Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack
Eenvoudig, rendabel en milieuvriendelijk opvulmateriaal vervaardigen.

Verander afval economisch en duurzaam in hoogwaardig
verpakkingsmateriaal
De verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack C400 en P425 verwerken gebruikt karton, in een oogwenk, in universeel
inzetbaar verpakkingsmateriaal, dat voldoet aan de hoogste vereisten. U kunt afzien van plastic en bent onafhankelijk.
Duur opvulmateriaal kunt u zich besparen - geen opslag, geen handeling, geen kosten!

Met de HSM ProfiPack
wordt uit gebruikt
karton hoogwaardig
verpakkings- en opvulmateriaal gemaakt!

De eigen productie van verpakkingsopvulling
uit karton is eenvoudig en economisch!

Gebruikt karton wordt in slechts één

Het verpakkingsmateriaal is overal

Het verpakken van verschillende

arbeidsgang tijdbesparend op maat

inzetbaar – als opvulmatten of om

producten gaat snel en eenvoudig.

gemaakt en opgebold.

lege ruimtes op te vullen.

Voorwerpen worden optimaal
beschermd!
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De voordelen van de HSM ProfiPack
in één oogopslag
x

Solide, robuuste en bewezen constructie

x

Geen onderhoudsintervallen, geen vervolgkosten

x

Eenvoudige ingebruikneming, intuïtieve bediening

x

Compacte afmetingen / geringe oppervlakte

x

Snelle productie van benodigde hoeveelheden vulmateriaal

x

HSM garantie van 2 jaar bij gebruik in enkele ploegen-

x

Maximale flexibiliteit en onafhankelijkheid door eigen

dienst; 6 maanden bij gebruik in meer ploegendienst

productie van verpakkings- en opvulmateriaal

x

Service op locatie door ervaren HSM-klantenservice

x

Hoge gebruiksveiligheid

x

De investering betaalt zich al binnen korte tijd terug

x

De geharde snijwalsen zijn vervaardigd uit één stuk staal
en zijn daarom volledig ongevoelig voor nietjes en soortgelijke zachte metalen

Direct economisch
en winstgevend

Ecologisch
en duurzaam

Hoge doorvoercapaciteit

Bedieningsvriendelijk
en veilig

Opvulmateriaal
universeel inzetbaar

Snelle levering

HSM ProfiPack is goed voor het milieu.
En goed voor uzelf.
x Karton is een waardevolle grondstof en moet niet
zomaar worden weggegooid
x Oud karton kan op locatie verwerkt en weer ingezet
worden
x Duurzaam handelen beschermt het milieu en loont
meer dan de moeite
x Op opvulmateriaal van kunststof kan worden afgezien
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De verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack
zijn robuust en eenvoudig te bedienen

Afbeelding gelijkaardig

Een schone zaak:
De HSM ProfiPack P425
(model incl. adaptieset voor
afzuiging) kan optioneel met
de stofafzuigunit HSM DE 1-8
worden uitgerust!

Creëren van gecomprimeerd
verpakkingsmateriaal met
een gesloten compressieflap
(HSM ProfiPack P425).

Speciaal geharde snijwalsen
voor precisiesnijden.
Intuïtieve bediening met
led-indicatoren op robuust
folietoetsenbord.

De meetlat maakt het mogelijk om de materiaalbreedte
naar wens in te stellen.

Verkrijgbaar als stand-alone
of tafelmodel.

Kom meer te weten,
scan de QR-code.

www.hsm.eu/profipack

Perfect verpakt – met de HSM ProfiPack
HSM ProfiPack
C400

Voor kleine en lichtgewicht producten zijn de opvulmatten, gemaakt door de HSM ProfiPack C400,
zeer geschikt.
HSM ProfiPack
P425

Voor grote, zware of breekbare voorwerpen zijn gecomprimeerde vullingen of opvulmatten bestaande
uit meerdere lagen golfkarton, gemaakt door de HSM ProfiPack P425, de beste keus!
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HSM ProfiPack – voor elk gebruik de perfecte oplossing
HSM ProfiPack C400
Voor commercieel gebruik
x Geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op
x Antislippositionering op de verpakkingsopbolmachine
x Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust
folietoetsenbord

12 x

Voorbeeld ter vergelijking: 50 / 80 / 120 kg opvulmatten van BC-golfkarton,
1000 mm snijlengte bij 415 mm, invoerbreedte = pakhoeveelheid voor
ca. 12 / 25 / 37 verhuisdozen (buitenmaat L x B x H: 600 x 330 x 340 mm)

Doorvoer tot 50 kg/h

HSM ProfiPack P425 (met wisselstroom)
Voor commercieel of industrieel gebruik
x Invoersnelheid flexibel instelbaar
x Geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op
x Productie meerdere lagen verpakkingsopvulling
x Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop
x Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem
x Stofafzuigunit HSM DE 1-8 voor HSM ProfiPack P425
incl. adaptieset voor afzuiging optioneel beschikbaar
25 x

Doorvoer tot 80 kg/h

HSM ProfiPack P425 (met draaistroom)
Voor intensief commercieel of industrieel gebruik
x Maximale invoersnelheid voor hoogste doorvoer
x Productie meerdere lagen verpakkingsopvulling
x Gebruikersvriendelijk dankzij noodstopknop
x Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem
x Stofafzuigunit HSM DE 1-8 voor HSM ProfiPack P425
incl. adaptieset voor afzuiging optioneel beschikbaar

