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DE NIEUWE GENERATIE PAPIERVERNIETIGERS VAN FELLOWES 

De uitvinders van de persoonlijke papiervernietiger introduceren de volgende generatie papiervernietigers 

 

 

TILBURG, NEDERLAND, 06 Januari, 2020 – Fellowes, een wereldleider op het gebied van innovatieve 

werkplekoplossingen, lanceert de nieuwe generatie micro-cut papiervernietigers, de LX-serie. Met microsnippers voor 

maximale beveiliging, Fellowes 100% Jam Proof systeem, gepatenteerde SafeSense® technologie en een unieke 

responsieve technologie. De LX-serie papiervernietigers hebben ook een hoogwaardig design waardoor ze een slimme 

toevoeging zijn aan elke werkplek.  

 

De LX-papiervernietigers beschermen de privacy door een A4-vel te verkleinen tot meer dan 2000 onleesbare deeltjes, 

die tot 6x kleiner zijn dan de standaard cross-cut snippers. De kleine, compacte microsnippers vullen de opvangbak 

efficiënter dan de standaard cross-cut snippers, waardoor er tot 150% meer vellen passen in de opvangbak en deze 

minder vaak geleegd hoeft te worden. Door het ontwerp bieden micro-cut versnipperaars een stillere werking, waardoor 

er minder geluidsoverlast is en wat ze ideaal maakt voor gedeelde werkplekken.  

 

De LX-modellen zijn voorzien van twee unieke Fellowes´ eigenschappen. De eerste is het Fellowes 100% Jam Proof 

systeem, dit voorkomt papieropstoppingen voor efficiënt versnipperen. De tweede is de gepatenteerde SafeSense® 

technologie, die het versnipperen automatisch stopt als handen (of poten) de invoeropening aanraken, wat zorgt voor 

extra gemoedsrust bij het gebruik rond kinderen of huisdieren.  

 

De productontwikkeling van Fellowes vindt plaats binnen het Fellowes Innovation Center op het wereldwijde 

hoofdkantoor in Itasca, Illinois, Verenigde Staten. Voor de LX-serie versnipperaars hebben de technici van Fellowes zich 

tot doel gesteld de ervaring van het versnipperen te verbeteren door gebruik te maken van diepgaand 

consumentenonderzoek. Het onderzoek wees uit dat de grootste frustraties voortkomen uit onderbrekingen, zoals het 

leegmaken van de opvangbak, het bereiken van de maximale bedrijfscyclus of het vastlopen van de papiervernietiger. Op 

basis van deze kennis heeft Fellowes de papierversnipperaar opnieuw uitgevonden. Het team hield de toonaangevende 

technologieën van Fellowes in stand en voegde de IntelliBar™ toe, een unieke responsieve technologie. De IntelliBar 

stelt gebruikers in staat om met maximale productiviteit en gemak te versnipperen door middel van een lichtdisplay op de 

machines. 

 

“Als de bedenkers van ´S Werelds Sterkste Papiervernietigers® zijn we er trots op dat we deze nieuwe generatie 

papiervernietigers op de markt kunnen brengen. De LX-serie is ontwikkeld om eindgebruikers de mogelijkheid te bieden 

om meer te vernietigen en nooit meer last te hebben van vastlopen tijdens het vernietigen.” legt Johan Hereijgers, Global 

Director, Business Machines bij Fellowes Brands, uit. “Daarnaast zijn recente werkplek trends geanalyseerd en was een  

 



 
 

vervolgd  

 

mooi ontwerp belangrijk toen we de serie ontwikkelden. De compacte afmetingen en aantrekkelijke lijnen zorgen voor  

een fraaie uitstraling, die perfect past bij de kantoren van vandaag.” 

Het productontwerp van de LX-serie brengt onderscheid en verfijning in elke werkomgeving met zijn chromen accenten 

en een stijlvol design. Verkrijgbaar in zwart en wit zijn de LX201 met een capaciteit van 12 vel, de LX211 met een 

capaciteit van 15 vel en de LX221 met een capaciteit van 20 vel. Ga voor meer informatie naar www.fellowes.com. 

 

### 

Over Fellowes Brands: Fellowes Brands is de wereldwijde naam achter papiervernietigers, inbindmachines, 

lamineermachines, snijmachines en ergonomische werkplekoplossingen. Als familiebedrijf dat in 1917 werd opgericht, is 

alles wat de naam Fellowes draagt meer dan alleen een product. Van persoonlijke tot professionele papiervernietigers – 

het is een belofte van kwaliteit, prestaties en klantenservice. Het bedrijf opereert vanuit 18 locaties over de hele wereld 

met meer dan 1500 medewerkers. Zie www.fellowes.com voor meer informatie.   
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