
MALLISTO 
2011-2012

Hintoihin sisältyy alv 23 %. Voimassa 31.1.2012 saakka
Kaikki hinnat voimassa 31.1.2012 saakka.

Turvaluokka 1: yleiset asiakirjat, suikaleleveys max. 12,0 mm

Turvaluokka 2: sisäiset asiakirjat, suikaleleveys  max. 6,0 mm

Turvaluokka 3: luottamukselliset asiakirjat, suikaleleveys max. 2,0 mm, silppu leveys max. 4,0 mm ja pituus max 80 mm

Turvaluokka 4: salaiset asiakirjat, silpun leveys max. 2,0 mm, silpun pituus max. 13 mm

Turvaluokka 5: erittäin salaiset asiakirjat, silpun leveys max. 0,8mm ja silpun pituus max, 10 mm

Eri turvaluokat toimistopapereille
Saksalainen DIN 32757 turvaluokitus määrittelee asiakirjatuhoojille  
eri turvaluokat suikaleen maksimileveyden ja silpun maksimikoon

IDEAL 2220
Varmaa saksalaista laatua henkilökohtaiseen käyttöön.

•	 erittäin hiljainen käyntiääni
•	 nostokahvan avulla silppusäiliö on  

helppo tyhjentää
•	 paperin syöttöaukko 220 mm
•	 mitat: 345 x 452 x 215 mm ( lxkxs )
•	 moottoriteho 150 W
•	 teräpakka käsittelee myös  

paperiliittimet, takuu 30 vuotta

IDEAL 2240 suikale ja 
2240 ristiinleikkaava
Näihin malleihin on lisätty käynnistys ja 
pysäytysautomatiikka.

•	 automaattinen käynnistys ja pysäytys
•	 nostokahvan avulla silppusäiliö on 

helppo tyhjentää
•	 paperin syöttöaukko 220 mm
•	 mitat: 345 x 452 x 215 mm ( lxkxs )
•	 moottorinteho 150 W
•	 teräpakka käsittelee myös 

paperiliittimet, takuu 30 vuotta

henkilökohtaiseen 

käyttöön työpisteisiin
TUHOOJAT

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268017 2220 4 mm 9 - 11 arkkia 2

268015 2240 4 mm 9 - 11 arkkia 2

268016 2240 3 x 25 5 - 6 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

139,00
196,00

249,00
suikale

ristiinleikkaava
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IDEAL 2270 suikale ja  
2270 ristiinlekkaava
Tyylikkäät ammattilaisen tuhoojamallit henkilökohtaiseen käyttöön  
tai pieniin yrityksiin.

•	 monifunktiokytkin: valmis, seis ja peruutus
•	 ikkunalla varustettu silppusäiliö
•	 toiminnan merkkivalot
•	 edestä tyhjennettävät mallit, silppusäkki (valmistettu 

kestomuovista), 20 l
•	 puurunko, joka vaimentaa käyttöäänen erittäin hiljaiseksi
•	 paperin syöttöaukko 220 mm
•	 mitat: 345 x 537 x 220 mm (lxkxs)
•	 moottorin teho 150 W
•	 molemmat mallit käsittelevät myös paperiliittimet, 

teräpakkatakuu 30 vuotta
•	 malli 2260 suikale myös luottokortit

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268020 2260 4 mm 9 - 11 arkkia 2

268021 2260 3 x 25 5 - 6 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268328 2403 4 mm 19 - 21 arkkia 2

268023 2403 2 x 40 13 - 15 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

henkilökohtaiseen 

käyttöön työpisteisiin

IDEAL 2404 suikale ja  
2404 ristiinleikkaava
Kokoluokkansa tehokkaimmat ja suorituskykyisimmät tuhoojat.  
Varustettu pyörillä helpottaen siirtämistä. 

