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(geldig vanaf 01.01.2019)
Datavernietigers
Shredder-pers-combinaties
Mediavernietigers
Verpakkingsopbolmachines
Verbruiksmateriaal

HSM – voor meer prestatie:
Garantie, service, duurzaamheid –
dat alles verstaan wij onder kwaliteit.
Kwaliteit met garantie
HSM
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· 3 jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO.
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· Garantie op massief stalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de
HSM SECURIO en Pure datavernietigers in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met
P-5. Deze snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips.
· Competent in de vernietiging van verschillende gegevensdragers naastpapier:
cd´s/dvd´s, credit cards, flashgeheugens, harde schijven etc.
· HSM produceert de productlijnen HSM SECURIO, Pure, Powerline en StoreEx
in Duitsland.

Energiemanagement en milieubescherming
HSM
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· De principes van duurzaamheid en verantwoordelijkheid gelden voor
de producten zelf, maar ook bij de productie daarvan.
· De datavernietigers HSM SECURIO AF100 / C14 / C16 en HSM Pure 120 / 220
verbruiken met Zero Energy stand-by helemaal geen energie in de
stand-by-modus.
· De datavernietigers HSM SECURIO AF150 tot en met AF500 en C18 tot en met
B35 schakelen na twee minuten automatisch in de standby-modus en zijn
daardoor permanent bedrijfsklaar. Daarbij is de energiebehoefte minder dan 0,1 W.
· De datavernietigers van de HSM SECURIO P-serie zorgen voor een hoge
energiebesparing dankzij de stand-by en het uitschakelmechanisme.
· De HSM Pure datavernietigers zijn uitgerust met een energie-management
voorziening en besparen stroom in de stand-by modus.
· Gebruik van uitsluitend recyclebare materialen.
· Gebruik van gepatenteerde technologieën voor maximale capaciteit
bij laag energieverbruik.
· Terugnamegarantie: Oude HSM-apparaten worden gratis teruggenomen en op
een milieuvriendelijke manier gerecycled.
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· Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer
en stopt direct de papiertoevoer.
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F U N C TIE

Veiligheid en comfort (afhankelijk van het model)

RK

· De automatische papiertoevoer met terugloop-functie reduceert
papier-stuwing en behoudt hoge snijprestaties.
· De stille verwerkingswijze minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de
werkplek.

Uitgebreide service
HSM
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· Bij eventuele storing gratis vervanging of reparatie van alle datavernietigers
HSM SECURIO, Pure en shredstar tijdens de garantietijd.

HSM

D -T E R U

· Is de klant niet tevreden, dan krijgt hij binnen 14 dagen na aanschaf zijn geld
terug of krijgt hij bij betaling van de meerwaarde een „upgrade” naar een
groter apparaat.
· Adviesservice bij alle vragen over product- of gegevensbescherming;
gratis hotline 00800 44 77 77 66 of BeNeLux@hsm.eu.
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Fabriek Salem

Fabriek Frickingen

Fabriek Reichenbach

Sinds meer dan 45 jaar bieden we onze klanten kwaliteit
"Made in Germany”.
Met iedere HSM datashredder koopt u een apparaat waarin

De onderneming werd in 1971 opgericht in een kleine werk-

decennialange ervaring in de productie van datavernietigers

plaats door Hermann Schwelling. Met een duidelĳke keuze voor

is gebundeld. Met oog voor details, knowhow, hoge kwaliteits-

Duitsland als vestigingsplaats biedt HSM vandaag de dag

eisen en servicegerichtheid ontwikkelde HSM zich van een klein

werkgelegenheid aan ongeveer 870 medewerkers over de hele

machinebouwbedrĳf in Zuid-Duitsland tot een wereldwĳd

wereld: goed opgeleide vakmensen die in belangrĳke mate

opererende marktleider op het gebied van datavernietigers.

bĳdragen aan het succes. Zĳ zorgen ervoor dat HSM volledig

Tevreden klanten wereldwĳd zĳn overtuigd van de HSM-kwaliteit

kan voldoen aan de hoge eisen die de onderneming stelt aan

"Made in Germany” die in de drie productie- en montage-

de kwaliteit van haar producten.

fabrieken van HSM in Salem, Frickingen en Reichenbach wordt

"Great Products, Great People” – voor de tevredenheid en

geproduceerd.

zekerheid van HSM-klanten.
Hermann Schwelling
Company founder HSM GmbH + Co. KG
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De beste kwaliteitsgarantie biedt de kwaliteit
die een onderneming zelf produceert.
HSM staat voor kwaliteit in ontwikkeling, constructie, productie,
ontwerp en dienstverlening. Alle HSM-fabrieken zĳn gecertificeerd op basis van DIN EN ISO 9001 en streven ernaar om
duurzame producten te vervaardigen. Recyclebare materialen,
componenten met de hoogste materiaalkwaliteit, slĳtvaste

HSM produceert de productlijnen
HSM SECURIO, Pure, Powerline en
StoreEx in Duitsland.

ontwerpen, energiebesparende aandrĳvingen en functies staan
garant voor een hoge levensduur. Zo profiteren onze klanten
van de duurzame waarden van een HSM-product.

Een doorslaggevend pluspunt:
de HSM-service.
Wĳ nemen het woord service serieus – we zĳn betrokken

 Adviesservice: individuele productadviezen, adviezen over

en hebben er plezier in om onze klanten verder te kunnen

gegevensbescherming, ondersteuning bij serviceaanvragen

helpen. En dat niet alleen op het hoofdkantoor, maar op alle

en advies over benodigde reserveonderdelen.

servicepunten in de hele wereld.

 Trainingen en scholingen over producten, gegevensbescherming en service.

Onze garantie- en servicediensten:
 Voor elke HSM datavernietiger van de lijn SECURIO en Pure

Lees alles over onze servicediensten op: www.hsm.eu/nl/service

krijgt u een garantie voor de massief stalen snijwalsen in de
veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 tijdens de volledige
levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty).
 Gratis vervanging of reparatie tijdens de garantieperiode.

HSM ondersteunt al meer dan 10 jaar
bĳ elke verkochte datavernietiger het
OroVerde-project "Guatemala Tropisch bos".

HSM hecht waarde aan
duurzaamheid.
HSM produceert duurzame producten die hun waarde ook in

wij schoon recyclebare en zuivere materialen. Met de keuze voor

de toekomst niet verliezen – en die vandaag de dag al energie-

de vestiging in Duitsland is HSM ingebed in optimale randvoor-

efficiënt werken. Deze principes van duurzaamheid en verant-

waarden voor de bescherming van het milieu. Daarnaast zet HSM

woordelijkheid bepalen niet alleen de apparaten van HSM, maar

zich in voor de regenwoudstichting OroVerde. HSM steunt deze

ook het productieproces, de materiaalkeuze en de omgang met

activiteiten om flora en fauna en ook het klimaat te beschermen.

energie in de onderneming. Transport- en omverpakkingen

Als kleine, maar belangrijke stap richting het grote doel: het milieu

bestaan bij HSM bijvoorbeeld uit materiaal voor hergebruik.

voor de volgende generaties beschermen.

Afval van metaal en kunststoffen tijdens de productie worden
gerecycled. Door af te zien van goedkope alternatieven realiseren
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Maakt u nou niet ook dezelfde fout!
Vernietigen in plaats van weggooien.

r,

Lucy W., 27 jaa
Studente

Waarom overkomt dat nou net mij? Omdat ik de vrachtbrief van mijn laatste bestelling achteloos in de prullenbak gegooid heb, konden georganiseerde criminelen
met behulp van het klantennummer en mijn adres
ongehinderd bestellingen voor rekening van mij plaatsen. Dat gebeurt mij niet meer! Per direct belanden alle
overbodige documenten, die voorzien van persoonlijke
data, in een HSM datavernietiger.

Waarom overkomt dat nou net mij? Ik heb de
belastingaangifte van mijn klant bij het afval
gegooid, uitgerekend een reporter viste ze daar
uit en bracht het thema in de openbaarheid.
Nu ben ik bang voor mijn reputatie. Dat gebeurt mij niet meer! Per direct belanden alle niet
benodigde documenten, die mij door klanten
ter beschikking gesteld werden, in een HSM
datavernietiger.

Frank G., 43 jaar,
Belastingsadviseur

r,

Michael G.52 jaa
Directeur

Waarom overkomt dat nou net mij? Ik heb
belangrijke ontwikkelingsplannen achteloos in
de papiercontainer gegooid en nu wordt mijn
bedrijf gechanteerd. Of ik betaal óf de plannen
komen bij de concurrentie. Dat gebeurt mij niet
meer!
Per direct belanden alle niet meer benodigde
uitdraaien, in een HSM datavernietiger.

www.hsm.eu/gegevensbescherming

Gegevensbescherming wordt onderschat!
Bĳna wekelĳks komt het in het nieuws: gegevensmisbruik op

verhinderd kunnen worden. Hoewel de EU Algemene Verorde-

grote schaal en het gevaar voor elke burger wanneer persoonlĳke

ning Gegevensbescherming (sinds 25 mei 2018) bepaalt dat

gegevens in verkeerde handen terechtkomen. De gevolgen

inbreuken hierop met boetes, van maximaal 20 miljoen Euro

kunnen aanzienlĳke financiële verliezen, maar ook het niet in geld

zal worden beboet of 4 % van de omzet in de wereld en zelfs

meetbare verlies van eer en aanzien zĳn. Dit geldt zowel voor het

gevangenisstraf, is het streven van de naleving van de wetgeving

privé als het zakelĳke gedeelte. Daarbĳ zĳn de bedrĳven verplicht

vaak oppervlakkig. Desondanks zĳn de inspanningen in onderne-

door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in

mingen op het gebied van gegevensbescherming veelal zeer

Nederland, België (GDPR) en Europa, of door de respectieve

oppervlakkig. Hierdoor valt het ook te verklaren waarom bĳv.

geldige gegevensbeschermingswetgeving in andere staten, om

rekeninguittreksels van bouwwerkzaamheden op een bank op

persoonsgegevens op verantwoorde en correcte wĳze te

de openbare weg belanden en puntenlĳsten van examenkandidaten

gebruiken. In vele ondernemingen bestaat er geen algemeen

of medische gegevens van patiënten in de papiercontainer

concept rond gegevensbescherming. Gegevensbescherming

gevonden worden.

wordt vaak niet zo toegepast dat gegevensdiefstal en -misbruik
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ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – de standaard voor databescherming.
1

Definieer uw
beschermingsfactor …

2

... definieer uw veiligheidsniveau.

Veiligheidsniveaus bij als voorbeeld papier

Beschermingsfactor 1
Normale beschermingsbehoefte voor interne
gegevens.

Veiligheidsniveau 1
Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt,
bijv. verouderd reclamemateriaal zoals catalogi, folders e.d.

Veiligheidsniveau 2
Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv.
bedrijfsinterne communicaties zoals verouderde instructies, reisrichtlijnen,
bekendmakingen, formulieren.

