
נציגת Fellowes בישראל

מגרסות, 
מוצרי גימור וארגונומיה



מגרסותחדשנות מתקדמת

12

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.

הדרך החכמה יותר לגרוס

Sleep Mode
 מכבה את המגרסה לאחר 

2 דקות של אי הפעלה.

SilentShred Performance
מפחית את מטרד הרעש 

במקומות עבודה משותפים.

12C 63Cb 62MC 21cs 53C 8MC M-7C 6C P-35C P-25

 1-3
משתמשים

 1-3
משתמשים

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

12 10 10 12 10 8 7 6 5 5 קיבולת דפים
(A4/70gsm)

Cross-Cut Cross-Cut Micro-Cut Cross cut Cross-Cut MicroShred Cross-Cut Cross cut Cross-Cut strips סוג חיתוך

4 x 40 4x50 3x10 4x52 4x35 3x10 4x46 4 x 35 4x40 7 גודל חיתוך/מ"מ

P 4 P 3 P 4 P 3 P 4 P 4 P 3 P 4  P 4 P 1 DIN דרגת

12 on / 30 
off

8 on / 60 
off

6 on / 60 
off

5 on / 30 
off

3 on / 30 
off

5 on / 30 
off

4 on / 30 
off

3 on / 30 
off

3 on / 30 
off

3 on / 25 
off

מחזור עומס/
דקות

- עוד חומרים 
לגריסה

- - - - - - - טכנולוגיה נגד 
חסימה

 - טכנולוגיית 
בטיחות

- - - - - - - - - -  SilentShred®

- - - - - - - - - - מערכת חסכונית
באנרגיה

- - - - - - - - - - Auto-Oil

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

19 19 19 15 23 14 14 11 12 11 קיבולת מיכל/
ליטרים

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 אחריות מכונה

5 5 5 3 5 3 3 3 3 1 אחריות חותך

470x341x247 502 x 390 x 266 480 x 350 x 270 391 x 232 x 430 400x338x196 384x305x200 387 x 320 x 186 365x299x168 200 x 350 x 200 300x301x160 מידות המגרסה 
H/W/D   מ"מ

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.

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.

AutoMaxTM"לגריסת "שגר ושכח

טכנולוגיית Surefeed - מאפשר 
חווית גריסה של "שגר ושכח"

מערכת Jam Guard - מונעת הפרעות 
גריסה לפעילות ללא חסימות

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!

טכנולוגיית בטיחות נוספת

מונעת הפעלה ידנית של המגרסה.  
 Safety-לצורך הפעלה, יש לשחרר את ה
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.
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מגרסות מגרסות

Automax 
200 M

Automax 
200

Automax 
130 99MS 99Ci 92CS 79Ci 73Ci

 1-3
משתמשים

 1-3
משתמשים

 1-3
משתמשים

 3-5
משתמשים

 3-5
משתמשים

 1-3
משתמשים

 1-3
משתמשים

 1-3
משתמשים שימוש

200/10 top 200/10 top 130/8 top 14 18 18 16 12 קיבולת דפים
(A4/70gsm)

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

2x14 4x38 4x51 2x8 4x38 4x38 4x38 4x38 גודל חיתוך/מ"מ

P 5 P 4 P 4 P 5 P 4 P 4 P 4 P 4 DIN דרגת

12 on / 25 off 10 on / 25 off 10 on / 25 off 15 on / 25 off 25 on / 40 off 30 on / 40 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 מיכל נשלף מיכל נשלף מיכל נשלף מיכל נשלף מיכל נשלף מיכל נשלף סגנון מיכל

32 32 32 34 34 25 23 23 קיבולת מיכל/ליטרים

2 2 2 2 2 2 2 2 אחריות מכונה

5 5 5 5 5 5 5 5 אחריות חותך

564x346x508 564 x  346 x  508 543 x  346 x  508 592 x  288 x  442 592 x  288 x  442 572x378x281 472 x  382 x  264 500 x  390 x  275 מידות המגרסה מ"מ   
H/W/D

AutoMax 
550

 Automax 
350 485ci 425Ci 325Ci 225mi 225Ci 125Ci

 +10
משתמשים

 +10
משתמשים

 +10
משתמשים

 +10
משתמשים

 +10
משתמשים 5+ משתמשים 5+ משתמשים 5+ משתמשים שימוש

550/14top 350/14top 28-30 26-28 24 14 22 20 קיבולת דפים
(A4/70gsm)

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

4x38 4x38 4x30 4x30 4x38 2x12 4x38 4x38 גודל חיתוך/מ"מ

P 4 P 4 P 4 P 4 P 4  P 5 P 4 P 4 DIN דרגת

מתמשך 45on/45 off מתמשך מתמשך מתמשך מתמשך מתמשך מתמשך 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