37 x

Doorvoer tot 120 kg/h

Model

HSM ProfiPack C400

HSM ProfiPack P425
met wisselstroom

HSM ProfiPack P425
met draaistroom

Artikelnummer

1528134

1531154

1533154

Artikelnummer incl. adaptieset voor
afzuiging

-

1531054

1533054

Productie enkele laag
verpakkingsopvulling bij
incidenteel gebruik

Productie enkele- en meerderelagen verpakkingsopvulling
in duurloop

Productie enkele- en meerderelagen verpakkingsopvulling
bij maximale doorvoer in
duurloop

Aanbevolen voor

Toepassing

Tafelmodel

Stand-alone apparaat

Stand-alone apparaat

Snijcapaciteit in lagen golfkarton

1

tot 3

tot 3
tot 120

Doorvoer in kg/h

tot 50

tot 80

Doorvoer in m3/h

tot 0,75

tot 1,5

tot 2,3

Doorvoersnelheid in m/min (mm/s)

8,1 (135)

tot 10,2 (170)

12 (200)

Geluidsniveau (leegloop) in dB(A)

68-70

60-62

63-64

Spanning / frequentie

230 V / 50 Hz

220-240 V / 50/60 Hz

400 V / 50 Hz

Invoerbreedte in mm

415

425

425

Invoer-/vulhoogte in mm

10

20

20

Snijgrootte in mm (geperforeerd)

4 x 60

6 x 100

6 x 100

Opgenomen vermogen/motor in kW

0,7

2,0

3,8

Afmetingen (B x D x H) in mm

610 x 395 x 375

770 x 570 x 1040

770 x 570 x 1040

160 / 165

181 / 186

Gewicht / incl. adaptieset voor afzuiging in kg 47 / -
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Een nette combinatie
Klein in afmetingen – in werkelijkheid groots!
De stofafzuiger HSM DE 1-8 is speciaal geoptimeerd voor de combinatie met de HSM ProfiPack P425 (model incl. adaptieset voor afzuiging),
om bij het perforeren van het karton, losse stofdeeltjes betrouwbaar

200 m3/h

weg te zuigen.
Zuigfactor x 5000
Gebaseerd op het ombouwvolume verwerkt de afzuigunit
HSM DE 1-8 per uur ongeveer
5000 keer meer lucht, als dat
hij zelf aan ruimte inneemt!

Een manometer voor filterbewaking.

De voordelen van de afzuigunit HSM DE 1-8:
x Draagbaar, compact en ruimtebesparend
x Lage bedrijfskosten dankzij cartridges met lange levensduur
x Eenvoudige handmatige filterreiniging: persluchtreinigingsmondstuk
voor eenvoudige reiniging van de filter met lange levensduur
x 5 meter aansluitkabel

Model

HSM DE 1-8

Artikelnummer

2412111

Aanbevolen voor

Voor aansluiting op de HSM ProfiPack P425
incl. adaptieset voor afzuiging

Stofclassificatie

M

Max. luchtstroom in m3/h

200

Max. onder druk in Pa

19000

Filteroppervlak in m2

0,8

Opvangvolume/-capaciteit in ltr.

1

Geluidsniveau (leegloop) in dB(A)

ca. 71

Spanning / frequentie

220-230 V / 50-60 Hz

Opgenomen vermogen/motor in kW

1

Afmetingen (B x D x H) in mm

ca. 390 x 210 x 500

Gewicht in kg

15
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De afzuigunit HSM DE 1-8
beschikt over een stofverzamellade, die eenvoudig kan worden
geleegd.

Deze klanten zijn overtuigd van de HSM ProfiPack
De HSM ProfiPack verpakkingsopbolmachines worden

draaistroom niet beschikbaar is. Dat de HSM apparaten zich-

reeds vele jaren wereldwijd ingezet – dankzij de variant HSM

zelf dagelijks bewijzen, ziet u aan volgende voorbeelden.

ProfiPack P425 met wisselstroom ook op locaties, waar

“De communicatie met HSM is zeer snel en competent.
De onderneming streeft er steeds naar om voor elke
klant een individuele oplossing te vinden. Met een
HSM product zullen we niet alleen besparingspotentieel
realiseren, maar wij verheugen ons ook om een aanzienlijke bijdrage aan de circulaire economie te kunnen
geven.”

Rainer Neuwirth M.A.,
oprichter en bedrijfsleider
van myProduct GmbH

“De aanschaf van de HSM ProfiPack was een grote
aanwinst voor onze onderneming. Daardoor besparen
wij geld en ageren nu nog milieuvriendelijker. Tot nu
toe hebben wij circa 80 Euro per maand voor verpakkingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld noppenfolie, en voor
de afvoer van oud kartonnage uitgegeven. De machine
heeft zich binnen enkele maanden al terug betaald.“

Simon Mallord,
Managing Director
MotorNuts Limited, UK


Voor alle verpakkingsopbolmachines

De verpakkingsopbolmachine

Vele ondernemingen gebruiken

HSM Profipack geldt:

HSM ProfiPack P425 werd met de

de verpakkingsopbolmachine

Hoogwaardige materialen en

BENELUX Office Product Award

HSM ProfiPack.

kwaliteit “Made in Germany“ voor

onderscheiden.

Kom meer te weten via:

zekerheid en duurzaamheid.

www.hsm.eu/profipack
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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, wereldwijd, tot de toonaangevende leveranciers.

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.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@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 Ventas Portugal
iberia@hsm.eu
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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 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

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