Veiligheidsniveau 3
Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden
data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben, bijv. omzetevaluaties en belastinggegevens van het bedrijf evenals aanbiedingen,
bestellingen etc. met adresgegevens van personen.

Veiligheidsniveau 4

Beschermingsfactor 2
Hogere beschermingsfactor
voor vertrouwelĳke gegevens.

Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals
persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte
vallen, bijv. opgemaakte balansen en condities evenals salarisafrekeningen,
personeelsdata / -formulieren, arbeidsovereenkomsten, medische gegevens,
belastingsformulieren van personeelsleden.
Veiligheidsniveau 5
Data met geheim te behouden informaties van existentieel belang voor een
persoon, een onderneming of een instelling, bijv. patenten, constructiegegevens,
strategiepapieren, concurrentiegegevens, processtukken.

Veiligheidsniveau 6
Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone
veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, bijv. onderzoeken
ontwikkelingsdocumenten, ambtelijke stukken.

Veiligheidsniveau 7

Beschermingsfactor 3
Zeer hoge beschermingseisen
voor bĳzonder vertrouwelĳke
en geheime gegevens.

Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden, bijv. bij de geheime (inlichtingen) dienst of
in de militaire sectoren.

Om het juiste veiligheidsniveau vast te stellen, volgt u eenvoudig de drie
stappen hierboven. Wanneer u verschillende datadragers wilt vernietigen,
is die met het hoogste veiligheidsniveau doorslaggevend voor welke
snĳvariant u nodig heeft.
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Kies de datadragers, die voor u relevant zĳn.

P

O

Bĳv. papier,
röntgenfoto´s,
drukvormen

Informaties in
origineel formaat

P-1

Bĳv. CDs, DVDs,
Blu-ray Discs

Optische
datadragers

O-1

Strokenbreedte
max. 12 mm

P-2

Snipperformaat
max. 2000 mm²

O-2

Strokenbreedte
max. 6 mm

P-3

Snipperformaat
max. 800 mm²

O-3

Snipperformaat
max. 320 mm²

P-4

Snipperformaat
max. 160 mm²

O-4

Snipperformaat
max. 160 mm²

P-5

Snipperformaat
max. 30 mm²

O-5

Snipperformaat
max. 30 mm²

P-6

Snipperformaat
max. 10 mm²

O-6

Snipperformaat
max. 10 mm²

P-7

Snipperformaat
max. 5 mm 2

O-7

Snipperformaat
max. 5 mm²

Snipperformaat
max. 0,2 mm²

T

Bĳv. diskettes,
ID-kaarten met
magneetstrippen

Magnetische
datadragers

T-1

Mechanisch
niet werkend

T-2

Snipperformaat
max. 2000 mm²

T-3

Snipperformaat
max. 320 mm²

T-4

Snipperformaat
max. 160 mm²

T-5

Snipperformaat
max. 30 mm²

T-6

Snipperformaat
max. 10 mm 2

T-7

Snipperformaat
max. 2,5 mm²

E

Bĳv. USB-sticks, chipkaarten,
halfgeleide harde schĳven,
geheugenkaarten uit smartphones, tablet PC´s en SSD
cards voor bĳv. digitale
camera´s

Elektronische
datadragers

E-1

Mechanisch /elektronisch
niet werkend

E-2

In stukken

E-3

Snipperformaat
max. 160 mm²

E-4

Snipperformaat
max. 30 mm²

E-5

Snipperformaat
max. 10 mm²

E-6

Snipperformaat
max. 1 mm²

E-7

Snipperformaat
max. 0,5 mm²

F

Bĳv. films en folies

Gegevens in
verkleinde vorm

F-1

Snipperformaat
max. 160 mm²

F-2

Snipperformaat
max. 30 mm²

F-3

H

Harde schĳven
met magnetische
datadragers

Harde schijven
met magnetische
datadragers

H-1

Mechanisch /elektronisch
niet werkend

H-2

Beschadigd

H-3

Snipperformaat
max. 10 mm²

F-4

Snipperformaat
max. 2,5 mm²

F-5

Snipperformaat
max. 1 mm²

F-6

Snipperformaat
max. 0,5 mm²

F-7

Snipperformaat
max. 0,2 mm²

H-4

In meerdere stukken en vervormd,
snipperformaat max. 2000 mm²

H-5

In meerdere stukken en vervormd,
snipperformaat max. 320 mm²

H-6

In meerdere stukken en vervormd,
snipperformaat max. 10 mm²

H-7

In meerdere stukken en vervormd,
snipperformaat max. 5 mm²

Voor deze veiligheidsniveaus zijn HSM datavernietigers beschikbaar. Een overzicht daarvan, welke veiligheidsniveaus met
welke datavernietiger gerealiseerd kan worden vindt u op bladzijde 8/9.

Wĳzigingen voorbehouden.
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Productadviseur
Toepassing

Beschermingsfactor

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Model

1

P-2

shredstar: S5

1

P-2 / T-2 / E-2

SECURIO: C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320

Per doorvoer:
t/m 20 vellen

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: C18, Pure: 320

1

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

shredstar: S10

Opvangvolume:
t/m 25 ltr.

2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF100, C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320

2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

shredstar: X5, X8, X10

2-3

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: C18

2-3

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

shredstar: X6pro

1

P-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B22

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

2

P-4 / O-3 / T-2 / E-3 / F-1

SECURIO: B26

2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

shredstar: X13, X15

2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: B22

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3/ F-1

SECURIO: AF150, AF300, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

3

P-6 / F-3

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32

3

P-7 / F-3

SECURIO: B24, B26, B32

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B34, B35, Pure: 630

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630

3

P-6 / F-3

SECURIO: AF500, B34, B35

3

P-7 / F-3

SECURIO: B34, B35

Privé / Thuis-/klein
kantoor
1 t/m 3 personen

Werkplek
1 t/m 5 personen
Per doorvoer:
t/m 30 vellen
Opvangvolume:
t/m 82 ltr.

2-3

Kantoorruimte / etage
5 t/m 8 personen
Per doorvoer:
t/m 40 vellen
Opvangvolume:
t/m 130 ltr.

TIP!

2-3

Inzet van de DIN-norm in de praktĳk:
1. Stel de beschermingsfactor vast voor de data,
die u wilt vernietigen.
2. Kies het veiligheidsniveau. Uw vastgestelde
beschermingsfactor geeft u drie mogelĳke veiligheidsniveaus aan. Hoe hoger u het veiligheidsniveau
kiest, des te kleiner zĳn de vernietigde snippers en
zodoende ook veiliger.
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3. Stel vast, om welke datadragers het gaat. Papier,
CDs, magnetische en elektronische memories, harde
schĳven etc.
4. Verbind nu de datadrager met het veiligheidsniveau. Met deze informatie kunt u zich de juiste
datavernietiger uitzoeken.

Toepassing

Beschermingsfactor

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: P44i

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: P36i, P40i

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Pure: 740, 730, 830

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P36i, Pure: 740, 730, 830

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P40i

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P44i

2-3

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P36i

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P40i

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P44i

3

P-6 / F-3

SECURIO: P36i, P40i, P44i

3

P-7 / F-3

SECURIO: P36i, P40i, P44i

Afzonderlijke
snijwerken

2

O-4 / T-5 / E-4

CD-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i

3

O-6 / T-6 / E-5

OMDD-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i

Archief /
centrale plek

1

P-1 / O-1 / T-1 / E-1

Powerline: FA 400.2

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Powerline: FA 400.2

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Powerline: FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088

1-2

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Powerline: FA 400.2, SP 4040 V

1-2

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Powerline: FA 500.3, SP 5080, SP 5088

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080,
SP 5088

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

Powerline: 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088

1-2

T-1 / E-2 / H-3

StoreEx: HDS 150

1-2

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

StoreEx: HDS 230 - Mediavernietiger eentraps

2-3

O-3 / T-3 / E-2 / H-5

StoreEx: HDS 230 - Mediavernietiger tweetraps

Afdeling
8 t/m 15 personen
Per doorvoer:
t/m 70 vellen
Opvangvolume:
t/m 205 ltr.

Per doorvoer:
t/m 550 vellen
Opvangvolume:
t/m 530 ltr.

Hard drives /
Data media

Vindt nu de juiste papiervernietiger.

Beschermings- Veiligheidsniveaus
factor
P
F
O
T
P-1
F-1
O-1 T-1

H
H-1

E
E-1

P-2

F-2

O-2

T-2

H-2

E-2

P-3

F-3

O-3

T-3

H-3

E-3

P-4

F-4

O-4

T-4

H-4

E-4

P-5

F-5

O-5

T-5

H-5

E-5

P-6

F-6

O-6

T-6

H-6

E-6

P-7

F-7

O-7

T-7

H-7

E-7

2
3

Model

Hier vindt
u de juiste
datavernietiger.

Eenvoudiger dan u denkt:
Gegevensbeveiliging met HSM!

1

Snijgoed

Voorbeeld: hoe verschillende datadragers veilig te vernietigen:
U heeft documenten in beschermingsfactor 2, die vernietigd moeten worden.
Omdat daarop streng vertrouwelĳke persoonsgebonden gegevens staan,
kiest u voor veiligheidsniveau 4. De gegevens staan op papier en ook op DVDs.
Daarom betreft het hier de datadragerscategorieën P en O. U heeft een
datavernietiger nodig, die beide media vernietigen kan. Het juiste veiligheidsniveau voor papier is P-4, die voor DVDs O-3. Om de juiste datavernietiger
te vinden, moet gezocht worden naar de combinatie P-4 / O-3.

9

HSM biedt een geweldig assortiment aan datavernietigers.
Wereldwijd – voor praktisch elke inzet.
Zoekt u een compacte datavernietiger voor gebruik thuis, een

SECURIO, Pure, shredstar en Powerline, evenals bĳ de mediavernie-

centraal toestel voor op kantoor, een complete verwerkings-

tigers, vindt u altĳd het geschikte toestel dat aan uw eisen voldoet.

installatie voor grote hoeveelheden documenten of een shredder

In iedere prĳsklasse, in ieder veiligheidsniveau, in iedere capaciteits-

voor uw digitale informatiedragers? In de HSM-productlĳnen

klasse en voor iedere informatiedrager.

HSM SECURIO / HSM SECURIO met autofeed:
Design en veiligheid vormen een geheel.

HSM Pure:
De moderne manier om documenten te vernietigen.

HSM shredstar:
Datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.

HSM Powerline:
Datavernietigers voor de centrale vernietiging.

HSM ProfiPack:
Van afval tot verpakkingsmateriaal.

HSM StoreEx:
Voor de veilige vernietiging van opslagmedia.