דלת/מיכל 
נשלף

דלת/מיכל 
נשלף

דלת/מיכל 
נשלף מיכל נשלף סגנון מיכל

83 68 142 114 83 60 60 53 קיבולת מיכל/
ליטרים

2 2 2 2 2 2 2 2 אחריות מכונה

5 5 לכל חיי 
המכונה

לכל חיי 
המכונה

לכל חיי 
המכונה

לכל חיי 
המכונה

לכל חיי 
המכונה 5 אחריות חותך

998x508x661 888 x  430 x  673 953 x  636 x  509 955 x  558 x 508 880 x 510 x 460 785 x 454 x 435 785 x 454 x 435 735X535X286 מידות המגרסה מ"מ   
H/W/D
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מוצרי ארגונומיה משרדיים מוצרי גימור

STANDARD FOOTREST  
דום משרדי מפלסטיק ממוחזר	 
2 מצבי גובה 	 
במה להרמת רגליים, מוריד מתח 	 

מהכתפיים 
משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים	 
מכיל 95 אחוז חומר ממוחזר 	 

MAXI COOL LAPTOP RISER  
מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית 	 
מתאים למחשבים ניידים עד מסך 17"	 
פלסטיק ממוחזר 	 
 	USB-כולל מאוורר מובנה המתחבר ב
שקט במיוחד 	 
הגבה 7.5 ס"מ 	 
משטח מונעה החלקה	 

REFRESHTM FOOT SUPPORT  
דום משרדי מפלסטיק איכותי וממוחזר 	 
2 מצבי גובה 	 
ניתן להזזה בזווית קדמית לנוחות תמיכה	 
משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים	 

OFFICE SUITESTM LAPTOP RISER  
מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית 	 
מונע מתח בצוואר ובכתפיים 	 
כיוון גובה מ 14 – 20 ס"מ 	 
משטח מונע החלקת המחשב	 
תמיכה עד 5 ק"ג	 

 OFFICE SUITESTM MESH BACK  
SUPPORT

תומך גב מבד נושם	 
 מוריד מתח מהשכמות	 

ומהגב התחתון 
מתאים לכל כסא משרדי 	 
הרכבה קלה ונוחה	 

 STANDARD MONITOR RISER  
GRAPHITE

מגביה מסך מחשב 100% מפלסטיק 	 
ממוחזר

תומך במשקל של עד 36 ק"ג 	 
3 מצבי גובה מ 5 ס"מ – עד 10 ס"מ	 

 PREMIUM MONITOR RISER  
GRAPHITE

מגביה מסך מחשב 100% מפלסטיק 	 
ממוחזר

תומך במשקל של עד 36 ק"ג 	 
5 מצבי גובה מ 6.5 ס"מ – עד 16.5 ס"מ	 
מקום בתחתית למסמכים ואחסון	 

 COMPACT TFT/LCD MONITOR  
SUPPORT

מגביה מסכים מעוצב	 
3 מצבי גבוה 7.5-14 מ"מ	 
ניתן לסיבוב 45 מעלות	 

מכשיר כריכה ספירלי            
            פלסטיק ידני

Quasar+ 500 :דגם
 	 A4 מכונת כריכה משרדית
כריכת עד 500 דף	 
ניקוב עד 25 דפים במכה	 
גודל ספירלה מקסימלי 50 מ”מ	 

מכונת כריכה ספירלי            
            פלסטיק ידני

Star+ 150 :דגם
 	 A4 מכונת כריכה משרדית

למשרד קטן 
ניקוב עד 15 דפים במכה	 
כריכה עד 150 דפים	 

מכונת כריכה ספירלי    
            פלסטיק ידני

Pulsar+ 300 :דגם 
 	 A4 מכונת כריכה משרדית

למשרד קטן \בינוני 
ניקוב עד 20 דפים במכה	 
כריכה עד 300 דפים	 

A3 מכשיר למינציה  
Voyager A3 :דגם 

 מתאים לכיסי למינציה 	 
80-250 מיקרון

מהירות 90 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 4 דקות	 
רצועה	 
מערכת חימום אוטומטית לפי 	 

Autolam עובי כיס הלמינציה
 	Hot swap

A3 מכשיר למינציה  
Neptune A3 :דגם 

מתאים לכיסי למינציה 	 
80-175 מיקרון

מהירות 35 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 4 דקות	 
4 גלילים	 

A4/A3 מכשיר למינציה  
Lunar A4/A3 :דגם 

מתאים לכיסי למינציה  	 
80 מיקרון 

מהירות 30 ס"מ לדקה	 
זמן חימום 5 דקות	 
2 גלילים	 

A4/A3 מכשיר למינציה  
Saturn A4/A3 :דגם 

מתאים לכיסי למינציה        	 
80-125 מיקרון

מהירות 30 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 6 דקות	 
2 גלילים	 

