
 

קטלוג המגרסות
החזקות ביותר בעולם

נציגת Fellowes בישראל
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Fellowes® שואפת להציג פתרונות חדשניים  החל במניעת חסימת נייר ועד לתכונות בטיחות מתקדמות, 
 ®Fellowes העונים על צורכי הגריסה החשובים ביותר.  עם יותר מ-235 פטנטים ובקשות לפטנטים בעולם, 

מחויבת לגלות ולפתח פתרונות שהופכים את המגרסות שלנו ליותר חזקות, בטוחות ונטולות סיבוכים.

AutoMaxTM"לגריסת "שגר ושכח

 - Surefeed טכנולוגיית
מאפשר חווית גריסה

של "שגר ושכח"

 - Jam Guard מערכת
מונעת הפרעות גריסה 
לפעילות ללא חסימות

הדרך החכמה יותר לגרוס

טכנולוגיית בטיחות מתקדמת

חיישן שמקיף את פתח הזנת הנייר מפסיק את תהליך הגריסה באופן אוטומטי כאשר הוא מזהה שידיים 
באות במגע עם פתח ההזנה.

אידיאלי לסביבה הביתית/משרדית, שם הבטיחות והשקט הנפשי הם ערכים מאוד חשובים למשתמשים.

טכנולוגיית בטיחות נוספת

מונעת הפעלה ידנית של המגרסה.  לצורך הפעלה, יש לשחרר את ה-Safety Lock לפני שניתן 
להדליק את המגרסה למצב "קדימה" או "אחורה".

יעילות אנרגטית 100% מהזמן

מצמצמת את צריכת האנרגיה במהלך השימוש ובזמן השהייה וכיבוי המגרסה לאחר 2 דקות 
של אי הפעלה.

Sleep Mode
 מכבה את המגרסה לאחר 

2 דקות של אי הפעלה.

SilentShred Performance
מפחית את מטרד הרעש 

במקומות עבודה משותפים.

יכולת מתקדמת למניעת חסימת נייר

חיישן המצוי בפתח הזנת הנייר מודד את עובי הנייר.  אם העובי עולה על הקיבולת, המגרסה לא תפעל עד 
לצמצום חבילת הנייר.

מתגברת על חבילות נייר שהוזנו למגרסה באופן בלתי תקין.
משפרת את יעילות המגרסה באמצעות חיווי חזותי; אדום = עומס גדול מדי ירוק/צהוב = גריסה ללא חסימות!

יכולת סטנדרטית למניעת חסימת נייר

חיישן המצוי בפתח הזנת הנייר מודד את עובי הנייר.  אם העובי עולה על הקיבולת, המגרסה 
לא תפעל עד לצמצום חבילת הנייר.

חדשנות מתקדמת
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רכישת מגרסות 
Fellowes

בעת רכישת מגרסה, עליכם לשקול שלוש שאלות חשובות:
1. היכן ייעשה שימוש במגרסה וכמה אנשים היא תשרת?

2. מהי רמת הביטחון הדרושה? ככל שרמת ה-DIN גבוהה יותר, כך ההגנה טובה יותר.
3. אילו תכונות נוספות ישפרו את חווית הגריסה?

מסחרי
המגרסות המסחריות שלנו הן אידיאליות 
למשרדים גדולים עם משתמשים רבים, 
מבטיחות זמני ריצה ממושכים לגריסה 
ללא הפסקה ומתוכננות לשימוש כבד.

שימוש קל/בינונישימוש בינוני/כבדשימוש כבד

משרדי קטן/ביתי
המגרסות שלנו לבית ולמשרדים קטנים 

הן אידיאליות לסביבות בהן עד 5 
משתמשים, המטפלים במידע מסווג 

הן מבטיחות זמן ריצה של עד 30 דקות 
ומתוכננות לשימוש בינוני/כבד.

אישי
אידיאלי למשתמשים יחידים המטפלים 
במידע מסווג במשרד או בבית, עם זמני 
ריצה של עד 8 דקות ותכנון לשימוש קל/

בינוני.

CROSS-CUTMICRO-CUT
P3-P4 - אבטחה מוגברתP5 - אבטחה עליונה

אבטחה משופרת למסמכים 
סודיים.