Uitleg van de symbolen
Andere materialen dan papier die
ook kunnen worden vernietigd:

Technische capaciteiten:
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Nietjes en
paperclips

Creditcards en
klantenpasjes

CDs / DVDs

Diskettes

USB-sticks

Harde
schijven

Ordners

Magneetbanden

Magazijnassortiment levertijd ca.
2-3 dagen

Magazijnassortiment levertijd via
een koerier ca. 2-3
dagen

Motor

Bak- /
opvangvolume

Invoerbreedte

Stroomaansluiting
eenfasig

Stroomaansluiting
driefasig

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers HSM SECURIO
De premium lijn van HSM: hoogste kwaliteit in design, bedieningscomfort
en functionaliteit.
Bladzijde 12-25

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers HSM Pure
De innovatieve shredder lijn HSM Pure is het summum van
betrouwbaarheid dankzij de volprezen “Made in Germany”
kwaliteit en het solide ontwerp.
Bladzijde 26-33

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers HSM shredstar
Basismodellen voor gegevenveiligheid: voordelige, functionele
datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Bladzijde 34-37

Datavernietigers en shredder-pers-combinaties
HSM Powerline
Datavernietigers en compacte verwerkingsinstallaties voor het professioneel
vernietigen en persen van zeer grote hoeveelheden documenten.
Bladzijde 38-45

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Mediavernietigers HSM StoreEx
Vernietigen veilig en rendabel harddisks, magnetische tapes tot 3,5“, CDs/DVDs,
Blu-ray Discs, diskettes, creditcards, klantenpasjes en USB-sticks.

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Bladzijde 46-47

Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack
De innovatieve en praktische oplossing om van gebruikt karton
nieuw verpakkingsmateriaal te maken.
Bladzijde 48-49

Verbruiksmateriaal
HSM

Verbruiksmateriaal HSM
Alles wat u voor een duurzaam gebruik van HSM producten nodig heeft:
Opvangzak voor hergebruik, olie, afbindingband, kartonboxen.
Bladzijde 50
11

Maak live kennis met de wereld van HSM SECURIO datavernietigers!

HSM SECURIO
C-serie voor thuis
of het kleine kantoor

HSM SECURIO
B-serie voor naast
de werkplek

HSM SECURIO
B-serie voor grote
kantoorruimtes

HSM SECURIO
P-serie voor op
de afdeling

HSM SECURIO
AF-serie met automatische
papierinvoer

Datavernietigers HSM SECURIO
Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? Dan bent u bij de HSM SECURIO datavernietigers op de juiste
plek. Hier krijgt u kwaliteit op het hoogste niveau – Made in Germany. Met 3 jaar garantie op alle HSM SECURIO
modellen. Ongeacht, of u kiest voor de AF-serie met automatische papierinvoer, de C-serie voor het kantoor thuis, de
B-serie voor bij de werkplek of de P-serie met IntelligentDrive voor professioneel gebruik: Met de vernietigers van HSM
kiest u voor zekerheid!

Uitmuntende milieugedachte:
HSM SECURIO datavernietigers
Met een gering energieverbruik, langlevende constructie en het vermijden van milieubelastende materialen onderscheiden HSM datavernietigers zich.
Dat zijn de redenen, waarom de apparaten van de datavernietiger-lijn HSM SECURIO
(behalve HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i) onderscheiden zijn met “der Blaue Engel”.
Op deze kwaliteitserkenning zijn wij bijzonder trots!
Lees hier meer over dit certificaat: www.blauer-engel.de/uz174
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Autofeed datavernietiger HSM SECURIO AF100:
 Met maximaal 100 vellen automatische invoer
 Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierbladverwerking
 Kwaliteit "Made in Germany"

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Sterke toegang tot de comfortklasse!
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Mediavernietigers
HSM StoreEx

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer
Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. De autofeed-datavernietigers van de AF-serie met Nanogrip Technologie
brengen functionaliteit en bedieningsgemak bijeen. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en
enkelvoudig papier.

Nanogrip Technologie voor
betrouwbare velinvoer
De datavernietiger met autofeed beschikt
over een speciaal ontwikkelde invoer- en
transportwals met Nanogrip Technologie en
trekt blad voor blad van de papierstapel veilig
naar binnen.

Tĳdsbesparende autofeeddatavernietiging
In het magazĳn kunnen papierstapel tot en
met 500 vel (afhankelĳk van het model)
ingelegd en automatisch vernietigd worden.

Lock-and-Go functie
De Lock-and-Go functie beschermt het in
de autofeed-magazijn ingelegde papier voor
oneigenlijk gebruik (HSM SECURIO AF300 /
AF500).

Datavernietiger HSM SECURIO AF100 met autofeed
250 W

25 ltr.

225 mm

~1N

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging voor thuis of het kleine kantoor. De datavernietiger met
autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 100 vel en enkel ingevoerd papier.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

 Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels
papier.
 Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
 Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse
vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.

 Handig start-/stop automatisme.
 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Nulstroomverbruik in stand-by.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit in
handmatige
toevoer / Autofeed*
in vellen 80 g/m2

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2063111

4 x 25

5-6 / 100

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

Snijgoed*

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

7

349,00

Afmetingen (B x D x H): 375 x 260 x 620 mm, kleur: wit
*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier
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Optie

Art.-Nr.

Vervangingskit voor invoer autofeed

2083430900

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Prijs in EUR
39,00

240 mm

~1N

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer
vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 150 vel en enkel ingevoerd papier.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels
papier.

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.

 Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.

 Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse
vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

Datavernietigers
HSM Pure

34 ltr.

 Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit in
handmatige
toevoer / Autofeed*
in vellen 80 g/m2

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2083111

4,5 x 30

8-10 / 150

2082111

1,9 x 15

2085111

0,78 x 11

Snijgoed*

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

18

569,00

6-7 / 150

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

18

639,00

5 / 150

P-6 / F-3

19

889,00

Datavernietigers
HSM shredstar

 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit
*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier
Optie

Art.-Nr.

Vervangingskit voor invoer autofeed

2083430900

Prijs in EUR
39,00

Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed
~1N

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer
en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en
tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.

 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels
papier.

 Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Lock-and-Go functie beschermt ingelegde papierstapel
voor oneigenlijk gebruik.

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
 Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse
vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.
 Op wielen verrijdbaar.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.
Snijgrootte
in mm

 Fotocel voor automatische start/stop.
 Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.

 Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.

Art.-Nr.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

240 mm

Snijcapaciteit in
handmatige
toevoer / Autofeed*
in vellen 80 g/m2

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed*

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

2093111

4,5 x 30

12-14 / 300

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

19

649,00

2092111

1,9 x 15

8-10 / 300

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

19

709,00

2095111

0,78 x 11

6 / 300

P-6 / F-3

19

995,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

34 ltr.

Afmetingen (B x D x H): 395 x 435 x 837 mm, kleur: wit
*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier
Optie

Art.-Nr.

Vervangingskit voor invoer autofeed

2083430900

Prijs in EUR
39,00

Verbruiksmateriaal
HSM

500 W

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

500 W

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietiger HSM SECURIO AF150 met autofeed

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietiger HSM SECURIO AF500 met autofeed
500 W

82 ltr.

240 mm

~1N

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer
en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en
tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels
papier.
 Lock-and-Go functie beschermt ingelegde papierstapel
voor oneigenlijk gebruik.

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Comfortabel uitnemen en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.

 Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.

 Hoogwaardige houten onderkast met deur.

 Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse
vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.
 Op wielen verrijdbaar.

 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit in
handmatige
toevoer / Autofeed*
in vellen 80 g/m2

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2103111

4,5 x 30

14-16 / 500

Snijgoed*

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

29

949,00

2102111

1,9 x 15

9-11 / 500

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

29

1.049,00

2105111

0,78 x 11

6 / 500

P-6 / F-3

30

1.429,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 491 x 1002 mm, kleur: wit
*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier
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Optie

Art.-Nr.

Vervangingskit voor invoer autofeed

2083430900

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Prijs in EUR
39,00

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers HSM SECURIO voor thuis of het kleine kantoor
Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige
bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.

Op druk reagererend
veiligheidselement

Datavernietigers
HSM Pure

Een lichte druk op het veiligheidselement
voorkomt onbedoelde invoer en stopt
direct de papiertoevoer.

Eenvoudig te legen

Datavernietigers
HSM shredstar

Voor het legen van de opvangbak kan het
bovengedeelte eenvoudig opgetild worden
– een handige komgreep vereenvoudigt de
handeling (HSM SECURIO C14 / C16).

Eenvoudig te legen

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

De opvangbak is eenvoudig uitneembaar
en te legen (HSM SECURIO C18).

Datavernietiger HSM SECURIO C14
~1N

Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuiskantoor. Verbruikt geen stroom in de
ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.
 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 Nulstroomverbruik in stand-by.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

225 mm

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.
 Handig start-/stop automatisme.
 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2250111

3,9

10-12

2253111

4 x 25

5-6

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / T-2 / E-2

4

185,00

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

212,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

20 ltr.

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 405 mm, kleur: wit

Verbruiksmateriaal
HSM

250 W

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietiger HSM SECURIO C16
250 W

25 ltr.

225 mm

~1N

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde
snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.
 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 Nulstroomverbruik in stand-by.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.
 Handig start-/stop automatisme.
 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1901111

5,8

15-17

1900111

3,9

1902111

4 x 25

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / T-2 / E-2

4

205,00

12-14

P-2 / T-2 / E-2

4

205,00

6-7

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

255,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit

Datavernietiger HSM SECURIO C18
320 W

25 ltr.

230 mm

~1N

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De
zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het
thuiskantoor.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.
 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Fotocel voor automatische start/stop.
 Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1911121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

10

319,00

1910121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

10

319,00

1913121

3,9 x 30

8-9

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

11

379,00

1912121

1,9 x 15

6-7

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

11

395,00

Afmetingen (B x D x H): 365 x 280 x 542 mm, kleur: wit
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Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek
Zuinig, betrouwbaar en veelzijdig. De datavernietigers van de B-serie onderscheiden zich door hoge prestaties en maximale
functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 5 personen.

Speciaal geharde massief
stalen snĳwalsen

Datavernietigers
HSM Pure

De inductiegeharde massief stalen
snĳwalsen zĳn ongevoelig voor nietjes en
paperclips en garanderen duurzaamheid.

Hoge gebruiksveiligheid

Datavernietigers
HSM shredstar

Veiligheidselement verhindert onbedoelde
invoer en dient als bescherming tegen
terugspringende materiaaldeeltjes.

Externe oliër

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Voor een constant hoge snĳcapaciteit
beschikt de onderhoudsvriendelĳke datavernietiger optioneel over een externe
automatische oliër.

Datavernietiger HSM SECURIO B22
~1N

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start-/stopautomatisme en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder met een volume van 33 liter kan eenvoudig verwijderd
en geleegd worden.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.
 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

 Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.
Snijgrootte
in mm

 Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

Art.-Nr.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

240 mm

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

33 ltr.

Prijs
in EUR

1831121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

11

465,00

1830121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

11

465,00

1833121

3,9 x 30

9-11

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

13

559,00

1832121

1,9 x 15

7-9

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

12

579,00

1835121

0,78 x 11

4-5

P-6 / F-3

12

915,00

Afmetingen (B x D x H): 375 x 310 x 600 mm, kleur: wit

Verbruiksmateriaal
HSM

440 W

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietiger HSM SECURIO B24
500 W

34 ltr.

240 mm

~1N

Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige
aandrijfcomponenten is geschikt voor duurloop. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.
 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.


