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Отстранувањето на важни и доверливи документи 
е исклучително важно, заштитите се себе и вашите 
вработени, како и вашите клиенти. Непоништетите 
документи може да ги искористат криминалците за 
кражба на идентитет.

Поништувањето на документите со поништувач останува 
еден од најбезбедните начини да се заштитите.

Нашиот тим, расположен да Ви излезе во пресрет Ве 
очекува.
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НЕ РИЗИКУВАЈТЕ – ПОНИШТЕТЕ !!!

Повеќето кражби на информации се направени 
на едноставен начин -  
собирање  документи фрлени во ѓубре. 

Дали можете да си дозволите да го 
ингнорирате најбрзо растечкиот 
криминал во светот – кражбата на 
информации?

ЗАШТИТЕ СЕ!

Единствен сигурен начин да се заштитите 
од кражба на информации и уништување 
на вашиот рејтинг е користење на ШРЕДЕР. 
Цената на поништувачот на хартија е многу 
ниска во споредба со чувство на сигурност,  
да се знае дека сите ваши информации се 
безбедни и сигурни.

Персонални поништувачи на хартија

2240 c/c

1. Мултифункционален прекинувач со три позиции напред/стоп/
назад
2. Безбедносен капак над отворот за хартија со кој се спречува 
контакт на прсти, вратоврска и др. предмети со ножевите за 
сечење хартија
3. Рачка за подигнување на главата на шредерот при празнење 
на корпата од поништена хартија

Модел        2245 с/с
Димензија на поништување     3х25мм
Капацитет на поништување     6 листа
Капацитет на кабинет        20 литри
Безбедносно ниво (DIN 66399)       P-4
Работна ширина                                          220мм
Брзина на поништување                       0,06м/сек.
Јачина на мотор                       150 W
Автоматски почеток и крај            да
Димензии        452х345х215
Тежина            7кг.

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B         I305              2245 c/c             пар.    27.850ден.

цена  
со ддв

Доживотна 
гаранција
на ножевите 
за сечење

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3 Super Fine
Micro 5/6/7

3х25 мм

1.

2.

3.

Поништува:
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ПЕРСОНАЛНИ ПОНИШТУВАЧИ НА ХАРТИЈА
Персоналните поништувачи гарантираат заштита на податоците 
онаму каде се создаваат доверливи документи -  на вашето 
биро. Ние нудиме бројни модели специјално за оваа намена, 
кои, во зависност од нивниот капацитет, не се погодни само за 
одделни работни места, но исто така и за мали работни групи.

ПОНИШТУВАЧИ НА ХАРТИЈА ЗА ПОВЕЌЕ КОРИСНИЦИ:
Идеални за големи работни групи, канцеларии од отворен тип 
или повеќе канцеларии на еден спрат.

4.

1.
5. 2.

3.
Димензија на поништување       3х25мм
Капацитет на поништување       6 листа
Капацитет на кабинет                                                     20 литри  
Капацитет на кабинет за ЦД       3 литри
Безбедносно ниво (DIN 66399)       P-4
Работна ширина                                                                 220мм
Брзина на поништување                           0,06м/сек.
Јачина на мотор                     150 W
Автоматски почеток и крај                                да
Димензии        537х354х220мм
Тежина         13кг.

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B          I195             2270 c/c             пар.    43.900ден.

цена  
со ддв

1. Мултифункционален прекинувач со индикатор светло за три позиции напред/стоп/назад
2. Безбедносен капак над отворот за хартија со кој се спречува контакт на прсти, вратоврска и др. предмети 
со ножевите за сечење хартија;
3. Посебен отвор за поништување ЦД/ДВД со сензор за автоматски почеток/стоп;
4. Корпа со прозор - се гледа колку е полна корпата и посебна корпа за поништени ЦД/ДВД
5. Рачка за подигнување на главата на шредерот при празнење на корпата од поништена хартија

Поништува:
Доживотна 
гаранција
на ножевите 
за сечење

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3 Super Fine
Micro 5/6/7

3х25 мм

Доживотна 
гаранција
на ножевите 
за сечење

1.

2.

3.