 A4 4 כ 312 חלקיקים לדף x 50mm

P3 רמת

 A4 4 כ 410 חלקיקים לדף x 38mm

P4 רמת

 A4 2 כ 3,800 חלקיקים לדף x 8mm

אבטחה עליונה למסמכים 
מסווגים ביותר.

HIGH-SECURITY
P7 - אבטחה גבוהה ביותר

 A4 0.8 כ 15,000 חלקיקים לדף x 5mm

מספקת רמה גבוהה של הגנה למסמכים 
מסווגים וסודיים ביותר.

1
משתמש

3-5
משתמש

1-3
משתמש

5+
משתמש
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מאפשר גם גריסה של זמן ריצה קיבולת מיכל רמת אבטחה סוג חיתוך קיבולת דפים דגם

מתמשך 75 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 500 AutoMax™ 500C

כן

לא

כן

לא

מגרסות מסחריות
 +5 משתמשים

לטעון

גיליונות נייר

מהדקים

אטבים רגילים

כרטיסי אשראי

CD/DVD

דואר זבל

דפים מקומטים

דפים מקופלים

הדפסות צבעוניות דו צדדיות

נייר מבריק

AutoMax™ 500C
5-10 משתמשים בסביבות מסחריות

ממשיכה מהמקום שבו אחרות מפסיקות!

בדקו גם את 
 Automax 300C
בעמוד 7 גריסת 

"שגר ושכח" 
במשרד הקטן

תכונות

ללכתלנעול

כעת יש דרך חכמה יותר לגרוס ביעילות בסביבה המשרדית.  
AutoMax™ 500C של Fellowes מאפשרת חווית גריסה 

"שגר ושכח" עבור 5+ משתמשים.  פשוט הזינו את הנייר, 
הפעילו את התוכנית ותלכו.  זה בעצם כל העניין!

האם אתם
מעוניינים 

במנגנון שימון 
אוטומטי?

האם אתם
מעוניינים 

במנגנון שימון 
אוטומטי?

האם אתם מעוניינים
בחוויית גריסה

של ״שגר ושכח״?

כמה אנשים
המשתמשים

במגרסה?
425Ci

325Ci

AutoMax™ 500C

225Ci

 10+
משתמשים

 10+
משתמשים

 5+
משתמשים
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425CI/325CI

225Ci

המגרסות המסחריות שלנו אידיאליות לשימוש במשרדים 
גדולים יותר בהם יש משתמשים מרובים, הן מאפשרות זמני 

ריצה מתמשכות לגריסה ללא הפסקה ומתוכננות לשימוש 
 Fellowes® כבד.  כל אחת מהמגרסות המסחריות של

כוללות את מערכת מניעת החסימות שלנו, טכנולוגיית 
®SafeSense ומערכת לחיסכון באנרגיה.

תכונות
SafeSense® * SilentShred * 100% מונע חסימות

מערכת חסכונית באנרגיה * גריסה מתמשכת

תכונות
SafeSense® * SilentShred * 100% מונע חסימות

מערכת חסכונית באנרגיה * גריסה מתמשכת

+10 משתמשים במשרדים גדולים 

5-10 משתמשים במשרדים גדולים 

מאפשר גם גריסה של זמן ריצה קיבולת מיכל רמת אבטחה סוג חיתוך קיבולת דפים דגם

מתמשך 121 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x30mm) 28-30 425Ci

מתמשך 83 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x48mm) 22-24 325Ci

מתמשך 60 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 20-22 225Ci

מגרסות מסחריות
 +5 משתמשים
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מאפשר גם גריסה של זמן ריצה קיבולת מיכל רמת אבטחה סוג חיתוך קיבולת דפים דגם

30 דקות 60 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 300 AutoMax™ 300C

25 דקות 34 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 18 99Ci 

15 דקות 34 ליטר DIN P-5 Micro-Cut (2x14mm) 12 99MS

עיצובים חדשניים ותכונות ייחודיות, כגון מערכת מניעת 
חסימות 100%, ביצועי ™SilentShred, טכנולוגיית 

®SafeSense ויתרון ™AutoMax שאינו מחייב נוכחות ליד 
המכונה, הופכים את המגרסות של Fellowes למשרד 

הקטן/לבית למכשיר חזק יותר, בטוח יותר ונטול סיבוכים.  
בבסיסה של כל מגרסת Fellowes עומדת המחויבות שלנו 
לספק ללקוחות את המגרסה האיכותית והעמידה ביותר 

שכסף יכול לקנות.