 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Op wieltjes verrijdbaar.
 Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1781111

5,8

25-27

1780111

3,9

1783111

4,5 x 30

1782111
1785111
1784111

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

15

535,00

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

15

535,00

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

19

595,00

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

16

595,00

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

21

969,00

1x5

4

P-7 / F-3

21

1.119,00

Afmetingen (B x D x H): 395 x 317 x 605 mm, kleur: wit
Optie

Art.-Nr.

Voor

Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, Art.-Nr. + O
250 ml

Prijs in EUR

alle snipperuitvoeringen

319,00

Datavernietiger HSM SECURIO B26
500 W

55 ltr.

280 mm

~1N

Dataveiligheid op het hoogste niveau. Dankzij het lichtlopende en krachtige snijwerk is deze datavernietiger vooral geschikt
voor datavernietiging bij de werkplek of voor kleine werkgroepen.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

 Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Fotocel voor automatische start/stop.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.
 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1801111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

24

629,00

1800111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

24

629,00

1803111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

26

719,00

1802111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

27

779,00

1805111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

28

1.155,00

1804111

1x5

4

P-7 / F-3

28

1.329,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 397 x 676 mm, kleur: wit
Optie

Art.-Nr.

Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, Art.-Nr. + O
250 ml
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Voor
alle snipperuitvoeringen

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Prijs in EUR
319,00

Datavernietiger HSM SECURIO B32

 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Hoogwaardige materialen, bewezen kwaliteit – de betrouwbare veiligheidspartner naast de werkplek. Met een invoerbreedte
van 310 mm vernietigt de datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. Het perfecte apparaat voor werkgroepen.
 Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Fotocel voor automatische start/stop.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.
 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

Datavernietigers
HSM Pure

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1821111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

26

745,00

1820111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

26

745,00

1823111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

27

855,00

1822111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

27

899,00

1825111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

27

1.349,00

1824111

1x5

4

P-7 / F-3

27

1.569,00

Datavernietigers
HSM shredstar

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

Afmetingen (B x D x H): 497 x 398 x 793 mm, kleur: wit
Optie

Art.-Nr.

Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, Art.-Nr. + O
250 ml

Voor
alle snipperuitvoeringen

Prijs in EUR
319,00

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

~1N

Mediavernietigers
HSM StoreEx

310 mm

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

82 ltr.

Verbruiksmateriaal
HSM

500 W

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes
Elegant, betrouwbaar en prestatiegericht. De datavernietigers van de B-serie met groot opvangvolume onderscheiden
zich door een robuuste bouwwĳze bĳ maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik
door tot en met 8 personen.
Continubedrĳf en rustige loop
Betrouwbaar gebruik ook bĳ continuele belasting.
De optimale afstelling van alle snĳwerk- en aandrĳfcomponenten alsook het gesloten drĳfwerk
zorgen voor een erg rustige loop.

Hoge gebruiksveiligheid
Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer
en dient als bescherming tegen terugspringende
materiaaldeeltjes.

Externe oliër
Voor een constant hoge snĳcapaciteit beschikt
de onderhoudsvriendelĳke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.

Datavernietiger HSM SECURIO B34
590 W

100 ltr.

310 mm

~1N

Deze eersteklas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. Vernietigt dankzij de
krachtige aandrijving betrouwbaar en geruisarm de te vernietigende datahoeveelheden voor tot en met 8 personen.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

 Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Fotocel voor automatische start/stop.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.
 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1841111

5,8

30-32

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

35

925,00

1840111

3,9

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

35

925,00

1843111

4,5 x 30

19-21

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

42

1.055,00

1842111

1,9 x 15

12-13

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

42

1.109,00

1845111

0,78 x 11

8

P-6 / F-3

42

1.589,00

1844111

1x5

5

P-7 / F-3

42

1.809,00

Afmetingen (B x D x H): 541 x 439 x 845 mm, kleur: wit
Optie

Art.-Nr.

Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, Art.-Nr. + O
250 ml
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Voor
alle snipperuitvoeringen

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Prijs in EUR
319,00

Voor meer dataveiligheid bĳ de werkplek. De uitmuntende datavernietiger met invoerbreedte van 400 mm voor de professionele datavernietiging in kantoorruimtes tot en met 8 personen.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

 Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Fotocel voor automatische start/stop.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.
 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.
 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

 Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn
duurzaamheid onderscheiden.

Datavernietigers
HSM Pure

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1921111

5,8

35-37

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

1920111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

1.219,00

1923111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

54

1.485,00

1922111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

53

1.629,00

1.219,00

1925111

0,78 x 11

9

P-6 / F-3

54

2.255,00

1924111

1x5

5

P-7 / F-3

54

2.605,00

Datavernietigers
HSM shredstar

Snijgoed

Afmetingen (B x D x H): 618 x 525 x 870 mm, kleur: wit
Optie

Art.-Nr.

Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, Art.-Nr. + O
250 ml

Voor
alle snipperuitvoeringen

Prijs in EUR
319,00

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

~1N

Mediavernietigers
HSM StoreEx

400 mm

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

130 ltr.

Verbruiksmateriaal
HSM

590 W

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietiger HSM SECURIO B35

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietigers HSM SECURIO voor op de afdeling
Datavernietiging op het hoogste niveau. De datavernietigers van de Professionele serie overtuigen door het innovatieve
aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping
en een gereduceerd geluidsniveau. Perfect geschikt voor grotere werkgroepen tot en met 15 personen.

Aandrĳvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive
Het innovatieve aandrĳvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een
efficiënte en comfortabele datavernietiging.

Automatische olievoorziening
Voor een constant hoge snĳprestatie:
De onderhoudsvriendelĳke datavernietiger
beschikt over een geïntegreerde automatische
olievoorziening.

Apart werkend CD-snĳwerk
(4 x 7 mm) of apart OMDD
CD-snĳwerk (2 x 2 mm)
Het separaat werkende media-snĳwerk met opvanghouder verkleint zonder moeite CDs/DVDs,
credit- en klantenkaarten evenals diskettes in
kleine snippers. Het vernietigde materiaal kan
soort bĳ soort afgevoerd worden.

Datavernietiger HSM SECURIO P36i
1100 W

145 ltr.

330 mm

~1N

Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! Deze datavernietiger overtuigt door het innovatieve aandrijvingsen bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote werkgroepen tot en met 15 personen.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

 Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat
signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en
reageert daar zelfstandig op.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een
geïntegreerde automatische olievoorziening.
 Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept
IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard
en Performance voor een efficiënte en comfortabele
datavernietiging.
 Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke
druktoetsdisplay.
 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Fotocel voor automatische start/stop.
 Op wieltjes verrijdbaar.
 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.
 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Zeer energiebesparend via stand-by en automatische
uitschakeling.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

1851121

5,8

43-45

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

64

2.079,00

1850121

3,9

34-36

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

64

2.079,00

1853121

4,5 x 30

27-29

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

68

2.369,00

1852121

1,9 x 15

16-18

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

68

2.495,00

1855121

0,78 x 11

11-13

P-6 / F-3

68

3.209,00

1854121

1x5

8

P-7 / F-3

68

3.559,00

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit
Opties zie HSM SECURIO P44i

24

Prijs
in EUR

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

145 ltr.

330 mm

~1N

Krachtige datavernietiger voor hoge snijprestaties. Deze shredder overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote hoeveelheden papier op afdelingen tot en met
15 personen.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

 Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat
signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en
reageert daar zelfstandig op.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een
geïntegreerde automatische olievoorziening.
 Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept
IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard
en Performance voor een efficiënte en comfortabele
datavernietiging.
 Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke
druktoetsdisplay.
 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Fotocel voor automatische start/stop.
 Op wieltjes verrijdbaar.
 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.
 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.

Datavernietigers
HSM Pure

1300 W

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Zeer energiebesparend via stand-by en automatische
uitschakeling.
Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1881121

5,8

56-58

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

67

2.379,00

1880121

3,9

44-46

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

67

2.379,00

1883121

4,5 x 30

34-36

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

72

2.735,00

1882121

1,9 x 15

19-21

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

72

2.859,00

1885121

0,78 x 11

13-15

P-6 / F-3

72

3.675,00

1884121

1x5

9

P-7 / F-3

72

3.925,00

Datavernietigers
HSM shredstar

Art.-Nr.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietiger HSM SECURIO P40i

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Opties zie HSM SECURIO P44i

Datavernietiger HSM SECURIO P44i
~1N

De top datavernietiger van de HSM SECURIO P-serie met IntelligentDrive en touchdisplay. Deze krachtpatser met 205 liter
opvangcapaciteit verwerkt betrouwbaar grote hoeveelheden papier en is zodoende perfect geschikt voor op de afdeling.
 Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in
Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar
garantie.

 Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat
signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en
reageert daar zelfstandig op.

 Snijwalsen uit gehard volstaal.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept
IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard
en Performance voor een efficiënte en comfortabele
datavernietiging.
 Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke
druktoetsdisplay.
 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
 Zeer energiebesparend via stand-by en automatische
uitschakeling.

 Fotocel voor automatische start/stop.
 Op wieltjes verrijdbaar.
 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig te gebruiken opvangzak.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

400 mm

 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

1871121

5,8

77-79

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

105

Prijs
in EUR
3.399,00

1870121

3,9

61-63

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

105

3.399,00

1873121

3,9 x 40

43-45

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

105

3.809,00

1872121

1,9 x 15

25-27

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

105

3.925,00

1875121

0,78 x 11

17-19

P-6 / F-3

105

5.709,00

1874121

1x5

11

P-7 / F-3

105

6.415,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

205 ltr.

Afmetingen (B x D x H): 700 x 592 x 1105 mm, kleur: wit
Opties

Art.-Nr.

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Apart CD-snijwerk
(4 x 7 mm)

Art.-Nr. + C

O-4 / T-5 / E-4

Varianten in snijgrootte
3,9 x 40 mm, 4,5 x 30 mm
en 1,9 x 15 mm

319,00

Apart OMDD CD-snijwerk
(2 x 2 mm)

Art.-Nr. + M

O-6 / T-6 / E-5

Varianten in snijgrootte
0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm

899,00

Metaalherkenning

Art.-Nr. + D

Varianten in snijgrootte
0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm

455,00

Apart OMDD CD-snijwerk
(2 x 2 mm) en Metaalherkenning

Art.-Nr. + N

Varianten in snijgrootte
0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm

1.355,00

O-6 / T-6 / E-5

Voor

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Prijs
in EUR

Verbruiksmateriaal
HSM

1900 W
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Maak live kennis met de wereld van HSM Pure datavernietigers!
HSM Pure
Datavernietigers
voor thuis of het
kleine kantoor

HSM Pure
Datavernietigers
voor de werkplek

HSM Pure
Datavernietigers
voor de afdeling

Datavernietigers HSM Pure
De innovatieve datavernietiger-lĳn HSM Pure is niet alleen dankzĳ de bewezen kwaliteit “Made in Germany” en degelĳke
bouwtechniek het toppunt van betrouwbaarheid, maar overtuigt door het tĳdloze moderne design en de eenvoudige
bediening. Een optimale verbinding tussen traditie en heden – als compact apparaat naast de werkplek of als prestatiegerichte datavernietiger voor hele groepen gebruikers en op afdelingen. Datavernietigers van de HSM Pure lĳn zĳn
perfecte partners inzake databeveiliging.
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Datavernietigers
HSM SECURIO
Mediavernietigers
HSM StoreEx

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers
HSM Pure

G ROL

Vertrouwen is best, kwaliteit is beter.
Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Dagelijks hebben we met belangrijke zakelijke of vertrouwelijke data van doen. We
zijn getraind in de omgang met persoonsgebonden data en weten, hoe belangrijk het
is, oude of niet meer benodigde documenten te vernietigen. Het beste daar, waar ze
gemaakt worden. Direct naast de werkplek, in het bedrijf, op de administratie maar
ook thuis.
De datavernietigers HSM Pure vernietigen dat absoluut betrouwbaar en spelend eenvoudig. En dat een leven lang. De hoogwaardige materialen en de bewezen kwaliteit
"Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid.

