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NIEUWE AUTO FEED PAPIERVERNIETIGER BRENGT 
VEELZIJDIGHEID NAAR KLEINE BEDRIJVEN 

 

Aangezien beveiligingsinbreuken in veel bedrijfstakken blijven toenemen, adviseren deskundigen dat 
gegevensbescherming ook betrekking moet hebben op papieren gegevens. De nieuwe AutoMax™ 100M 
mini-cut shredder van Fellowes biedt de ideale bescherming voor kleine bedrijven die papieren 
documenten ter plaatse willen vernietigen. Met de nieuwe regelgeving voor gegevensbescherming, de 
AVG, die sinds mei 2018 van kracht is, zijn alle bedrijven verantwoordelijk voor het veilig vernietigen van 
vertrouwelijke papieren gegevens die ze niet langer nodig hebben. 

De AutoMax™ 100M is een hybride vernietiger die kan worden gebruikt voor automatisch of handmatig 
versnipperen en is ideaal voor gebruik op kantoor. De machine heeft een automatische invoercapaciteit 
van 100 vellen en een handmatige invoercapaciteit van 10 vellen (gebaseerd op 70 gr-papier). De 
minisnede functie betekent dat elk vel wordt versnipperd in meer dan 1500 deeltjes, wat een 
veiligheidsniveau van P4 biedt, dat vier keer veiliger is dan een standaard vernietiger met dwarssnede.  

Johan Hereijgers, European Manager voor Business Machines bij Fellowes, legt uit: "Geautomatiseerd 
vernietigen biedt mensen de keuze om hun papierafval te laden, op start te drukken en door te gaan 
met hun dag. Handmatig versnipperen daarentegen geeft mensen extra zekerheid om te zien hoe het 
papierafval voor hun ogen wordt vernietigd. Het komt neer op persoonlijke voorkeur en de AutoMax 
100M biedt flexibiliteit om beiden te doen".  

Hij voegt hieraan toe: "De minisnede functie van deze vernietiger maakt het ook vrijwel onmogelijk om 
een document opnieuw in elkaar te zetten. En omdat de versnipperde deeltjes kleiner zijn, hoeft de 
prullenbak minder vaak te worden geleegd.".   

De Fellowes AutoMax™ 100M kan papier, creditcards, nietjes en paperclips versnipperen. Het bevat 
innovatieve functies zoals SilentShred™ voor gedeelde werkomgevingen en Auto Reverse voor 
frustratievrij versnipperen zonder papierstoringen. 

Voor meer informatie, zie: www.fellowes.com  
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Over Fellowes Brands™ 

Fellowes Brands™ biedt naast ergonomische oplossingen een breed scala aan producten voor thuis en 

op kantoor, waaronder papiervernietigers, luchtreinigers, inbindmachines, lamineermachines, 

bureauaccessoires, mobiele accessoires en archiefoplossingen. Fellowes Brands is opgericht in 1917 

door Harry Fellowes en heeft zijn hoofdkantoor in Itasca, Illinois. Het heeft wereldwijd meer dan 1.500 

mensen in dienst en kantoren in 20 landen. Fellowes producten zijn verkrijgbaar in meer dan 100 

landen.  

 

 