Модел   2445 c/c             2465 c/c
Димензија на поништување 2х15 мм            2х15 мм
Капацитет на поништување 9 листови            10 листови
Капацитет на кабинет  50 литри            50 литри
Безбедносно ниво(DIN 66399) P-5            P-5
Работна ширина  240 мм            240 мм
Брзина на поништување 0,08 м/сек.           0,08 м/сек.
Јачина на мотор  390 W            580 W
Автоматски почеток и крај да            да
Димензии   635х395х291мм        635х395х291
Тежина   21кг            22кг

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B          I101             2445 c/c             пар.    57.400ден.

цена  
со ддв

1. Електронски контролиран безбедносен транспарентен капак со кој 
се обезбедува механичка и електронска заштита на отворот за хартија. 
Ништо друго освен хартија неможе да дојде во контакт со ножевите за 
сечење
2. Мултифункционален прекинувач со светлосни индикатори во разни 
бои за оперативниот статус на поништувачот - (1) почеток/ стоп/назад; (2) 
отворена врата; (3) полна корпа
3. Заштеда на енергија - по 15 минути целосно се исклучува
4. Електронска Контрола на Капацитет - прикажува кога е постигнат 
капацитетот поништување на апаратот
4. Дрвен кабинет со врата, мобилен на тркала
5. Автоматски прекин со работа кога корпата е полна
6. Автоматски почеток/крај
7. Тивок мотор со двојна заштита

Поништува:

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3 Super Fine
Micro 5/6/7

3х25 мм

2445 c/c
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Автоматски поништувачи на хартија

Уље за поништувачи Ideal
гр.    шифра        производ        е.м. 

B         I423                 200 мл            пар.         750ден.

цена  
со ддв

1. Патентиран систем за автоматско поништување со  
    капацитет до 150 листови (А4, 80гр.).
2. Контролна панела со прекинувачи и светлосни индикатори.
3. Посебен отвор за поништување ба CD/DVD.
4. Kорпа со прозор - се гледа колку е полна корпата и посебна
корпа за поништените CD/DVD.
5. Автоматско запирање со работа кога е полна корпата .
6. Кабинет на тркала со корпа на извлекување.

Димензија на поништување       4х10мм
Капацитет на поништување       5 листа
Kапацитет на фиока        150 листа
Капацитет на кабинет        30 литри
Безбедносно ниво (DIN 66399)       P-4
Работна ширина                                                                 220мм
Брзина на поништување                           0,06м/сек.
Јачина на мотор                     200 W
Автоматски почеток и крај                                да
Димензии        520х444х360мм
Тежина         14,5кг.

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B         I410               8280 c/c            пар.     50.675ден.

цена  
со ддв

1.

2.

Доживотна 
гаранција
на ножевите 
за сечење

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3 Super Fine
Micro 5/6/7

4х10 мм

3.

Поништува:

1. Патентиран систем за автоматско поништување со капацитет до 150 
листови (А4, 80гр.)
2. Контролна панела со прекинувачи и светлосни индикатори
3. Посебен отвор за поништување на пластични картички и ЦД / ДВД, 
4. Корпа со прозор - се гледа колку е полна корпата и посебна корпа за 
поништени картички и ЦД / ДВД
5. Автоматско запирање со работа кога е полна корпата на шредерот
6. Кабинет на тркала со корпа на извлекување

Димензија на поништување       4х10мм
Капацитет на поништување       5 листа
Kапацитет на фиока        350 листа
Капацитет на кабинет        53 литри
Безбедносно ниво (DIN 66399)       P-4
Работна ширина                                                                 220мм
Брзина на поништување                           0,06м/сек.
Јачина на мотор                     200 W
Автоматски почеток и крај                                да
Димензии        705х470х380мм
Тежина         20кг.

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B         I411               8285 C/C            пар.   63.200ден.

цена  
со ддв

1.

2.

Доживотна 
гаранција
на ножевите 
за сечење

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3 Super Fine
Micro 5/6/7

4х10 мм

3.