Maximale prestatie in het bedrijf.
Energiebesparend in de ruststand.

Verbruiksmateriaal
HSM

IN

LE

CUT

T

RS

HSM

De datavernietigers HSM Pure zijn indrukwekkend krachtig in het gebruik en dankzij
intelligent energiebesparend management absoluut zuinig in de ruststand.
27

Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor
Ongelooflijk compact. Zonder uitzondering krachtvol. De datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor.
Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen.

Eenvoudige bediening
De bediening is kinderlijk eenvoudig: Bij papiertoevoer start het apparaat automatisch.

Eenvoudig te legen
Voor het legen van de opvangbak kan het
bovengedeelte eenvoudig opgetild worden
– een handige komgreep vereenvoudigt de
handeling (HSM Pure 120 / 220).

Eenvoudig te legen
De opvangbak is eenvoudig uitneembaar
en te legen (HSM Pure 320).

Datavernietiger HSM Pure 120
250 W

20 ltr.

225 mm

~1N

Databeveiliging begint op de werkplek. De compacte datavernietiger vernietigt persoonsgerichte reclame, allerlei
correspondentie, kwitanties en betalingsbewijzen op betrouwbare en veilige wijze.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

 Handig start-/stop automatisme.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar
bovengedeelte.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Tijdloos design in trendy wit.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2310111

3,9

10-12

2313111

4 x 25

5-6

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / T-2 / E-2

4

149,00

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

183,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit
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Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Datavernietiger HSM Pure 220
20 ltr.

225 mm

~1N

Voor meer databeveiliging bij de werkplek of in het kleinere kantoor. De datavernietiger met robuuste snijwalsen is
ongevoelig voor nietjes en paperclips en vernietigt zelfs magnetische- en klantenkaarten in een mum van tijd.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

 Handig start-/stop automatisme.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar
bovengedeelte.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Tijdloos design in trendy wit.

Datavernietigers
HSM SECURIO

250 W

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.
Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

2320111

3,9

11-13

P-2 / T-2 / E-2

4

193,00

2323111

4 x 25

6-7

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

245,00

Datavernietigers
HSM Pure

Art.-Nr.

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit

Datavernietiger HSM Pure 320
~1N

Een verrijking voor het kantoor. Deze tijdloze moderne datavernietiger is geruisarm en past perfect naast de werkplek. Met
levenslange garantie op de robuuste stalen snijwalsen en energiebesparend management voor stand-by.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Uitneembaar bovengedeelte voor eenvoudig legen.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
 Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2331121

5,8

15-17

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

10

305,00

2330121

3,9

12-14

P-2 / T-2 / E-2

10

305,00

2333121

3,9 x 30

7-8

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

11

365,00

Mediavernietigers
HSM StoreEx

230 mm

Afmetingen (B x D x H): 365 x 255 x 556 mm, kleur: wit

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

25 ltr.

Verbruiksmateriaal
HSM

320 W

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietigers HSM Pure voor de werkplek
Simpel elegant. Absoluut veilig. De datavernietigers HSM Pure voor de werkplek. Voor professionele gebruikers, die
belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebonden data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.

Speciaal geharde massief stalen
snĳwalsen
De inductiegeharde massief stalen snĳwalsen zĳn ongevoelig voor nietjes en paperclips
en garanderen duurzaamheid.

Overzichtelĳke bediening
De functionele en overzichtelĳke
bediening toont de bedrĳfsstatus.

Automatische start/stop
Een geïntegreerde fotocel start het toestel automatisch en schakelt na het einde van de papiertoevoer
en vernietiging vanzelf uit.

Datavernietiger HSM Pure 420
500 W

35 ltr.

240 mm

~1N

Als gemaakt voor de dagelijkse kantoordag. De datavernietiger met krachtige motor en geruisarme duurloop vernietigt zelfs
eenvoudig en betrouwbaar grotere papierhoeveelheden naast de werkplek.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Uitneembaar bovengedeelte voor eenvoudig legen.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Vulstandindicatie via zichtvenster.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

2341111

5,8

22-24

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

18

463,00

2340111

3,9

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

18

463,00

2343111

4,5 x 30

13-15

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

21

549,00

2342111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

21

623,00

Afmetingen (B x D x H): 397 x 293 x 621 mm, kleur: wit

30

Prijs
in EUR

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Datavernietiger HSM Pure 530
300 mm

~1N

Perfecte verrijdbare datavernietiger voor kleinere werkgroepen. Veeleisende gebruikers waarderen de optimaal op elkaar
afgestemde snijwerkcomponenten, het grote opvangvolume en de geruisarme datavernietiging, voor papier tot en met
DIN A3 in duurloop.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig inzetbare opvangzak.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Datavernietigers
HSM SECURIO

80 ltr.

 Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2351111

5,8

25-27

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

27

735,00

2350111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

27

735,00

2353111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

30

845,00

2352111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

30

919,00

Datavernietigers
HSM Pure

500 W

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Afmetingen (B x D x H): 497 x 362 x 716 mm, kleur: wit

Datavernietiger HSM Pure 630
~1N

Degelijke en betrouwbare datavernietiger met opvangvolume voor grotere werkgroepen. De krachtige motor met
bescherming tegen overbelasting vernietigt in duurloop veilig en betrouwbaar documenten, klanten- en creditkaarten.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig inzetbare opvangzak.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

310 mm

 Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2360111

3,9

26-28

2363111

4,5 x 30

2362111

1,9 x 15

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

40

919,00

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

41

1.045,00

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

41

1.185,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

130 ltr.

Afmetingen (B x D x H): 538 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Verbruiksmateriaal
HSM

590 W

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietigers HSM Pure voor de afdeling
Overtuigend krachtig. Ongelooflijk zuinig. De datavernietigers HSM Pure voor de afdeling. Voor veel gebruikers,
die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informaties
verwerken en ter plaatse vernietigen.
Continubedrĳf en rustige loop
Betrouwbaar gebruik ook bĳ continuele belasting. De optimale afstelling van alle snĳwerk- en
aandrĳfcomponenten alsook het gesloten drĳfwerk zorgen voor een erg rustige loop.

Automatische voorkomen van
papierophoping
Het apparaat signaleert vroegtijdig of er
teveel papier is ingevoerd en reageert daar
automatisch op.

Praktisch te legen
Na het openen van de deur kan de meervoudig
te gebruiken opvangzak eenvoudig verwĳderd
en geleegd worden.

Datavernietiger HSM Pure 740
590 W

145 ltr.

400 mm

~1N

De prestatievolle datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met brede invoer voor papier tot en
met DIN A3 overtuigt door hoge snijprestaties en geruisarme werking.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig inzetbare opvangzak.

 Energie besparend in de stand-by modus.

 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.

 Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting
vermindert papierophoping.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

 Tijdloos design in trendy wit.

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

2371111

5,8

35-37

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

50

1.185,00

2370111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

50

1.185,00

2373111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

56

1.399,00

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 889 mm, kleur: wit

32

Prijs
in EUR

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Datavernietiger HSM Pure 730
330 mm

~1N

De krachtige datavernietiger met extra groot opvangvolume voor op de afdeling. De efficiente aandrijving biedt een hoog
rendement voor meer snijprestaties in de duurloop.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig inzetbare opvangzak.

 Bijzonder energiebesparend door stand-by en
automatische uitschakeling.

 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.

 Automatische voorkomen van papierophoping. Het
apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is
ingevoerd en reageert daar automatisch op.

 Tijdloos design in trendy wit.

Datavernietigers
HSM SECURIO

170 ltr.

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

2391111

5,8

39-41

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

1.849,00

2390111

3,9

31-33

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

1.849,00

2393111

4,5 x 30

25-27

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

76

2.125,00

Datavernietigers
HSM Pure

1100 W

Prijs
in EUR

Datavernietiger HSM Pure 830
~1N

 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het
apparaat automatisch uit.

 Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.

 Op wieltjes verrijdbaar.

 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

 Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare
meervoudig inzetbare opvangzak.

 Bijzonder energiebesparend door stand-by en
automatische uitschakeling.

 Robuust geconstrueerde onderkast met deur.

 Automatische voorkomen van papierophoping. Het
apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is
ingevoerd en reageert daar automatisch op.

 Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Mediavernietigers
HSM StoreEx

330 mm

 Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

2380121

3,9

42-44

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

2.165,00

2383121

4,5 x 30

33-35

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

78

2.485,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

150 ltr.

Afmetingen (B x D x H): 579 x 548 x 954 mm, kleur: wit

Verbruiksmateriaal
HSM

1300 W

De bijzonder krachtige datavernietiger voor op de afdeling. De efficiënte aandrijving biedt een hoog rendement voor meer
snijprestatie in de duurloop. Het krachtige snijwerk voor grote hoeveelheden aan papier overtuigt door de hoge snijprestatie.

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1005 mm, kleur: wit

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Maak live kennis met de wereld van HSM shredstar datavernietigers!
HSM shredstar
Datavernietigers
voor thuis of het
kleine kantoor

Datavernietigers HSM shredstar
Databeveiliging is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een
datavernietiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design,
door hoog prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.
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Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor
Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor.
Voor personen die documenten veilig vernietigen willen.

Eenvoudige bediening

Datavernietigers
HSM Pure

De bediening is kinderlijk eenvoudig:
Bij papiertoevoer start het apparaat
automatisch.

Apart werkend CD-snĳwerk

Datavernietigers
HSM shredstar

Door het apart werkend CD-snĳwerk
kunnen eenvoudig CD´s en DVD´s,
creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate CDopvanghouder wordt het vernietigde
materiaal gescheiden en kan soort bĳ
soort afgevoerd worden (vanaf HSM
shredstar S10).

Vulstandaanduiding

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Via het zichtvenster is de vulstand
van de opvangbak altijd zichtbaar (vanaf
HSM shredstar S10).

Papiervernietiger HSM shredstar S5
12 ltr.