AutoMax™ 300C

תכונות
SilentShred *  הגנה מפני חסימות * נעילה חכמה * Surefeed™

3-5 משתמשים בסביבות עסקיות 

99Ci

תכונות
SilentShred *  מערכת חסכונית באנרגיה * SafeSense® * 100% מניעת חסימות

3-5 משתמשים במשרד הקטן 

99MS

תכונות
Microshred * SafeSense® * SilentShred

1-3 משתמשים במשרד הקטן/משרד ביתי 

מגרסות ביתיות/משרדים 
קטנים 3-5 משתמשים

כן

לא מהי רמת 
האבטחה 

הדרושה לכם?

Cross Cutהאם אתם מעוניינים
בחוויית גריסה

של "שגר ושכח"?

AutoMax™ 300C

99Ci

99MS Micro Cut
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מגרסות ביתיות/
משרדים קטנים 1-3 

משתמשים

 המגרסות שלנו למשרדים ביתיים/קטנים המיועדות 
ל- 1-3 משתמשים מספקות זמני ריצה של עד 12 דקות והן 
מתוכננות לשימוש בינוני/כבד.  עיצובים חדשניים ותכונות 

קנייניות כגון מערכת מניעת חסימות 100%, ביצועי 
™SilentShred וטכנולוגיית ®SafeSense הופכים את מגרסות 

®Fellowes ליותר חזקות, בטוחות ואמינות.

מאפשר גם גריסה של זמן ריצה קיבולת מיכל רמת אבטחה סוג חיתוך קיבולת דפים דגם

12 דקות 32 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 200 Automax 200

10 דקות 32 ליטר DIN P-3 Cross-Cut (4x510mm 130 Automax 130

12 דקות 23 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 16 79Ci

10 דקות 23 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x38mm) 12 73Ci

8 דקות 19 ליטר DIN P-3 Cross-Cut (4x50mm) 10 63Cb

7 דקות 19 ליטר DIN P-5 Micri-Cut (3x10mm) 10 62MC

כן

כן

*כן

מהי רמת 
האבטחה 

הדרושה לכם?

Cross Cut

Cross Cut

האם אתם צריכים
ביצועים ללא
חסימת נייר?

האם אתם מעוניינים 
בחוויית גריסה  "שגר 

ושכח"?

73Ci

79Ci

AUTOMAX 130/200

63Cb

62MC Micro Cut

כן

AUTOMAX 130/200

תכונות
  SilentShred * Sure feed * Safety lock * 100% מניעת חסימות

1-3 משתמשים במשרד הקטן/משרד ביתי

79Ci

תכונות
מניעת חסימות SafeSense® * SilentShred * 100% * מערכת חסכונית באנרגיה  

1-3 משתמשים במשרד הקטן/משרד ביתי

73Ci

תכונות
מניעת חסימות SafeSense® * SilentShred * 100% * מערכת חסכונית באנרגיה  

1-3 משתמשים במשרד הקטן/משרד ביתי

63Cb

תכונות
Jam Blocker * SafeSense * SilentShred * מערכת חסכונית באנרגיה  

1 משתמש במשרד הקטן/משרד ביתי

62MC
תכונות

 MICROSHRAD * Safety lock * מערכת חסכונית באנרגיה  

1 משתמש במשרד הקטן/משרד ביתי

jam blocker לא 100 אחוז באמצעות*
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מגרסות אישיות
משתמש אחד

המגרסות האישיות שלנו אידיאליות למשתמשים יחידים 
המטפלים במידע מסווג במשרד או בבית, עם זמן ריצה 

של עד 8 דקות ותכנון המיועד לשימוש קל/בינוני.