ESM energiaa säästävät asiakirjatuhoojat
•	 monifunktiokytkin: valmis, seis ja peruutus
•	 toiminnan merkkivalot
•	 edestä tyhjennettävät mallit, silppusäkki  

(valmistettu kestomuovista), 35 l
•	 puurunko, joka vaimentaa käyttöäänen erittäin hiljaiseksi
•	 paperin syöttöaukko 240 mm
•	 mitat: 395 x 730 x 295 mm (lxkxs)
•	 moottorin teho 580 W
•	 molemmat mallit käsittelevät myös paperiliittimet ja luottokortit
•	 malli 2404 suikale myös CD ja DVD levyt

TUHOOJAT

TUHOOJAT

360,00

420,00
suikale

ristiinleikkaava

haJaUtettUUn 

käyttöön yRityksille

SPS – 
TURVAJÄRJESTELMÄ

Safety Protection System

SPS turvajärjestelmä: syöttöaukon edessä 

oleva elektronisesti valvottu turvasuoja ja 

magneettinen ovikytkin sekä moottorin ylikuume-

nemisen estävä kaksoissuoja. Kaikissa SPS – 

malleissa on automaattinen pysäytys ja peruutus 

paperitukosten esiintyessä samoin automaatti-

nen pysäytys säiliön täytyttyä.

529,00

590,00
suikale

ristiinleikkaava



IDEAL 2503 suikale ja  
2503 ristiinleikkaava
Suuri säiliökoko ja lisätty elektroniikka ovat sopiva yhdistelmä  
yrityksen käytäväkoneeksi kaikilla herkuilla.

•	 monifunktiokytkin eri toiminnoista kertova merkkivalopaneeli
•	 SPS turvajärjestelmä ja ESM energian säästö
•	 peruutusautomatiikka ja pysäytys ylikuormituksessa
•	 isot pyörät
•	 säkkikehys säkkien asettamiseen (75 l )
•	 paperin syöttöaukko 260 mm
•	 mitat: 500 x 870 x 377 mm (lxkxs)
•	 moottorin teho 580 W
•	 molemmat mallit käsittelevät myös paperiliittimet ja luottokortit
•	 malli 2503 suikale myös CD ja DVD levyt

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268018 2501 4 mm 18 - 20 arkkia 2

268019 2501 4 x 40 13 - 15 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268320 2603 4 mm 26 - 28 arkkia 2

268321 2603 4 x 40 21 - 23 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

haJaUtettUUn 

käyttöön yRityksille

TUHOOJAT

TUHOOJAT

haJaUtettUUn 

käyttöön yRityksille

IDEAL 2604 suikale ja  
2604 ristiinleikkaava

Kokoluokkansa nopein ja suorituskykyisin mallisto  
keskitettyyn  papereiden tuhoamiseen.

•	 monifunktiokytkin eri toiminnoista kertova 
merkkivalopaneeli sileässä kalvonäppäimistössä

•	 SPS turvajärjestelmä ja ESM energiansäästö
•	 peruutusautomatiikka ja pysäytys ylikuormituksessa
•	 isot pyörät
•	 ulosvedettävä säkkikehys säkkien asettamiseen (115 l )
•	 paperin syöttöaukko 260 mm
•	 mitat: 495 x 926 x 470 mm (lxkxs)
•	 moottorin teho 640 W käyttönopeudella 0,12 m /s jatkuvalla 

teholla
•	 molemmat mallit käsittelevät myös paperiliittimet ja 

luottokortit
•	 malli 2603 suikale myös CD ja DVD levyt

690,00

790,00
suikale

ristiinleikkaava

890,00

990,00
suikale

ristiinleikkaava



IDEAL 3104 suikale ja  
3104 ristiinleikkaavat
Erittäin leveällä syöttöaukolla varustetut mallit.  
Edullinen vaihtoehtomallisto omassa kokoluokassaan.

