Urządzenia do produkcji wypełniaczy
HSM ProfiPack
Katalog produktów

Ekonomiczne i ekologiczne przetwarzanie kartonów
we własny materiał wypełniający
Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400 i P425 zamieniają zużyty karton w uniwersalny materiał
wypełniający w mgnieniu oka.
HSM ProfiPack wyróżnia:
xx Cięcie i perforowanie w jednym cyklu roboczym:
brak konieczności późniejszego docinania kartonu
na wymiar.

xx Solidna obudowa wykonana ze stali, zaprojektowana dla
miejsc związanych z magazynowaniem i wysyłką towarów.
xx Wygodny blat pomocniczy ułatwia obsługę.

xx Hartowane wałki tnące są wykonane z litego kawałka
stali, dzięki czemu są całkowicie odporne na zszywki
i inne miękkie elementy metalowe.

xx Wszystkie modele są zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa.
xx Doskonały stosunek ceny do wydajności.

xx Wszystkie modele posiadają wtyczkę jednofazową.
xx Opatentowana geometria mechanizmu tnącego
i solidne płyty boczne zapewniają równomierne
formowanie materiału.

Mata wyściełająca wytworzona
z 1 warstwy kartonu
(HSM ProfiPack P425).

2-warstwowy materiał wypełniający
otrzymany po zamknięciu klapki
kompresującej (HSM ProfiPack P425).

Dowiedz się więcej
skanując kod QR.

HSM ProfiPack – łatwa obsługa i wszechstronne zastosowanie

Skala pomiarowa umożliwia
łatwą regulację szerokości materiału dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Cięcie i formowanie w jednym
procesie roboczym.

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Otrzymane z kartonu maty wyściełające oraz materiał wypełniający
stanowią doskonałą ochronę dla każdego przedmiotu przeznaczonego do wysyłki.

Urządzenie do produkcji wypełniaczy
HSM ProfiPack C400
Niewielkie wymiary – ogromna wydajność! Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack zamieniają kartony
w matę wyściełającą lub materiał wypełniający w jednym cyklu roboczym.
xx Materiały wysokiej jakości „Made in Germany“ gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.
xx Hartowane wałki tnące wykonane z litej stali.
xx Mocny silnik dostosowany do pracy ciągłej.
xx Regulacja objętości materiału wyjściowego.
xx Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej ze skalą umożliwiającą docinanie materiału wypełniającego.
w dowolnym wymiarze.
xx Intuicyjna obsługa za pomocą trwałego panelu sterującego z komunikatami LED.
xx Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zatorom.
xx Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie urządzenia.
xx Nóżki antypoślizgowe.

Intuicyjna obsługa

Hartowane wałki tnące
umożliwiają precyzyjne
cięcie materiału

Parametry techniczne
Model

HSM ProfiPack C400

Typ urządzenia

nablatowe

Szerokość wejścia w mm

415

Wejście / Wysokość szczeliny w mm

10

Wydajność cięcia (warstwy)

1

Szybkość cięcia w mm/s

135

Poziom hałasu (bieg jałowy)

59 dB(A)

Moc silnika (kW)

0,7

Napięcie / Częstotliwość

230 V / 50 Hz

Wymiary sz. x gł. x wys. w mm

610 x 395 x 375

Waga w kg

47

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Urządzenie do produkcji wypełniaczy
HSM ProfiPack P425
Wszechstronne urządzenie do codziennych zadań związanych z pakowaniem! To wysokowydajne urządzenie jest zaprojektowane do przetwarzania nawet kilku warstw kartonu w matę wyściełającą lub materiał wypełniający. Urządzenie jest wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające wygodne i bezproblemowe przemieszczanie.
xx Materiały wysokiej jakości „Made in Germany“ gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.
xx Hartowane wałki tnące wykonane z litej stali.
xx Mocny i wydajny napęd dostosowany do pracy ciągłej.
xx Wyjątkowa optymalizacja pracy dzięki wysokiej wydajności.
xx Regulacja prędkości podawania materiału.
xx Regulacja objętości materiału wyjściowego.
xx Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej ze skalą umożliwiającą docinanie materiału.
wypełniającego w dowolnym rozmiarze.
xx Intuicyjna obsługa za pomocą trwałego panelu sterującego z komunikatami LED.
xx Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zatorom.
xx Bezpieczeństwo użytkowania dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa.
xx Urządzenie wyposażone w kółka z hamulcem.
Regulacja prędkości
podawania materiału

Wyposażenie dodatkowe:
system odpylający
(HSM ProfiPack P425)

Model

HSM ProfiPack P425

Typ urządzenia

wolnostojące

Szerokość wejścia w mm

425

Wejście / Wysokość szczeliny w mm

20

Wydajność cięcia (warstwy)

do 3

Szybkość cięcia w mm/s

220

Poziom hałasu (bieg jałowy)

59 dB(A)

Moc silnika (kW)

1,8

Napięcie / Częstotliwość

230 V / 50 Hz

Wymiary sz. x gł. x wys. w mm

770 x 570 x 1040

Waga w kg

165

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Szukasz inteligentnego rozwiązania
do uniwersalnego i bezpiecznego pakowania wysyłek?

?
Po co kupować materiał wypełniający,
gdy posiadasz stare kartonowe pudła?

HSM ProfiPack
zamieni stary karton
w wysokiej jakości
materiał wypełniający!

Pamiętaj:
Karton jest cennym surowcem
i nie należy go po prostu wyrzucać.

Od odpadu do cennego materiału wypełniającego
HSM ProfiPack to znakomite rozwiązanie dla wszystkich obszarów związanych z transportem i magazynowaniem.
Urządzenia te perforują i formują zużyty karton tworząc uniwersalny materiał opakowaniowy, równie dobry jak nowy.
Jest to zarówno oszczędność pieniędzy, jak i praktyczny wkład w ochronę środowiska.

Perfekcyjne pakowanie – HSM ProfiPack:
bezpieczne pakowanie wysyłek i oszczędność czasu.

HSM
Niszczenie i belowanie.

Od 1971 roku, HSM podąża jedną spójną strategią – trwałego przywiązania do jakości
„Made in Germany”. Wysoka jakość produktów oraz serwisu stała się kluczem do
sukcesu w dwóch obszarach – techniki biurowej oraz technologii ochrony środowiska.
Jako specjaliści w rozwiązaniach do niszczenia danych, a także technologii służących
optymalizacji łańcuchów logistycznych i recyklingu, HSM jest dziś jednym ze
światowych liderów.

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66
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 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 8617187
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.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

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

