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„Hunkeler Systeme AG wspiera nas, dostarczają niezawodną, wydajną i bezpieczną 
technologię fi rmy UNTHA”, mówi Pascal Laperrouasz i dodaje: „Szukaliśmy profesjonalnego 
systemu i taki został nam zaoferowany przez Hunkeler Systeme AG. Inżynierowie naprawdę 

wiedzieli, co robią i wysoko oceniamy poziom ich pracy. Uzyskaliśmy profesjonalne 
doradztwo i system został wdrożony zgodnie z planem. Jakość zdalnej pomocy technicznej 
jest wyjątkowa – inżynierowie są w stanie szybko analizować i usuwać błędy przez Internet, 

bez konieczności przyjazdu do zakładu klienta“

- Pascal Laperrousaz (branch manager w Reisswolf AG Satigny) 

KLIENT

Reisswolf AG

MATERIAŁ

Dokumenty, dane, teczki

ROZDRABNIACZ

RS100

WYDJANOŚĆ

4,6 t/h
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KLIENT

Po Bazylei i Zurychu, firma Reisswolf AG specjalizująca 
się w niszczeniu dokumentów uruchomiła swój kolejny 
zakład w miejscowości Satigny pod Genewą. Reisswolf AG 
działa zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami 
bezpieczeństwa obowiązującymi obecnie dla niszczenia 
dokumentów. Firma posiada certyfikat zgodności z normą 
DIN 66399. Reisswolf AG udostępnia swoim klientom 
pojemniki do utylizacji dokumentów, przy czym są one 
zindywidualizowane dla każdego z klientów. Mniej 
obszerne dokumenty wkłada się do pojemnika przez 
wąską szczelinę w pokrywie. W przypadku większych 
przedmiotów lub grubych segregatorów pokrywę można 
zdjąć. Mechanizm otwierania jest odblokowywany przez 
upoważnione osoby za pomocą spersonalizowanego 
identyfikatora, a system rejestruje każde otwarcie 
pojemnika. Istnieje zatem pełna możliwość identyfikacji, kto 
i kiedy otworzył dany pojemnik. Jeżeli pojemnik pozostaje 
otwarty dłużej niż dwie minuty, uruchamiany jest alarm.

WYZWANIE

Ponieważ Reisswolf AG już wcześniej z sukcesem wdrożył 
w Bazylei i Zurychu systemy firmy Hunkeler Systeme AG, 
wieloletniego partnera UNTHA w Szwajcarii, referencje 
jednoznacznie przemawiały za technologią austriackiego 
producenta klasy premium. Gdy firma musiała podjąć 
decyzję, w którą rozdrabniarkę zainwestować w celu 
niszczenia poufnych dokumentów, nie wahała się ani 
chwili.

ROZWIĄZANIE

Zaawansowane technologicznie, czterowałowe rozd-
rabniacze RS100 są testowane do ostatniej kropli 
życia i charakteryzują się wyjątkową niezawodnością, 
niewrażliwością na materiały nierozdrabnialne oraz 
szerokim zakresem zastosowań, począwszy od recyklingu 
aż po niszczenie dokumentów i danych. Dzięki solidnej 
konstrukcji i wydajnemu, elastycznemu systemowi 

tnącemu, rozdrabniarki te nadają się szczególnie do pracy 
wielozmianowej, w trybie ciągłym. W przeciwieństwie do 
systemów szybkoobrotowych, rozdrabniacze klasy RS są 
szczególnie odporne na materiały nie nadające się do 
niszczenia. 

DECYZJA O ZAKUPIE

W oparciu o dostępne urządzenia referencyjne w innych 
zakładach, firma Hunkeler Systeme AG zainstalowała w 
Reisswolf AG czterowałowy rozdrabniacz RS100 firmy 
UNTHA. Jej mocny i wytrzymały system tnący rozdrabnia 
papier, karton i części metalowe. 