A3 גליוטינה  
Plasma A3 :דגם 

קיבולת חיתוך: 40 דפים	 
רוחב חיתוך 455 מ”מ	 

A4 טרימר  
Proton A4 :דגם 

 	380mm :אורך חיתוך
כמות דפים: 10 דפים	 
חומרים שניתנים לחיתוך: 	 

נייר, פילם, תמונות, בד
סכין חיתוך אחת	 
משקל: 1.1 ק"ג	 

A3 טרימר  
Proton A3 :דגם 

 	A3/A4/A5/A6 חותך
אורך חיתוך: 455 מ"מ	 
כמות דפים: 10 דפים 	 

80 גרם
חומרים שניתנים לחיתוך: 	 

נייר, פילם, תמונות, בד
סכין חיתוך אחת	 
משקל: 2 ק"ג	 

כריכה ידנית

גיליוטינות

למינציה
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 I-SPIRE SeriesTM - סדרה מעוצבת

MEMORY FOAM MOUSE PAD/  
WRIST REST

פד לעכבר איכותי 	 
כרית לתמיכה לגב היד 	 
רך במיוחד מ״קצף זוכר״	 
נדבק חזק ונוח במיוחד	 
קיים בצבעים שחור\כסוף וסגול ספיר	 

 MEMORY FOAM WRIST  
SUPPORT

פד תמיכה למקלדת	 
רך במיוחד מ״קצף זוכר״	 
קיים בצבעים שחור\סגול ספיר	 

 CRYSTALTM GEL MOUSE PAD/  
 WRIST SUPPORT

משטח לעכבר ג'ל קריסטל	 
צבע כחול	 
איכותי במיוחד עם הדבקה חזקה 	 

לשולחן

 WORKSTATION DOCUMENT  
SUPPORT

מעמד מסמכים משרדי	 
כולל סרגל לסימון המקום	 
ניתן לעבוד אופקי –אנכי	 
ניתן להעמיד 125 דפים	 

BOOKLIFTTM DOCUMENT HOLDER  
מגביה ואחוז דפים וספרים 	 
2 קליפסים לתפיסה איכותית 	 
9 מצבי גובה לנוחות בכל זווית 	 
 	A4 מתאים לגודל
צבע כסוף	 

 I-SPIRE SERIESTM TABLE  
SUCTIONSTANDTM

מגביה \ מעמד לטאבלט 	 
מתוכנן לזווית מיוחדת ונוחה 	 

במיוחד לצפייה
מתאים לכל סוגי הטאבלטים 	 
 עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I-SPIRE SERIESTM LAPTOP LIFT  
מגביה למחשב נייד 	 
מוריד את המתח מהכתפיים 	 

ומהגב 
מתאים לניידים עם מסך עד ״17 	 

ומשקל 6 ק"ג 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I-SPIRE SERIESTM FILE ORGANIZER  
מארגן משרדי מפלסטיק ממוחזר 	 
3 מעמדים	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן	 

I-SPIRE SERIESTM MONITOR LIFT  
מעמד ומגביה מסכי מחשב 	 
מעוצב בצבע לבן, עיצוב מרהיב	 
תומך במסכים עד משקל 10 ק"ג	 
הגבהה 10 ס"מ 	 
מתאים למסכים	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I-SPIRE SERIESTM FOOT LIFT  
דום משרדי מפלסטיק ממוחזר	 
במה להרמת רגליים, מוריד מתח 	 

מהכתפיים 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I SPIRE SERIESTM DESK ORGANIZER  
מעמד שולחני לטלפונים	 
פלסטיק 100 אחוז ממוחזר	 
מקום אחסון לעטים ולפתקיות	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 I-SPIRE SERIESTM LUMBAR  
 CUSHION

תומך גב מבד נושם	 
מוריד מתח מהשכמות ומהגב 	 

התחתון 
מתאים לכל כסא משרדי 	 
הרכבה קלה ונוחה	 
נוח במיוחד	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן	 

מוצרי ארגונומיה משרדיים
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sit-stand working platformזרועות למסכי מחשב

SMART SUITESTM MONITOR ARM  
זרוע שולחנית מתכווננת למסך מחשב	 
5 מצבי גובה עד טווח כיוונון של 10ס"מ	 
 	 Vertical tilt adjustment (45 to -45°) and

360° swivel
 	VESA 10x10 and 7.5x7.5 תמיכה בתקן
 	9kg תמיכה במסכים במשקל עד
תפס קלפה חזק במיוחד ללא קידוח 	 

