met de doorzichtige schuifdeur kunt gemakkelijk het materiaal invoeren.  Het beschermt u tegen splinters en u 
kunt het vernietigingsproces volgen.

Continu gebruik

Deze machine is geschikt voor continu gebruik. Uitgebreide producttesten classificeren de machine als geschikt 
voor continu gebruik. De permanente automatische voor- en achteruit functie zorgt voor de veilige vernietiging van 
ingevoerde materialen zonder oververhitting en vastlopers.

De OmniShred is ontworpen voor verschillende omgevingen, zoals kantoor, productie etc.

Het strakke mat witte oppervlakte en de structuur van de moderne licht grijze boven klep is aangenaam voor het 
oog en past in elke omgeving.

Made in Germany

De OmniShred is ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland dus duurzaamheid gegarandeerd.