220 mm

~1N

De goedkope toegang tot databeveiliging. Deze stroken-papiervernietiger is het optimale apparaat voor privé gebruik.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1041121

6

5

P-2

Snijgoed

Gewicht
in kg

Mediavernietigers
HSM StoreEx

65 W

Prijs
in EUR

3

34,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Afmetingen (B x D x H): 310 x 210 x 350 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietiger HSM shredstar S10
18 ltr.

220 mm

~1N

Databeveiliging voor iedereen. Deze moderne en compacte stroken-datavernietiger met apart werkend CD-snijwerk
vernietigt uw gegevens betrouwbaar en rustig, thuis of op het kleine kantoor.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.
 Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor
gescheiden opvang.
 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het
apparaat: Power, Overload, Overheat.
 Fotocel voor automatische start/stop.
 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1042121

6

10

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

Snijgoed

Gewicht
in kg
4

Verbruiksmateriaal
HSM

125 W

Prijs
in EUR
63,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385, kleur: wit/zilver
Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietiger HSM shredstar X5
125 W

18 ltr.

220 mm

~1N

Databeveiliging voor thuis of op het kleine kantoor. Deze moderne en compacte snipper-datavernietiger met apart werkend
CD-snijwerk vernietigt de gegevens naast de werkplek.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor
gescheiden opvang.

 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

 Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het
apparaat: Power, Overload, Overheat.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1043121

4,5 x 30

5

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Snijgoed

Gewicht
in kg
4

Prijs
in EUR
75,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietiger HSM shredstar X6pro
160 W

20 ltr.

220 mm

~1N

Betrouwbare en bedieningsvriendelijke snipper-datavernietiger met het hoogste veiligheidsniveau binnen de shredstar-lijn.
Met apart werkend CD-snijwerk. Voor naast de werkplek.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor
gescheiden opvang.

 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

 Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het
apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1046111

2 x 15

6

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

6

185,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietiger HSM shredstar X8
250 W

18 ltr.

220 mm

~1N

Efficiënt en veilig. Met overtuigende prijs-prestatie-verhouding. Uw betrouwbare snipper-datavernietiger met anti-papierophopingsfunctie en apart werkend CD-snijwerk voor inzet naast de werkplek.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor
gescheiden opvang.

 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

 Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het
apparaat: Power, Overload, Overheat.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1044121

4,5 x 30

8

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

6

105,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietiger HSM shredstar X10
160 W

20 ltr.

220 mm

~1N

Professionele databeveiliging naast de werkplek. Deze comfortabele Home Office-datavernietiger met snippers en apart
werkend CD-snijwerk vernietigt betrouwbaar documenten en CDs/DVDs.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor
gescheiden opvang.

 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar
bovengedeelte.

 Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het
apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1045111

4,5 x 30

10

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

6

129,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver
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Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek
Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek.
Voor personen, die papieren documenten en digitale datadragers veilig willen vernietigen.

Functioneel en overzichtelijk

Datavernietigers
HSM Pure

Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload,
Overheat, Bin Full, Door open.

Apart werkend CD-snĳwerk

Datavernietigers
HSM shredstar

Door het apart werkend CD-snĳwerk
kunnen eenvoudig CD´s en DVD´s,
creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate CDopvanghouder wordt het vernietigde
materiaal gescheiden en kan soort bĳ
soort afgevoerd worden.

Uitneembare opvangbak

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

De opvangbak is uitneembaar om te
legen. De vulstand van de opvangbak
is via het kĳkvenster steeds zichtbaar.

Datavernietiger HSM shredstar X13
23 ltr.

230 mm

~1N

Bedieningsvriendelijk en functioneel. Deze verrijdbare snipper-datavernietiger in modern design beschikt over een antipapierophopingsfunctie. Geschikt tot en met 5 personen.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
 Op wielen verrijdbaar.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

300 W

 Automatische signalering en uitschakeling bij volle
opvanghouder.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1057121

4 x 37

13

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

13

235,00

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietiger HSM shredstar X15
26 l

230 mm

~1N

Het verrijdbare Top-model uit de HSM shredstar lijn. Geruisarm en krachtig levert het dankzij snippers meer databeveiliging
naast de werkplek. Met anti-papierophopingsfunctie. Inzetbaar tot en met 5 personen.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Fotocel voor automatische start/stop.

 Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling
bij de werkplek.

 Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
 Op wielen verrijdbaar.

 Automatische signalering en uitschakeling bij volle
opvanghouder.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1030121

4 x 37

15

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

13

345,00

Verbruiksmateriaal
HSM

320 W

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Datavernietigers HSM Powerline
Databeveiliging in grote stijl – de HSM Powerline: De robuuste techniek van de 400 V-apparaten is speciaal toegerust
voor grote doorvoer en totale bedrijfsinzet. Met tot en met 550 vel per doorvoer verwerkt de HSM Powerline FA 500.3
als topmodel gebundelde documenten en ordners. Daarmee zijn deze krachtige en zware apparaten uitstekend geschikt
voor grote archieven of centrale vernietiging van data.
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Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers voor de centrale vernietiging van datadragers

Verbreding van de invoertafel maakt het
invoeren eenvoudiger en dient voor een
comfortabele afleg van het materiaal.

Automatische terugloop

Eenvoudig legen

De automatische terugloop verhelpt
vastgelopen papier en zorgt voor een
perfecte werking.

Eenvoudig legen vindt plaats via
de uittrekbare opvangwagen met
meervoudig te gebruiken opvangzakken.

Bedieningsveiligheid door
noodstoplijst

Afvoertransportband

Hoge gebruiksveiligheid wordt u door
de veiligheidslijst aan de aanvoertafel
gegarandeerd, die bij aanraking het
toestel stopt.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

De inductiegeharde massief stalen
snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en
garanderen duurzaamheid.

Verbreding werktafel

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Speciaal geharde massief
stalen snijwalsen

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers
HSM Pure

Comfortabel en eenvoudig. De datavernietigers HSM Powerline zijn ontworpen voor het robuuste gebruik
bij grote hoeveelheden datadragers.

Vernietigd materiaal wordt via een
transportband afgevoerd en kan in alle
gangbare opvangbakken verzameld
worden.

Verbruiksmateriaal
HSM

Geringe plaatsbehoefte en
geringe transportbreedte
Door de geïntegreerde wielen als
ook de compacte afmetingen kan het
toestel eenvoudig en plaatsbesparend bij
de plaats van gebruik opgesteld worden.
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Datavernietiger HSM Powerline 450.2
P-4: 3 kW 290 ltr.
P-5: 2,2 kW

443 mm ~3

Krachtig en duurzaam. Deze grote datavernietiger zorgt voor databeveiliging in archieven of op een centrale plek voor
datavernietiging.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.
 Snijwalsen van gehard volstaal.

 Fotocel voor automatische start/stop.
 Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
 Functionele bediening met LED-aanduiding.

 Krachtige motor zorgt voor duurloop.

 Handig opklapbaar aflegplateau voor stapels papier.

 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.

 Op wielen verrijdbaar.

 Automatische terugloop heft papierophoping op.
 Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met
meervoudig te gebruiken opvangzakken.

1503154
1688144

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1503154

3,9 x 40

65-70

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

220

6.559,00

1688144

2 x 15

28-32

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

220

6.559,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

300,00

Veiligheidsniveau P-4: Afmetingen (B x D x H): 750 x 665 x 1590 mm, kleur: lichtgrijs
Veiligheidsniveau P-5: Afmetingen (B x D x H): 750 x 665 x 1460 mm, kleur: lichtgrijs

Transportband-Datavernietiger HSM Powerline FA 400.2
4 kW

460 ltr.

428 mm

~3

Deze robuuste en duurzame grote datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor de inzet in archieven of op
centrale plekken voor datavernietiging.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.

 Snijwalsen van gehard volstaal.

 Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een
geïntegreerde handmatige olievoorziening.

 Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.

 Functionele bediening met LED-aanduiding.

 Krachtige motor zorgt voor duurloop.

 Handig aflegplateau voor datadragers.

 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.

 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Automatische terugloop heft papierophoping op.
 Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met
meervoudig te gebruiken opvangzakken.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

1534144

11,8

144

P-1 / O-1 / T-1 / E-1

445

6.899,00

1513144

5,8

104

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

425

6.899,00

1514144

5,8 x 50

96

P-3 / O-3 / T-3 / E-2

430

8.259,00

1515144

3,9 x 40

80

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

444

9.395,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

Prijs
in EUR

300,00

Afmetingen (B x D x H): 1157 x 1568 x 1650 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite
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Opties

Art.-Nr.

Verbreding van de werktafel met 600 mm,
naar keuze links of rechts

1513100200

299,00

Bijkomende opvangwagen voor snijgoed

1513070100

399,00

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Prijs in EUR

Transportband-Datavernietiger HSM Powerline FA 500.3

 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.
 Snijwalsen van gehard volstaal.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Het Top-model de lijn van de grote HSM Powerline datavernietigers. Deze krachtpatser is gemaakt voor de vernietiging van
grote hoeveelheden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging.
 Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
 Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.

 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Krachtige motor zorgt voor duurloop.
 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
 Automatische terugloop heft papierophoping op.
Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

1992114

10,5 x 40-76

510-550

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

883

21.749,00

1990114

6 x 40-53

340-380

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

905

22.655,00

1994114

3,9 x 40

180-200

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

905

24.129,00

1993114

1,9 x 15

90-100

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1060

27.639,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

Datavernietigers
HSM Pure

Art.-Nr.

300,00

Art.-Nr.

Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)

1990990010

Afvoertransportband (1450 mm uitwerphoogte)

2421111

Bijkomende opvangwagen voor snijgoed

1990070101

Prijs in EUR
599,00
2.949,00
599,00

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Opties

Datavernietigers
HSM shredstar

Afmetingen (B x D x H): 1168 x 1797 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

500 mm ~3 (N)

Verbruiksmateriaal
HSM

P-2 t/m P-4: 530 ltr.
7,5 kW
P-5:
5,5 + 4 kW

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Voor het zelf vernietigen van grote hoeveelheden!
De shredder-pers-combinatie
HSM Powerline SP 5088 in werking.

Shredder-pers-combinaties HSM Powerline
De shredder-pers-combinaties HSM Powerline zĳn volledige, compacte afvalverwerkers. Ze zorgen voor dataveiligheid
tot en met veiligheidniveau P-5 en verpersen het vernietigde materiaal tot balen, die gemakkelĳk afgevoerd en gerecycled
kunnen worden. De HSM shredder-pers-combinaties zĳn geschikt voor de vernietiging van grote hoeveelheden.
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Datavernietigers
HSM SECURIO

Compacte afvalverwerkingsstations voor industriële inzet

Balengewicht handmatig
instelbaar

De inductiegeharde massief stalen
snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig
en garanderen duurzaamheid.

Het balengewicht is afhankelijk van
de wens variabel.

Energie-efficiënte
IE3 motoren

Uitvoerwagen voor balen

Gebruikerszekerheid door
noodstop-lijst
Hoge gebruikszekerheid wordt
gegarandeerd door de noodstop-lijst
aan de invoertafel, die het apparaat bij
indrukking meteen stopt.

