
HS - 26B

Fragmentadora de Papel

Manual de Instrução

Este manual se refere a frag-
mentadora modelo HS - 26B.
Favor lêr o mesmo antes de
utilizar o equipamento e siga
as orientações para sua  
segurança.
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Especificações
Pode fragmentar

Papel, cartão de crédito, CD/DVDs, clipes de papel, grampos.

O que não fragmenta

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão, papel molhado, laminados 
ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

Tamanho do papel fragmentado:

Corte em partículas ...............................................................................................................3,9 x 35 mm.

Capacidades Máximas

Folhas por passada .....................................................................26 unid. (gramatura por folha/70~75g)

Cartões/CD/DVDs  por passada............................................................................................................ 1

Largura da entrada ......................................................................................................................310mm.

Ciclo de trabalho MÁXIMO....................................................................Continuo (Lubrificada a óleo).

Taxa de utilização diária recomendada: 150 passadas de papel, 100 cartões,  50 Cds/DVDs.

Especificações Técnicas

Safe touch (toque seguro)..................................................................................................................Não
Proteção térmica contra sobrecarga...................................................................................................Sim
Nível de segurança.................................................................................................................................4
Capacidade do cesto de resíduos.............................................................................................120 Litros
Nível de ruído em decibéis.................................................................................................................<54
Potência do motor...................................................................................................................1500 Watts
Dimensões do equipamento..........................................................................................570 x 492 x 1010
Peso.................................................................................................................................................81 kg
Rodízios (rodinhas)............................................................................................................................Sim
Sensor de porta aberta........................................................................................................................Não
Sensor de cesto cheio.........................................................................................................................Sim
Engrenagens metálicas.......................................................................................................................Sim
Pentes e raspadores de metal..............................................................................................................Sim
Cilindro de corte maciço....................................................................................................................Sim  

Papel de maior gramatura, com umidade ou diferenças de tensão 
    pode reduzir a capacidade de fragmentação.

Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada
passada (inserção) de papel para fragmentar.

ATENÇÃO
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Partes e Funções

A
B

C

D

E

F

A - Entrada de Papel

B - Painel de Aviso

C - Interface de controle e 
indicadores (rouch)

D - Chave de Liga e Desliga

E - Puxador de Porta

F - Rodas para locomoção



Operação (1º uso) 
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1. Retire os parafusos
que estão no interior
do equipamento.

2. Coloque o óleo na

lateral do equipamento

conforme imagem acima,

antes do uso .

3. Após ligar o equipamento,
pressione juntos os botões:
      e         por 5min. 

Operação (uso diário) 

1. Plugue a máquina e aperte
o botão “ | “

2. Local onde deve ser colocado o 
papel, CD/DVD, Cartão...

3. A cada 15 dias, limpe os 
sensores eletrônicos



Informações
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24-26
  26 folhas por passagem, porém esta quantidade
 poderá variar de acordo com a umidade do papel.

Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerosol 
em recipiente de bico longo

Em caso de atolamento, pressione o botão  |< para retroceder 
o sistema de corte da fragmentadora de papel.

 Mantenha longe de crianças e animais.Mantenha as mãos 
longe da entrada do papel. Sempre desligue ou desplugue
 quando não estiver em uso.

 Mantennha objetos exteriores como luvas, jóias, roupas,
cabelo, etc... Longe da abertura da fragmentadora. 
Se o objeto entrar na abertura de cima, pressionar o botão
reverso ( |< ) para retirar o objeto.

 Nunca usar aerosol, produtos cm base em petróleo ou 
qualquer outro produto inflamável na gragmentadora 
ou perto da mesma, não use ar comprimido na fragmentadora
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ATENÇÃO

Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu 
prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).

?  Esta máquina possui o botão de liga e desliga, conforme 
operação 1. Para ligar a posição é (I), para desligar a posição 
é (O).

?  

?  

?  

Evite tocar nas lâminas de corte exposta na parte interna 
da fragmentadora.

Lembre - se sempre de trancar as rodas de movimentação 
parar usar o equipamento.

O fio terra deve ser instalado sempre próximo do 
equipamento, e deverá ser de fácil acesso. ( Equipamento 
possui plugue de 16A Amperes)
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