•	 monifunktiokytkin eri toiminnoista kertova merkkivalopaneeli 
sileässä kalvonäppäimistössä

•	 SPS turvajärjestelmä ja ESM energiansäästö
•	 peruutusautomatiikka ja pysäytys ylikuormituksessa
•	 isot pyörät
•	 ulosvedettävä säkkikehys säkkien asettamiseen (140 l )
•	 paperin syöttöaukko 310 mm
•	 mitat: 538 x 930 x 470 mm (lxkxs)
•	 moottorin teho 640 W 
•	 kaikki mallit käsittelevät myös paperiliittimet ja luottokortit
•	 malli 3104 suikale käsittelee myös CD:ja DVD levyt

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268354 4002 4 mm 33 - 35 arkkia 2

268355 4002 4 x 40 23 - 25 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

haJaUtettUUn 

käyttöön yRityksille

TUHOOJAT

TUHOOJAT

haJaUtettUUn 

käyttöön yRityksille

IDEAL 4002 suikale  
ja ristiinleikkaava 
Huipputehokas yrityksen ykköskone voimakkaalla 
ja tehokkaalla moottorilla varustettuna.

•	 tässä huippumallissa on lisäksi itsesäätyvä 
moottorinvääntötekniikka

•	 SPS turvajärjestelmä ja ESM energiansäästö
•	 säkin tilavuus peräti 200 l
•	 syöttöaukko 400 mm
•	 mitat: 640 x 970 x 590 mm ( lxkxs )
•	 moottorin teho 1,6 kW
•	 tuhoaa myös paperiliittimet, luottokortit,  

CD ja DVD levyt

Nimikenro Ideal malli Silppukoko Kapasiteetti DIN turvaluokka

268325 3103 4 mm 26 - 28 arkkia 2

268327 3103 2 x 15 13 - 15 arkkia 4

268326 3103 4 x 40 21 - 23 arkkia 3

kapasiteetti arkkeina (80 g paperi)

1050,00

1160,00
suikale

ristiinleikkaava

1700,00

1990,00
suikale

ristiinleikkaava



IDEAL erikoisöljy teräpakoille  
( tuotenumero 268300 )
•	 Rypsipohjainen, luontoystävällinen öljy, 200 ml
•	 Öljyäminen pitää teräpakan toimintakykyisenä ja irrottaa paperipölyn.
•	 Suositellaan aina, kun silppusäiliö tyhjennetään

Kertakäyttöiset muovipussit 
Idealin asiakirjatuhoojiin 

Tuotenumero
Kapasiteetti 

(kokonaistilavuus/
täytettävä tilavuus) L

Mitat (leveys 
viikattuna/ taitteet/

korkeus) mm
Yhteensopivuus Ideal tuhoojat/mallit Pakkaukset

268711 40/25 300/230/640 2200/2201/2220/2240/2250/2260/2350/2400/2401/2402 50 kpl
268712 65/50 365/230/750 2360/2403/2404 50 kpl
268714 90/70 300/430/850 2501/2501CC 50 kpl
268713 170/95 440/300/1280 2600/2601 50 kpl
268718 200/140 500/340/1200 2502/2503/2602/2603/3102/3103/3800/3802 50 kpl
268719 230/140 600/350/1200 3803/3803CC 50 kpl
268716 400/350 500/430/1900 4104/4105 50 kpl
268717 300/200 560/500/1250 4000/4002/4003/4004/4005/4006CC 50 kpl
268801 730/340 700/700/1500 4105CC/4106/5008/5009/6005/6006 50 kpl

6,90
pullo

255010

Leikkuri Ideal 1135 350 mm
•	 Leikkuuleveys 350 mm. Kapasiteetti noin 40 arkkia  

( 80 g ) koot A6 – A4, jotka ovat merkitty leikkuutasolle.
•	 Sentti- ja tuuma-asteikolla varustettu sivukohdistin.
•	 Papereiden vapautusvipu. Helppo ja turvallinen käyttää  

(GS turvatestattu).
•	 Leikkurin koko 325 x 340 x 585 mm, paino 4,5 kg.

