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SYSTEMY NISZCZĄCO-BELUJĄCE
Kombinacje niszcząco-belujące mają wiele zalet. Precyzyjne rozwiązania oferują użytkownikowi maksimum korzyści. Trwałość,
efektywność ekonomiczna, łatwość obsługi, wysoka wydajność liczona w setkach kg/godzinę, duża kompresja zniszczonego
materialu - to niezaprzeczalne zalety tych urządzeń.

Bezpieczne i ekonomiczne niszczenie wszystkich nośników danych - to zadanie dla systemów niszcząco-belujących HSM. Niewielka powierzchnia
posadoweinia umożliwia wygodne niszczenie dużych ilości papieru, całych segregatorów, kartonów i materiałów opakowaniowych. Jednocześnie
niszczony materiał kompresowany jest w zajmujace mało miejsca i ułatwiające gospodarkę odpadami bele.

HSM SP 4040 V
Oszczędność miejsca dzięki połączeniu dwóch urządzeń: niszczarki FA 400.2 i prasy KP 40V. Pobór materiału
do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Niszczarka
dokumentów z klawiaturą sterującą z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania
w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Prasa wyposażona w noczesny sterownik oraz wózek do wyjmowania
i transportu kartonu lub worka ze ścinkami (wyposażenie podstawowe: 5 kartonów, 5 worków plastikowych,
stelaż na worek). Wskaźnik gotowych bel. Waga beli do 35 kg (pudła kartonowe).

Szczelina
428 mm

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

5,8 mm

2

130

5,8 x 50 mm

3

120

Moc silników

Nacisk prasy

Wymiary beli

4/2,2 kW

44 kN

600 x 400 x 500

HSM SP 4940 V
Wysokowydajna niszczarka dokumentów FA 490.1 z podajnikiem taśmowym w połączeniu z niedrogą prasą
pionową KP 40V. Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego
podajnika taśmowego. Niszczarka dokumentó z klawiaturą sterującą z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także
funkcją automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka
zespołu tnacego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Prasa wyposażona w
nowoczesny sterownik oraz wózek do wyjmowania i transportu kartonu lub worka ze ścinkami (wyposażenie
podstawowe: 5 kartonów, 5 worków plastikowych, stelaż na worek). Wskaźnik gotowych bel.

Szczelina

500 mm

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

5,8 mm

2

160-180

7,5 x 40-80

2

300-320

4,5 x 40-80

3

200-220

Moc silników

Nacisk prasy

Wymiary beli

6/2,2 kW

44 kN

600 x 400 x 500

HSM SP 4980 V
Wykowydajna niszczarka dokumentów FA 490.1 z podajnikiem taśmowym, w połączeniu z wydajną prasą
belującą KP 80. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu podawczego za pomocą elektrycznie
napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją
automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu
tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Nowoczesny kontroler SPS z wielojęzycznym wyświetlaczem i
przyjaznym w obsłudze menu. Fotokomórka umożliwiająca automatyczne sterowanie procesem zgniatania.
Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Materiał jest zgniatany bezpośrednio w worku odbiorczym
(podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wskaźnik gotowych bel.

Szczelina

500 mm

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

10,5 mm

1

230-250

5,8 mm

2

160-180

10,5 x 40-76

2

420-440

7,5 x 40-80

2

300-320

4,5 x 40-70

3

200-220

Moc silników

Nacisk prasy

Wymiary beli

6 / 4 kW

80 kN

570 x 490 x 800

* - papier A4, 70g/m2
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SYSTEMY NISZCZĄCO-BELUJĄCE
HSM SP 4988
Wysokowydajna niszczarka dokumentów FA 490.1 z prasą belującą KP 88V. Pobór materiału
do zniszczenia z obszernego blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego
podajnika taśmowego. Klawiatura sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją
automatycznego cofania w przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna
olejarka zespołu tnącego (tylko w wersji tnącej na ścinki). Nowoczesny kontroler SPS z
wielojęzycznym wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu. Fotokomórka pozwalająca
automatycznie sterować procesem zgniatania. Jednoczesne niszczenie i prasowanie.
Półautomatyczne, ręczne potrójne wiązanie beli taśmą poliestrową. W standardzie podajnik
workó foliowych (podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wskaźnik gotowych bel.
Wymiary beli: 500 x 500 x max 950 mm
Szczelina

500 mm

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

10,5 mm

2

230-250

5,8 mm

2

160-180

10,5 x 40-76

3

420-440

7,5 x 40-80

2

300-320

4,5 x 40-70

3

200-220

Moc silników

Nacisk prasy

6 / 4 kW

85 kN

HSM SP 5080

Niezwykle wydajna niszczarka dokumentów FA 500.2 w połączeniu z wygodną prasą belującą
o małych rozmiarach - KP 80. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu
podawczego za pośrednictwem elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura
sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w
przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego.
Nowoczesny kontroler SPS z wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu (także w języku
polskim). Fotokomórka pozwalająca automatycznie sterować procesem zgniatania.
Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Materiał jest zgniatany bezpośrednio w worku
odbiorczym (podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wskaźnik gotowych bel.
Wymiary beli: 600 x 400 x 500 mm

Szczelina

500 mm

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

5,8 mm

2

160-180

7,5 x 40-80

2

300-320

4,5 x 40-80

3

200-220

Moc silników

Nacisk prasy

6/2,2 kW

44 kN

HSM SP 5088

Niezwykle wydajna niszczarka dokumentów FA 500.2 w połączeniu z wygodną prasą belującą
o małych rozmiarach - KP 88.1. Pobór materiału do zniszczenia z obszernego blatu
podawczego za pośrednictwem elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Klawiatura
sterująca z funkcją pracy ciągłej i cofania, a także funkcją automatycznego cofania w
przypadku wykrycia zacięcia papieru. Zintegrowana, ręczna olejarka zespołu tnącego.
Nowoczesny kontroler SPS z wielojęzycznym wyświetlaczem i przyjaznym w obsłudze menu
(także w języku polskim). Fotokomorka pozwalająca automatycznie sterować procesem
zgniatania. Jednoczesne niszczenie i prasowanie. Prasa z otworem podawczym na
dokumenty niewymagające zniszczenia i karton (wymiary 350 x 450 mm). Półautomatyczne,
ręczne potrójne wiązanie beli taśmą poliestrową. W standardzie podajnik worków
(podstawowe wyposażenie: 5 worków foliowych). Wyświetlacz gotowych bel.

Nr produktu

Szczelina

2613 111 114
2617 111 114
2615 111 124

500 mm

Rodzaj cięcia

DIN

Ilość kartek*

5,8 mm

2

160-180

7,5 x 40-80 mm

2

300-320

4,5 x 40-80 mm

3

200-220

* - papier A4, 70g/m2
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Moc silników

Nacisk prasy

Wymiary beli

Waga

6/2,2 kW

44 kN

600 x 400 x 500

1030 kg