Het tot compacte balen verperste
snijgoed wordt naar keuze in een
kartonbox of opvangzak afgevoerd.
Dit voorkomt snippers die eruit vallen
en zorgt voor een nette verwerking.

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

De krachtige motoren met kettingaandrĳving zĳn slĳtarm, ongevoelig en
garanderen duurzaamheid. Ze garanderen een betrouwbaar gebruik met maximale doorvoer – ook bĳ continubedrĳf.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Speciaal geharde massief
stalen snijwalsen

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers
HSM Pure

Comfortabel en economisch. De shredder-pers-combinaties van HSM Powerline zijn ontworpen voor de robuuste inzet
bij vernietiging van grote hoeveelheden datadragers.

Eenvoudige ingebruikname
Eenvoudige ingebruikname van de
combinatie door plug-en-play. De
transportbandvernietiger kan zodoende
ook nadien aan een pers gekoppeld
worden.

Verbruiksmateriaal
HSM

Gebruikerszekerheid door
noodstop-schakelaar
Bij gebruik van de noodstop-schakelaar,
wordt het apparaat direct gestopt.
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Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 4040 V
4 / 2,2 kW

428 mm

~3

Deze compacte combinatie met de grote datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de
professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg. verperst worden.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.
 Snijwalsen van gehard volstaal.
 Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
 Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is
een duurzaam gebruik mogelijk.

 Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan naar
keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd
worden.
 Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen.
 Handmatige oliër voor constant hoge snijprestatie.
 Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.

 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.

 Functionele bediening met LED-aanduiding.

 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
Ballengewicht
in vellen 80 g/m² max. in kg

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

2513111144 5,8

104

35

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

737

2514111144 5,8 x 50

96

35

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

737

14.219,00

2515111144 3,9 x 40

80

35

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

737

15.349,00

12.859,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

390,00

Max. baalgrootte (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartonbox), perskracht: 44 kN
Afmetingen (B x D x H): 1090 x 2030 x 1970 mm, kleur: lichtgrijs /anthracite

Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5080
P-2 t/m P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4/4 kW

500 mm

~3 (N)

Deze krachtige combinatie met de grote datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers zorgt voor databeveiliging in
archieven en verperst het vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan in
opvangzakken netjes afgevoerd worden.

 Snijwalsen van gehard volstaal.

 Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.

 Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.

 Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.

 Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is
een duurzaam gebruik mogelijk.

 Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.

 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Automatische terugloop heft papierophoping op.
 Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
Ballengewicht
in vellen 80 g/m² max. in kg

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2992209134 10,5 x 40-76

510-550

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1350

31.799,00

2990209134 6 x 40-53

340-380

40-80

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

1350

32.659,00

2994209134 3,9 x 40

180-200

40-80

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

1350

34.175,00

2993209134 1,9 x 15

90-100

40-80

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1480

37.699,00

40-80

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België
Max. baalgrootte (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, perskracht: 80 kN
Afmetingen (B x D x H): 1168 x 2398 x 1795 mm, kleur: lichtgrijs, kleur: lichtgrijs/anthracite
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Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-shredder-pers-combinatie goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

390,00

Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5088

 Snijwalsen van gehard volstaal.
 Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
 Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is
een duurzaam gebruik mogelijk.

 Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig
3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of
opvangzak netjes afgevoerd worden.
 Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
 Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
 Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.

 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Automatische terugloop heft papierophoping op.

 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Datavernietigers
HSM Pure

 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Met dit afvalverwerkingstation combineert HSM de grote datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het
bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging voor grote hoeveelheden, die
aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

 Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plugen-play.
 Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
Ballengewicht Veiligheidsniveau
in vellen 80 g/m² max. in kg
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Snijgoed

Gewicht
in kg

Prijs
in EUR

2992414134 10,5 x 40-76

510-550

90

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1660

36.255,00

2990414134 6 x 40-53

340-380

90

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

1660

37.159,00

2994414134 3,9 x 40

180-200

90

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

1660

38.635,00

2993414134 1,9 x 15

90-100

90

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1790

42.035,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

Datavernietigers
HSM shredstar

Art.-Nr.

540,00

Max. baalgrootte (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, perskracht: 85 kN
Afmetingen (B x D x H): 1246 x 3222 x 1795 mm, kleur: lichtgrijs /anthracite
Art.-Nr.

Pallethouder KP88.2

6414990340

Prijs in EUR
389,00

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Optie

Mediavernietigers
HSM StoreEx

~3 (N)

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

500 mm

Verbruiksmateriaal
HSM

P-2 t/m P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4 / 4 kW

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-shredder-pers-combinatie goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Krachtig en betrouwbaar!
De vernietiging van elektronische

De vernietiging van elektronische

datadragers met de mediavernietiger

datadragers met de mediavernietigers

HSM StoreEx HDS 150.

HSM StoreEx HDS 230.

Mediavernietigers HSM StoreEx
Pas op met het weggooien van digitale media: talloze vertrouwelĳke gegevens staan op onze computers, USB-sticks,
magnetische tapes, cd's, dvd's en blu-ray-schĳven, creditcards en betaalpassen en floppy disks. Maar wat gebeurt er met
deze opslagmedia aan het einde van hun levensduur? De oplossing: mechanische vernietiging! De HSM StoreEx mediavernietigers vernietigen digitale media tot in de kleinste deeltjes en maken herstel onmogelĳk. Veilig, compatibel met gegevensbescherming en economisch.
Speciaal geharde massief
stalen snĳwalsen
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Afvoertransportband

De inductiegeharde massief stalen
snĳwalsen zĳn slĳtarm, ongevoelig
en garanderen duurzaamheid.

Het vernietigde materiaal wordt
via een transportband afgevoerd
en kan in alle gangbare containers
verzameld worden.

Energie-efficiënte
IE3 motoren

Onderhoudsarm en servicevriendelĳk

De krachtige motoren met kettingaandrĳving zĳn slĳtarm, ongevoelig
en garanderen duurzaamheid. Ze
garanderen een betrouwbaar gebruik
met maximale doorvoer – ook bĳ
continubedrĳf.

De doordachte constructie van het
apparaat maakt een eenvoudige reparatie
en makkelĳk onderhoud mogelĳk.

Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150
De compacte mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform
gegevensbeveiliging.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe
aandrijving.

 Snijwalsen van gehard volstaal.

 Automatische terugloop heft materiaalophoping op.

 Mediavernietiger met AC-aansluiting in een compact en
modern ontwerp.

 Invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele
werkhoogte.

 Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere
hoeveelheden datadragers.

 Diverse functiestanden voor de verschillende soorten
materiaal en maximale doorzet.

 Krachtige, energie efficiënte motor maakt duurzame
werking bij geringe geluidsontwikkeling mogelijk.

 Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.

Datavernietigers
HSM SECURIO

~1N

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.

Datavernietigers
HSM Pure

1,5 kW

 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Uitvoering

Snijcapaciteit

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1772111

40 mm

eentraps

1 harde schijf per
bewerking, tot
210 stuks/uur

T-1 / E-2 / H-3

Snijgoed

Gewicht
in kg
534

Prijs
in EUR
12.455,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

300,00

Afmetingen (B x D x H): 1200 x 815 x 1325 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite

Datavernietigers
HSM shredstar

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 290 x 60 mm

Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 (eentraps)
~3 (N)

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers
in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.
 Automatische terugloop heft materiaalophoping op.

 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

 Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.

 Snijwalsen van gehard volstaal.

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

3 + 0,2 kW

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Afvoertransportband voor materiaal in een separate
opvanghouder.

 Handig aflegplateau voor datadragers.
 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Krachtige motor zorgt voor duurloop.
 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Uitvoering

Snijcapaciteit

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1778114

20 x 40-50
(< 1000 mm2)

eentraps

1 harde schijf per
bewerking, tot
360 stuks/uur

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

Snijgoed

Gewicht
in kg
1021

Prijs
in EUR
23.560,00

360,00

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België
Afmetingen (B x D x H): 1040 x 2858 x 1696 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm

Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 (tweetraps)
Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers
in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.
 Automatische terugloop heft materiaalophoping op.

 Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany"
voor zekerheid en duurzaamheid.

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

~3 (N)

 Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.

 Snijwalsen van gehard volstaal.

 Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.

 Afvoertransportband voor materiaal in een separate
opvanghouder.

 Handig aflegplateau voor datadragers.
 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Krachtige motor zorgt voor duurloop.
 Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
Art.-Nr.

Snijgrootte
in mm

Uitvoering

Snijcapaciteit

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1777114

11,5 x 26
(< 299 mm2)

tweetraps

1 harde schijf per
bewerking, tot
200 stuks/uur

O-3 / T-3 / E-2 / H-5

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

Snijgoed

Gewicht
in kg
1260

Prijs
in EUR
35.460,00

Verbruiksmateriaal
HSM

3+3
+0,2 kW

360,00

Afmetingen (B x D x H): 1040 x 3098 x 1696 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.
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Van afval tot verpakkingsmateriaal.
Het maken van uw eigen verpakkingsmateriaal is economisch en duurzaam.

Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack
De verpakkingsopbolmachine is een geniale oplossing voor alle expeditieafdelingen en magazijnen. Hij perforeert gebruikt
kartonnage resp. bolt het op en maakt daarvan universeel inzetbaar, nieuw verpakkingsmateriaal. Dat bespaart kosten en
het levert gelijktijdig een zinvolle en praktische bijdrage aan de milieubescherming.
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Perfect verpakt – met de
HSM ProfiPack

In één bewerking tot
verpakkingsmateriaal

Veilig verschillende voorwerpen
eenvoudig inpakken en ook nog tijd
besparen.

Snijden en opbollen in één werkproces.

Speciaal geharde massief
stalen snĳwalsen

Verpakkingsmateriaal
van hoge kwaliteit

Dankzĳ de speciaal geharde snĳwalsen
van HSM wordt het materiaal zeer
nauwkeurig gesneden.

Het verpakkingsmateriaal kan, waar
nodig, worden gebruikt en biedt
een optimale bescherming voor
voorwerpen.

Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack C400
415 mm

~1N

Met deze verpakkingsopbolmachine verwerkt u in één processtap overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal
of opgebold opvulmateriaal. Als compact tafelapparaat mobil en flexibel inzetbaar.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in
Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.

 Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust
folietoetsenbord.

 Snijassen van gehard massief staal.

 De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.

 De krachtige aandrijving maakt continubedrijf
mogelijk.

 Handvat voor eenvoudig optillen van het apparaat.

Datavernietigers
HSM SECURIO

0,7 kW

 Antislippositionering op de verpakkingsopbolmachine.

 Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
 Traploos instelbare werkbreedte met schaal voor
verpakkingsmateriaal op maat.
Doorvoerhoogte Snijcapaciteit
in mm

Doorvoersnelheid
in mm/s

Gewicht
in kg

1528134

10

135

47

1 laag

Prijs
in EUR

Datavernietigers
HSM Pure

Art.-Nr.

1.359,00

Afmetingen (B x D x H): 610 x 395 x 375 mm, kleur: lichtgrijs /anthracite

Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425
~1N

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot
verpakkingsmateriaal of opgebold opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is
derhalve flexibel inzetbaar.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in
Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.