LEIKKURIT

159,00 449,00

233020

Leikkuri Ideal 1058 mm
•	 Leikkuuleveys 580 mm. Kapasiteetti noin 30 arkkia 

kerralla  ( 80 g ), koot merkitty leikkaustasolle A6 – A4.
•	 Sentti- ja tuuma-asteikolla varustettu sivukohdistin. 
•	 Käsipuristin. 
•	 Helppo ja turvallinen käyttää (GS turvatestattu).
•	 Leikkurin koko 260 x 410 x 790 mm, paino 14 kg.
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Vuotaako luottamuksellisia yritystietoja  
paperikorin kautta ulkopuolisille?

Tuhotaanko yrityksessäsi luottamukselliset tiedot niin, etteivät ne pääse sivullisten käsiin?
Vuotaako tietoa, paperikorien kautta ulos talosta?
Riskeihin kannattaa varautua tekemällä luottamuksellisten asiakirjojen tuhoamisesta laatukäsikirjan yrityksessä.
Ylimääräiset paperit on syytä tuhota välittömästi, paikassa, missä niitä tulostetaan. Tämä koskee erityisesti kopio-
kone ja verkkotulostin ympäristöä jokaisessa yrityksessä. Paikasta toiseen siirto ja turha säilytys lisää turvalli-
suusriskiä ja tietovuotoja.

Takuu
Kaikissa Idealin tuhoojissa on paperinliittimet ja nitojannastat kestävä leikkuumekanismi, sillä teräpakka on 
valmistettu korkealuokkaisesta kovasta teräksestä. Ideal antaa 30 vuoden takuun kaikille valmistamilleen terä-
pakoille. Jotta teräpakka säilyy vuodesta toiseen, tehdas suosittelee mekanismin öljyämistä jokaisen silppusäkin 
tyhjennyksen yhteydessä. 

SPS – turvajärjestelmä
Safety Protection System

Useissa  malleissa on laitteisiin rakennettu SPS turvajärjestelmä: syöttöaukon edessä oleva elektronisesti val-
vottu turvasuoja ja magneettinen ovikytkin sekä moottorin ylikuumenemisen estävä kaksoissuoja. Kaikissa SPS 
– malleissa on automaattinen pysäytys ja peruutus paperitukosten esiintyessä samoin automaattinen pysäytys-
säiliön täytyttyä.

ESM energiaa säästävät asiakirjatuhoojat

Made in Germany – saksalaista laatua jo vuodesta 1951

Suikaleleikkuu ja ristiinleikkuu, kaksi eri vaihtoehtoa
Kerralla syötettävä arkkimäärä on aina suurempi suikalemalleissa kuin vastaavan kokoluokan ristiinleikkaavissa 
malleissa. Ristiinleikkaavissa malleissa turvaluokat ovat 3:sta 5:een .Silppu pakkautuu tiiviimmäksi kuin suikale 
ja näin ollen samankokoiseen silppusäkkiin nelinkertainen määrä paperia.

Tietoturvakysymys on aina etusijalla
Todellisen uhan yritystoiminnalle aiheuttaa huolimattomuus, koska tietoa itse asiassa tulostetaan enemmän kuin 
koskaan. Jokaisen yrityksen laatukäsikirjaan tulisi lisätä käytäntö tuhottavasta materiaalista koskien yritystieoja ja 
ennen kaikkea yrityksen asiakkaita koskevia tietoja. 
Lisäksi vielä on tullut erilaisia datamedioita, kuten CD ja DVD levyt, jotka sisältävät myös vastaavaa tietoa, kuin 
paperidokumentit. Niiden tuhoamiseen vaaditaan laitteilta erityisominaisuuksia
Hankkimalla yritykseen saksalainen Ideal asiakirjatuhooja varustaudutaan turvallisuuteen välittömästi
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Olavinkatu 44, 57100 SAVONLINNA
Puh. (015) 272211, Fax (015) 272220