בשולחן

 PROFESSIONAL SERIESTM SINGLE  
 MONITOR ARM/ DUAL MONITOR ARM

זרוע איכותית למסך מחשב \ 2 מסכי מחשב	 
מחזיקה עד 10 ק"ג	 
 	VESA 10&7.5mm תומכת בתקן
ניתנת להורדה והרמה	 
מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים	 
 	 Accredited against BS EN ISO 9241 by FIRA

International Ltd, an independent 
Ergonomic Accreditor

 	 Rotation: 360° Tilt: +/- 37° Maximum reach:
68.6 cm Maximum height: 41.9cm

קיים בגרסה של מסך  בודד או גרסה של מסך 	 
זוג מסכים

חיבור קלאפה ללא קידוח	 

PLATINUM SERIES DUAL ARM  
זרוע כפולה איכותית למסך מחשב	 
כל זרועה מחזיקה עד 9 ק"ג	 
 	VESA 10&7.5mm תומכת בתקן
ניתנת להזזה שמאל \ימין +עליה והורדה	 
מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים	 
 	  USB כולל 2 מאריכי שקעי
 	 Rotation: 360° Pan: 180° Tilt: +85/-15°.

 Maximum width: 850.9cm Maximum reach:
49.53 mm. Maximum height: 39.37cm

קיימת בגרסה כפולה או משולשת	 
חיבור קלאפה ללא קידוח	 

OFFICE SUITESTM STANDARD  
MONITOR ARM  

 זרוע איכותית למסך מחשב	 
מחזיקה עד 9 ק"ג	 
 	VESA 10&7.5mm תומכת בתקן
ניתנת להזזה שמאל \ימין +עליה והורדה	 
מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים	 
 	 Rotation: 360° Pan: 180° Tilt: +/-90° Maximum

reach: 41cm Maximum height: 44cm
חיבור קלאפה ללא קידוח	 

EXTENDTM SIT-STAND WORK PLATFORM –
 SINGLE /DUAL MONITOR

 תחנת עבודה המאפשרת עבודה בישיבה	 
או בעמידה 

ניתן בבודד או עם מסך כפול 	 
ללא משטח רק מקלדת +מסך, הרמה קלה ונוחה 	 
עד 8 ק"ג ועד 27 אינטש 	 
 	 VESA תמיכה בתקן
 	reaches up to 102cm and swivels 180 degrees
התקנה עם קלפה ללא קידוח  	 
מבנה מתאים להסתרת כבלים 	 
ניתן להזיז הצידה כאשר לא עובדים 	 

 EASY GLIDETM SIT-STAND WORK  
 PLATFORM

 תחנת עבודה המאפשרת עבודה בישיבה	 
או בעמידה 

 ללא משטח רק מקלדת +מסך, הרמה	 
קלה ונוחה 

עד 8 ק"ג ועד 27 אינטש 	 
 	 VESA תמיכה בתקן
 משטח למקלדת ניתן להזזה והעמסה	 

עד 2.5 ק"ג 
הרמה עד גובה 550 מ"מ 	 
התקנה עם קלפה ללא קידוח  	 
ניתן להזיז הצידה כאשר לא עובדים 	 

 LOTUSTM SIT-STAND WORKSTATION  
 תחנת עבודה המא פשרת עבודה בישיבה	 

או בעמידה 
 מאפשר הרמת והורדת המשטח בצורה	 

קלה ללא מאמץ 
תנועה חלקה עם פטנט 	 

Smooth Lift Technology
22 מצבי גובה 	 
 	 BIFMA יציב במיוחד נבדקת ואושר ע"י
ניתן להעמיס משקל ציוד עד 25 ק"ג 	 
ניתן להוסיף זרוע ייעודית למסך מחשב 	 

 LotusSingle Monitor Arm Kit/'Lotus Dual
Monitor Arm Kit

זמין בצבעים לבן \שחור 	 

 LOTUSTM DUAL MONITOR ARM/
  KIT'LOTUSTM SINGLE MONITOR ARM KIT

תוספת למתקן Lotus בלבד	 
זרוע למסך מחשב בודד\כפול 	 
מוסיף 40 ס"מ הרמה למסך 	 
עד 7 ק"ג ועד 27 אינטש 	 
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היום, יש דרך חכמה יותר לגרוס. תנו למגרסות  לטפל בכל הגריסה שלכם בזמן שאתם מטפלים בעסקים שלכם.
מגרסות  מעניקות חווית גריסה פשוטה ואוטומטית של ערימות נייר וזאת רק בלחיצת כפתור.

AutoMax™ מגרסות
פשוט שגר ושכח!

מטעינים לוחצים הולכים
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