
Skartovací 
stroje tvořené 
zkušeností

AT SKARTOVACÍ STROJE 
NA PAPÍR, CD, KREDITNÍ KARTY

Řada Slimline pro maximální úsporu místa u stolu

25 let 
zkušeností na českém trhu se odrazilo v požadavcích 

na řadu Slimlime. Jednoduchý design, snadná obsluha 
a ovládání, úspora místa, robustnost a funkčnost.



Koš s kapacitou 40 l
Praktický výsuvný koš skartovače 
AT Slimline L P4 pojme až 420 listů, 
než jej bude třeba vysypat. 
Má navíc oddělnou část pro 
skartací CD nebo kreditní karet.

AT SLIMLINE L P4 

Invertní motor
Skartovací stroj AT Slimline L P4 je osazen novým 
invertním motorem, který má několik předností:
Tichý chod – hluk motoru spadá pod 51 dB 
a při skartaci je slyšitelné pouze drcení papíru.

Stabilní výkon – oproti předchozí generaci DC 
motorů nedochází k opotřebení magnetů a cívky 
a výkon se tedy nesnižuje ani po několika letech.

Kvalitní a spolehlivé skartování, 
ideální pro použití v kancelářích

Úzké provedení 
pro úsporu místa
AT Slim line L P4 vyniká svým 
mimořádně tichým provozem díky 
invertnímu motoru a optimální 
velikost s minimální šířkou.

Dotykové ovládání
Ovládání skartovačky je snadné a praktické, 
provádíte jej pouze pomocí doteků. Ovládací část 
obsahuje i LED kontrolky pro indikaci plného  koše, 
zaseknutý papír, přehřátí, vysunutého koše 
a kontrolky zapnutého stroje.

Skartování až 25 listů 
najednou
Ve skartovacím stroji AT Slimlime L P4 budete 
moci skartovat až 25 A4 listů najednou. 
Papíry budou skartovány díky příčnému řezu 
do velkého koše o objemu 40 l.

Skartování až 25 listů 

Skartovací cyklus
AT Slimline L P4 dovoluje 
nepřerušeně skartovat 
až 60 minut v kuse. 

Stupeň utajení DIN P4
Vysoké zabezpečení skartovaných dokumentů 
zajišťuje stupeň utajení DIN P4 dle evropské 
DIN 66399 odpovídající NBÚ stupni D - důvěrné.



Klíčové vlastnosti skartovače AT Slimline L P-4

• Zvládne současně zpracovat až 25 listů běžného papíru

• Vysoký stupeň zabezpečení P-4

• Zpětný chod pro případ zaseknutí

• Automatické vypnutí stroje při naplnění koše

• Zvládne skartovat i CD/DVD média či platební karty

• Pojistka proti přehřátí motoru

• Křížový řez: 4×40 mm

• Koš o objemu: 40 litrů – až 420 listů

• Rozměry: 736 x 300 x 460 mm