 Traploos aanpasbare werkbreedte met schaal voor
verpakkingsmateriaal op maat.

 Snijassen van gehard massief staal.

 Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust
folietoetsenbord.

 Het krachtige, efficiënte aandrijvingsconcept maakt
continubedrijf mogelijk.

Datavernietigers
HSM shredstar

425 mm

 De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.

 Uiterst duurzaam bedrijf dankzij de hoge efficiëntie.

 Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.

 De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar.

 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

1,8 kW

 Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
Art.-Nr.

Doorvoerhoogte Snijcapaciteit
in mm

Doorvoersnelheid
in mm/s

Gewicht
in kg

1531154

20

220

160

2-3 lagen

Prijs
in EUR
3.739,00

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

250,00

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Afmetingen (B x D x H): 770 x 570 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs /anthracite

Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425, incl. adaptieset voor afzuiging
~1N

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot
verpakkingsmateriaal of opgebold opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is
derhalve flexibel inzetbaar.
 Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in
Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.

 Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust
folietoetsenbord.

 Snijassen van gehard massief staal.

 De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.

 Het krachtige, efficiënte aandrijvingsconcept maakt
continubedrijf mogelijk.

 Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.

 Uiterst duurzaam bedrijf dankzij de hoge efficiëntie.
 De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar.

 Aansluiting voor stofafzuiging.

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

425 mm

 Afzuigsysteem voor een stofvrije werkplek (optioneel).
 Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

 Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
 Traploos aanpasbare werkbreedte met schaal voor
verpakkingsmateriaal op maat.
Art.-Nr.

Doorvoerhoogte Snijcapaciteit
in mm

Doorvoersnelheid
in mm/s

Gewicht
in kg

1531054

20

220

165

2-3 lagen

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

Prijs
in EUR
4.079,00
250,00

Afmetingen (B x D x H): 770 x 570 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs /anthracite
Optie

Art.-Nr.

Nat-/droog-zuiginstallatie voor HSM ProfiPack P425

1531200031

Verbruiksmateriaal
HSM

1,8 kW

Prijs in EUR
699,00

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

49

Verbruiksmateriaal HSM
Plasticzakken voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties
Kleur: transparant. Verpakkingseenheid (VPE) = 10 stuks.
Voor model

Art.-Nr.
VPE 10 stuks

Afmetingen in mm
(B x D x L)

Gewicht in kg
per 100 stuks

B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3
B26, B32, AF500, 530, 125.2
B34, 225.2, 386.2/.1
B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830,
390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2

1661995150
1330995100
1410995100
1442995110

348 x 195 x 800
440 x 370 x 850
530 x 340 x 1000
525 x 425 x 1100

3,8
4,3
10,0
10,0

Prijs
in EUR
6,00
8,50
11,00
16,50

Kleur: transparant. Verpakkingseenheid (VPE) = 100 stuks.
Voor model

Art.-Nr.
VPE 10 stuks

Afmetingen in mm
(B x D x L)

Gewicht in kg
per 100 stuks

B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3,
108.2

1661995050

348 x 195 x 800

3,8

Prijs
in EUR
49,00

B26, B32, AF500, 530, 125.2

1330995000

440 x 370 x 850

4,3

73,50

B34, 225.2, 386.2/.1

1410995000

530 x 340 x 1000

10,0

96,50

B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730,
830, 390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2

1442995000

525 x 425 x 1100

10,0

141,00

Afmetingen in mm
(B x D x L)

Gewicht in kg
per 100 stuks

Prijs
in EUR

Kleur: transparant. Verpakkingseenheid (VPE) = 25 stuks.
Voor model

Art.-Nr.
VPE 10 stuks

P44i, P44, 450.2, P450

1452995000

570 x 545 x 1150

20,5

63,00

FA 400.2 (230 l)
FA 490.1/FA 500.2 (180 l)

1513995000

575 x 440 x 1500

26,0

74,50

FA 400.2 (460 l)
FA 490.1/FA 500.2 (360 l)

1513995100

575 x 900 x 1500

46,5

105,00

FA 400 (340 l)

6212595000

850 x 750 x 1800

46,5

110,00

SP 4040 V, SP 4940 V

6111995200

600 x 400 x 1000

17,5

65,00

SP 4980, SP 5080

6209995000

580 x 500 x 1400

27,0

80,00

SP 4988, SP 5088

6515995000

560 x 540 x 1200

22,6

78,00

SP 50100, FA 500.3

6205595000

700 x 620 x 1500

33,0

95,00

Kartonbox
Voor shredder-pers-combinaties. Verpakkingseenheid (VPE) = 20 stuks.
Voor model

Art.-Nr.

Afmetingen in mm
(B x D x L)

SP 4040 V, SP 4090 V

6111995101

590 x 485 x 390

Prijs
in EUR
55,00

Voor datavernietiger HSM SECURIO en HSM Classic, Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuk.
Voor model

Art.-Nr.

Afmetingen in mm
(B x D x L)

Prijs
in EUR

HSM SECURIO B32, AF500

1820995200

412 x 524 x 255

HSM SECURIO B34

1840995200

457 x 529 x 290

4,50
7,00

HSM SECURIO B35

1920995200

375 x 519 x 528

8,00

HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40

1850995200

495 x 554 x 395

9,00

HSM SECURIO P44i, P44

1870995200

594 x 560 x 434

14,00
4,50

HSM Classic 125.2

1270995200

382 x 275 x 569

HSM Classic 225.2

1340995200

429 x 535 x 357

7,00

HSM Classic 390.3

1365995200

527 x 589 x 390

9,00

HSM Classic 411.2

1565995200

532 x 569 x 400

14,50

Speciale snijwalsen olie
Smeer- en reinigingsolie voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties.
Inhoud

Art.-Nr.

Prijs
in EUR

Flesje 250 ml

1235997403

6,95

Jerrycan 5 l

1235997501

59,00

Afbindingsband WG 30 / Bandklemmen
Voor shredder-pers-combinaties. Scheurweerstand: 280 kg. Verpakkingseenheid (VPE) = 8 rol / 24 VPE = 192 rol = 1 pallet.
Voor model
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Art.-Nr.

Afmetingen
(B x L)

Prijs
in EUR

SP 4988, SP 5088

6205993010

8 mm x 500 m

26,30

Bandklemmen, VPE = 1000 stuks

6127990101

-

54,70

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.

Veiligheidsniveau:
OMDD:
Invoerbreedte in mm:
Motor:
Spanning/frequentie:
Afmetingen (B x D x H):
Gewicht in kg:
Bak-/opvangvolume:

Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan stroken of snippers.
Afmeting van de bij de materiaalvernietiging ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. Het
bepalen van de opgegeven capaciteitsgegevens gebeurt met een nieuw, geolied snijwerk en met een koude motor.
Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan tot een geringere capaciteit en tot
verhoogde geluiden tijdens de werking leiden. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het
soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken. De capaciteitsgegevens in 80 g/m² zijn rekenkundig vastgestelde
waarden.
Volgens ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
Het OMDD-snijwerk (Optical Media Destruction Device) vernietigt CDs en DVDs en wordt door het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging aanbevolen voor de vernietiging van geheime documenten.
Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Max. stroomverbruik van de datavernietiger voor de snijcapaciteit met vellen van 80 g/m².
Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger.
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.
Volume van opvangbak resp. opnamecapaciteit voor verkleind materiaal totdat de machine uitschakelt.

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers:
Vernietigingswijze:
Snijgrootte in mm:
Snijcapaciteit in vellen
80 g/m2:

Datavernietigers
HSM SECURIO

Verklaringen bij de technische gegevens

Datavernietigers
HSM shredstar

Shredder-pers-combinaties:
Perskracht:
Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
Motor:
Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger en balenpers.
Max. balengrootte (B x H x L): De lengte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Afmetingen (B x D x H):
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:
Nettogewicht zonder verpakking, toegevoerd materiaal, toevoersysteem of opties.

Kunt u geen gebruik maken van het internet,
dan kunt u onze algemene voorwaarden ook
telefonisch aanvragen via telefoonnummer
+49 7554 2100-0.

Valuta:
Alle prijsvermeldingen zijn in EUR en exclusief de
wettelijk geldende omzetbelasting.

Service / garantiepalingen:
Alle informaties over onze service en garantiebepalingen treft u aan op het internet via
www.hsm.eu/nl/garantie.

Algemene voorwaarden:
De algemene leveringsvoorwaarden van HSM zijn
basis voor elke zakelijke betrekking, uitgezonderd
daarvan zijn individueel overeengekomen en vastgelegde afspraken.
Onze algemene voorwaarden vindt u op internet via
www.hsm.eu/nl/ahv.

Technische support:
De afwikkeling van een garantievoorval geschiedt
via www.hsm.eu/nl/service.

Wisselstroommachines (230 V), verbruiksmateriaal
en toebehoor: DAP (volgens Incoterms 2010) bij
een factuurwaarde boven 120,00 EUR.
Bij een factuurwaarde onder 120,00 EUR berekenen
wij 10,00 EUR voor verpakkings- en verzendkosten.

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Geldigheid:
Prijzen gelden vanaf 01.01.2019 tot wederopzegging en uiterlijk tot 31.12.2019. Alle voorgaande
prijslijsten komen hiermee te vervallen.

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Aantal harde schijven die in een uur vernietigd kunnen worden.
Afmeting van de snippers die bij het verkleinen van het materiaal ontstaan.
Nominaal vermogen van de aandrijving van de mediavernietiger.
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht van de machine zonder verpakking en opties.

HSM ProfiPack Machines: Franco levering binnen
de Nederland en België
Draaistroommachines: op aanvraag.
Eilanden: op aanvraag.
Projectprijzen voor 400-volt machines op aanvraag.

Leveringsvoorwaarden voor Nederland en
België, uitgezonderd daarvan zijn individueel overeengekomen en vastgelegde afspraken:

Verbruiksmateriaal
HSM

Mediavernietigers:
Snijcapaciteit:
Snijgrootte in mm:
Motor:
Spanning/frequentie:
Afmetingen (B x D x H):
Gewicht in kg:

Datavernietigers en shredder-perscombinaties HSM Powerline

Verpakkingsopbolmachines:
Invoerbreedte in mm:
Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Invoerhoogte in mm:
Hoogte van de invoeropening.
Snijcapaciteit:
Het aantal lagen karton, dat in één bewerking ingevoerd kan worden.
Snijsnelheid in mm/s:
Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de snijassen bij stationair draaien.
Motor:
Maximaal vermogen van de verpakkingsopbolmachine bij hoogste snijprestatie / de nominaal vermogen van de
aandrijving van de verpakkingsopbolmachine.
Spanning/frequentie:
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):
Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:
Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.

www.tuev-sued.de/ps-zert
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De onderneming HSM
Shredderen en Persen.

Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”.
Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en
Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de
optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers in de wereld.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.
Hoofdvestiging Duitsland:
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Dochterondernemingen van HSM:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave n° 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617168
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staﬀordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu
HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu
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HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