59Cb

תכונות
  Safety Lock *  חוסם חסימות

לשימוש אישי של משתמש אחד

53C

תכונות
יכולת גריסת תקליטורים 

לשימוש אישי של משתמש אחד

M-7C

תכונות
מכסה קל להרמה המבטיח טיפול פשוט בפסולת  

לשימוש אישי של משתמש אחד

P-35C

תכונות
   Safety Lock

לשימוש אישי של משתמש אחד

מאפשר גם גריסה של זמן ריצה קיבולת מיכל רמת אבטחה סוג חיתוך קיבולת דפים דגם

5 דקות 15 ליטר DIN P-3 Cross-Cut (4x50mm) 9 59Cb

3 דקות 23 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x35mm) 10 53C

4 דקות 14 ליטר DIN P-3 Cross-Cut (4x46mm) 7 M-7C

3 דקות 12 ליטר DIN P-4 Cross-Cut (4x40mm) 5 P-35C

האם אתם
מעוניינים בטכנולוגיה

נגד חסימות? האם אתם
מעוניינים
במערכת
בטיחות?

לאלא

כןכן

כן

53C

59Cb

P-35C

M-7C לא
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מפרט מגרסות
Fellowes

63Cb 62MC 59Cb 53C M-7C P-35C מאפיינים

SOHO SOHO אישי אישי אישי אישי קבוצה

1-3 משתמשים 1-3 משתמשים משתמש אחד משתמש אחד משתמש אחד משתמש אחד שימוש

10 10 9 10 7 5 קיבולת דפים
(A4/70gsm)

Cross-Cut Micro-Cut Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut סוג חיתוך

4x50 3x10 4x50 4x35 4x46 4x40 גודל חיתוך/מ"מ

P 3 P 5 P 3 P 4 P 3  P 4 DIN דרגת

312 2000 312 446 339 390 A4 חלקיקים לדף

230 230 230 220 230 220 רוחב צוואר/מ"מ

2.74 2.74 2.7 2 3.7 1.8 מהירות גריסה
mpm/ממוצע

8 on / 60 off 6 on / 60 off 5 on / 20 off 3 on / 30 off 4 on / 30 off 3 on / 30 off מחזור עומס/דקות

עוד חומרים לגריסה

- - - - - טכנולוגיה נגד חסימה

- - טכנולוגיית בטיחות

- - - - - -  SilentShred®

- - - - - מערכת חסכונית
באנרגיה

- - - - - - Auto-Oil

מיכל נשלף מיכל נשלף מיכל נשלף מכסה עילי מכסה עילי מכסה עילי סגנון מיכל

19 19 15 23 14 12 קיבולת מיכל/ליטרים

2 2 2 2 1 1 אחריות מכונה

5 5 5 5 3 3 אחריות חותך

    

מותג מוביל
 . ®Fellowes כשאתם חושבים על מגרסה מצוינת, אתם חושבים על 

Fellowes® לשם נרדף למגרסה בהיותה המותג המוביל, הפכה 
איכותית בעלת ביצועים ועמידות גבוהה.  לכל צורך שיתעורר,

החל בהגנה מפני גניבת זהות אישית ועד לשימוש משרדי מסחרי, 
Fellowes® היא מובילת שוק אמינה. שביעות רצון הלקוחות שלנו מוכחת 

ביחס לתכונות, לאיכות ולאמינות ארוכת הטווח שלנו.
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99Ci 99MS Automax 200 Automax 130 79Ci 73Ci מאפיינים

SOHO SOHO SOHO SOHO SOHO SOHO קבוצה

3-5 משתמשים 3-5 משתמשים 1-3 משתמשים 1-3 משתמשים 1-3 משתמשים 1-3 משתמשים שימוש

17 12 200 130 14 12 קיבולת דפים
(A4/70gsm)

Cross-Cut Strip-Cut Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut סוג חיתוך

4x38 2x8 4x38 4x51 4x38 4x38 גודל חיתוך/מ"מ

P 4 P 5 P 4 P 4 P 4 P 4 DIN דרגת

410 3898 305 305 410 410 A4 חלקיקים לדף

230 230 9 9 230 230 רוחב צוואר/מ"מ

3.6 3 - - 3.4 3.4 מהירות גריסה
mpm/ממוצע

25 on / 40 off 15 on / 25 off 10 on / 25 off 10 on / 25 off 12 on / 20 off 12 on / 20 off מחזור עומס/דקות