Поништува:
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Персонален поништувач
• Работи без масло и одржување
• Екстра малите честички овозможуваат поретко празнење
• Вградена светлосна бариера за автоматско стартување и запирање
• Прозорец за проверка на оптички индикатор за нивото на отпад
• Заштита од прегревање со оптички индикатор
• Отстранлив горен дел

Модел       PaperSAFE® 100       PaperSAFE® 120             PaperSAFE® 140 
Димензија на поништување      5х18мм  5х18мм  5х18мм
Капацитет на поништување      5 листа  8 листа  10 листа
Kапацитет на фиока       150 листа 150 листа  150 листа
Капацитет на кабинет       12 литри 12 литри  12 литри
Безбедносно ниво (DIN 66399)      P-4/F-1/T4/E-3 P-4/F-1/T4/E-3 P-4/F-1/T4/E-3
Работна ширина                                         220мм  220мм  220мм
Брзина на поништување                        3м/сек.  3,5м/сек.  3,5м/сек.
Јачина на мотор                    150 W  205 W  220 W
Кредитни картички       да  да  да
Спојувалки                             не  да  да
Автоматски почеток и крај        да  да  да
Димензии       366х347х217мм 366х347х217мм 366х347х217мм
Тежина        4 кг.  4,5 кг.  4,8 кг.

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B      D-23100    PaperSAFE® 100     пар.     5.600ден.

B      D-23120    PaperSAFE® 120     пар.     6.955ден.

B      D-23140    PaperSAFE® 140     пар.     8.350ден.

цена  
со ддв

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3

5х18мм

Поништува:

Димензија на поништување 4х12 мм     
Капацитет на поништување 1/90 листa      
Капацитет на кабинет  23 литри      
Безбедносно ниво(DIN 66399) P-4/F-1/T4/E-3    
Работна ширина  222 мм      
Брзина на поништување 1,8 м/сек.    
Јачина на мотор  240 W   
Автоматски почеток и крај да          
Димензии   506х367х263мм 
Тежина   9 кг.           

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B      D-35090   ShredMATIC® 90     пар.    23.645ден.

цена  
со ддв

• Работи без масло и одржување
• Екстра малите честички овозможуваат поретко празнење
• Автоматската функција за враќање на хартијата го чисти вишокот на 
хартија
• Практична функција за напојување и враќање наназад за рачна 
контрола
• Автоматско безбедносно исклучување кога садот за отпад е полн или 
вратата е отворена
• Оптичкин индикатор за нивото на отпад
• Заштита од прегревање со оптички индикатор
• Контејнер за отпад што се извлекува
• Практични тркалца за поголема мобилност
•  Две инспекциски клапи за лесно чистење на автоматскиот внесувач на 
хартија

Поништува:

Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3

4х12мм
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Димензија на поништување 4х15 мм     
Капацитет на поништување 300 листa      
Капацитет на кабинет  40 литри      
Безбедносно ниво(DIN 66399) P-4/F1/O-3/T4/E-3    
Работна ширина  222 мм      
Брзина на поништување 2,5 м/сек.    
Јачина на мотор  650 W   
Автоматски почеток и крај да          
Димензии   642х432х355мм 
Тежина   18.5 кг.           

Поништувач
гр.    шифра        производ        е.м. 

B      D-35314   ShredMATIC®300     пар.   50.865ден.

цена  
со ддв

• Иновативни валјаци за сечење MHP® (Matrix High-Performance): 
висококвалитетни сложени челични ролери
• Работи без масло и одржување
• Повисоки перформанси и поголема удобност благодарение на MHP 
ролери за сечење
• Уредот автоматски се исклучува по 30 минути доколку не е во употреба
• Автоматско безбедносно исклучување кога садот за отпад е полн или 
вратата е отворена
• Прозорец за проверка со оптички индикатор за нивото на отпад
• Индикатор за преоптоварување
• Моќниот мотор обезбедува високи перформанси и подолго време на 
работа
• Практични тркалца за вртење за поголема подвижност
  

Поништува:

Micro Super 4Cross Cut 2Strip Cut 1 Micro 3

4х15мм



Одлучете се за БРЕНД на кој може да му верувате.

тел.: 02/3298-699

е-mail: contact@klever.com.mk

ул. K. Битољану бр. 2  1000 Скопје, Македонија