עוד חומרים לגריסה

- טכנולוגיה נגד חסימה

טכנולוגיית בטיחות

 SilentShred®

מערכת חסכונית -
באנרגיה

- - - - - - Auto-Oil

מיכל נשלף מיכל נשלף דלת/מיכל נשלף דלת/מיכל נשלף מיכל נשלף מיכל נשלף סגנון מיכל

34 36 32 32 23 23 קיבולת מיכל/ליטרים

2 2 2 2 2 2 אחריות מכונה

5 5 5 5 5 5 אחריות חותך

מפרט מגרסות
Fellowes

®Fellowes ההבדל של 
Fellowes® מיועד לספק ביצועים מתקדמים  התכנון ההנדסי של כל מגרסת 
ולעמוד בפני עומסי שימוש כבדים.  ההתחייבות שלנו לספק את המגרסות 

האמינות ביותר בשוק– נתמכת בחדשנות המתקדמת, באיכות יוצאת הדופן 
ובשירות המצוין שלנו.
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AutoMa x 500C 425Ci 325Ci 225Ci 300C מאפיינים

מסחרי מסחרי מסחרי מסחרי SOHO קבוצה

+5 משתמשים +10 משתמשים +5 משתמשים 3-5 משתמשים שימוש

500 28-30 22 20 300 קיבולת דפים
(A4/70gsm)

Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut Cross-Cut סוג חיתוך

4x38 4x30 4x38 4x38 4x38 גודל חיתוך/מ"מ

P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 DIN דרגת

410 520 410 410 410 A4 חלקיקים לדף

230 305 n/a 240 230 רוחב צוואר/מ"מ

2 4 n/a 4.8 2 מהירות גריסה
mpm/ממוצע

מתמשך מתמשך רציף מתמשך 30 on / 30 off מחזור עומס/דקות

עוד חומרים לגריסה

טכנולוגיה נגד חסימה

טכנולוגיית בטיחות

 SilentShred®

מערכת חסכונית
באנרגיה

- - - - Auto-Oil

דלת/מיכל נשלף דלת/מיכל נשלף דלת/מיכל נשלף דלת/מיכל נשלף מיכל נשלף סגנון מיכל

75 121 83 60 60 קיבולת מיכל/ליטרים

2 2 2 2 2 אחריות מכונה

20 20 לכל חיי המכונה 20 20 אחריות חותך

מפרט מגרסות
Fellowes

איכות יוצאת דופן
המחויבות שלנו למכשיר עמיד מתחילה במצוינות הנדסית, בדיקה 

קפדנית ורכיבים איכותיים המבטיחים רמות גבוהות ביותר של 
 ®Fellowes עמידות, ביצועים ואמינות.  בבסיסה של כל מגרסת 

עומדת המחויבות שלנו לספק ללקוחות את המגרסה האיכותית 
והעמידה ביותר שכסף יכול לקנות.
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F e l l o w e s  A u t o M a x ™ ת  א ו  ר י כ ה

השאירו את
הגריסה שלכם

למומחים.
Fellowes AutoMax™-יש היום דרך יותר חכמה לגרוס.  תנו ל

לטפל בכל הגריסה שלכם בזמן שאתם מטפלים בעסקים שלכם.

גטר טק, נציגת FELLOWS  בישראל רח׳ שמשון 7 פתח תקווה,
www.getter-tech.co.il | 03-5761660 ת.ד 10191 פ"ת 4900201 ט'ל

מגרסה שממשיכה 
מהנקודה בה אחרות 

מפסיקות:
גיליונות נייר

מהדקים  
אטבים רגילים 
כרטיסי אשראי

CD/DVD
דואר זבל

דפים מקומטים
דפים מקופלים

הדפסות צבעוניות דו צדדיות
נייר מבריק

Fellowes, יצרנית המגרסות החזקות בעולם, גאה להשיק 
את AutoMax™ 300C ו-500C, קו המגרסות הראשון 

שמאפשר הפעלת "שגר ושכח".  במכשיר מותקנת 
טכנולוגיית SureFeed, כך שעם סדרת AutoMax™ אינכם 

צרכים לבזבז זמן בהפרדה, יישור או סינון הניירות ודואר 
 הזבל.  פשוט הזינו, לחצו על הכפתור ותלכו.  

ללכתלנעול לטעוןFellowes – הדרך החכמה יותר לגרוס.

www.fellowes.com
בקרו באתר Fellowes, שם תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים 
כדי להצליח במכירות של מגרסות Fellowes – החל במפרטי מוצר 

מפורטים, סרטונים ועד לכלים להמחשה.


