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HSM Product Solutions voor industriële
en professionele vernietiging van
gegevens

Door gegevensmisbruik ontstaat voor miljoenen schade!
De omgang met dossiers en documenten is voor u dagelijks

nietigers die precies op uw behoeften afgestemd zijn en uw

werk en de sensibiliteit voor de verantwoordelijke omgang

dossiers op een betrouwbare manier shredderen. Daarvoor

met deze gegevens is hoog. Toch ontstaan er telkens opnieuw

zorgt de HSM-kwaliteit met zijn doordachte en wereldwijd

gegevenslekken die tot grote imagoschade of financiële

beproefde snijwerktechnologie. HSM staat voor ervaring,

verliezen voor overheden, instituten en ondernemingen leiden.

competentie en kwaliteit, d.w.z. voor de beste argumenten om

Deze gevaren kunt u vermijden: met professionele papierver-

zich veilig te voelen!

Het betreft niet alleen papieren documenten!
HSM biedt wereldwijd het grootste assortiment aan papiervernietigers voor alle toepassingen. In de digitale wereld van vandaag zijn er echter ontelbaar veel er zijn ontelbaar veel vertrouwelijke gegevens op onze computers, USB-sticks, magneetbanden, cd’s, dvd’s en blu-rays, creditcards, klantenpasjes en diskettes opgeslagen.
Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van hun leven?
Veel van deze gegevensdragers worden lichtzinnig weggegooid: op de rommelmarkt aangeboden, op ebay verkocht, met
gangbare wisprocedures schijnbaar leeggemaakt. Dan staan de deuren wijd open voor gegevensmisbruik: moeiteloos kunnen vertrouwelijke gegevens, wachtwoorden, rekeninggegevens hersteld worden.

Vernietiging van
harde schijven

Vernietiging van cd’s,
dvd’s, blu-rays, creditcards en klantenpasjes

Vernietiging van
magneetbanden

Vernietiging van
USB-sticks

De HSM-kwaliteit „Made in Germany”.

HSM heeft zichzelf altijd verplicht tot het principe „Kwaliteit”.
Kwaliteit bij ontwikkeling en constructie, bij de productie, bij
de projectering en bij de serviceverlening. Alle HSM-fabrieken zijn conform DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en streven
ernaar om duurzame producten te vervaardigen.
Gemotiveerde en goed opgeleide werknemers zorgen er elke
dag voor om de HSM-kwaliteitsstandaard te garanderen. Dit
verzekert dat iedere klant heel lang van de goede kwaliteit
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Omvangrijke service in trefwoorden:

Klanttevredenheid begint bij ons met het
verlenen van advies:
xx De HSM-specialisten voorzien u individueel bij u ter

Wij leveren alleen gegarandeerde kwaliteit:
xx De apparatuur van HSM heeft het kwaliteitskenmerk
„Made in Germany”.

plaatse van advies, ook over speciale oplossingen of

xx Een lange levensduur en robuustheid zijn kenmerkend

individuele projectering. Zo krijgt u de installatie die

voor de apparatuur van HSM, bijv. door de speciaal

direct op uw behoeften afgestemd is.

geharde onverwoestbare massief stalen snijwalsen.

xx Wij geven advies over gegevensbescherming bij
bedrijven en instanties.
xx Wij adviseren u over verschillende financieringsmodellen.
xx Wij wisselen regelmatig met u van gedachten, om
optimaliseringsmogelijkheden te herkennen.

Ook na de aankoop staan wij voor u klaar:
xx Vertrouw op onze wereldwijde service en de tijdige
levering van reserveonderdelen en afwikkeling van
servicecontracten.
xx Met onze HSM-servicecontracten inclusief regelmatig
onderhoud en regelmatige tests bieden wij u
bedrijfszekerheid.
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Voor elke veiligheidsbehoefte de juiste oplossing.
Met een paar eenvoudige stappen naar het juiste veiligheidsniveau!
1

Definieer uw beschermingsfactor …

Normale beschermingsbehoefte

Hogere beschermingsbehoefte

Zeer hoge beschermingsbehoefte

voor interne gegevens.

voor vertrouwelijke gegevens.

voor bijzonder vertrouwelijke en

BESCHERMINGSFACTOR 1

BESCHERMINGSFACTOR 2

geheime gegevens.

2

BESCHERMINGSFACTOR 3

... definieer uw veiligheidsniveau.

P-3

P-2

P-4

P-5

Strookbreedte max.
6 mm, ca. 35 deeltjes*

Snipperformaat max.
320 mm², ca. 194 deeltjes*

Snipperformaat max.
160 mm², ca. 389 deeltjes*

Snipperformaat max.
30 mm², ca. 2.079 deeltjes*

Interne documenten, deeltjes
onleesbaar gemaakt of vernietigd moeten worden, bijv.
bedrijfsinterne communicatie
zoals verlopen overboekingen,
reisrichtlijnen, affiches, formulieren.

Gegevensdragers met
gevoelige en deels vertrouwelijke gegevens evenals
persoonlijke gegevens, die
onderhevig zijn aan een
verhoogde beschermingsbehoefte, bijv. omzetverslagen
en belasting-documenten van
bedrijven, zoals aanbiedingen,
bestellingen etc. met adresgegevens van personen.

Gegevensdragers met bijzonder
gevoelige en vertrouwelijke
gegevens evenals persoonlijke
gegevens, die onderhevig
zijn aan een verhoogde
beschermingsbehoefte, bijv.
balansen en voorwaarden,
evenals loonstrookjes, persoonlijke gegevens / -aktes, arbeidsovereenkomsten, medische
verklaringen, belastingdocumenten.

Gegevensdragers die geheime
informatie bevatten en van
existentieel belang is voor een
persoon, een bedrijf of een
organisatie, bijv. patenten,
constructiedocumenten,
strategiepapieren, reclameanalyses, procesdocumenten.

*als voorbeeld DIN A4, 80 g/m2

3

Kies de datadragers, die voor u relevant zn.

P
Bijv. papier
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O
Bijv. CDs, DVDs,
Blu-ray Discs

T
Bijv. diskettes, ID-kaarten
met magneetstrippen

E
Bijv. USB-sticks, chipkaarten, halfgeleide
harde schijven,
geheugenkaarten
uit digitale camera´s

F
Bijv. films en folies

HSM SP 4040 V:
aanzicht achterzijde
met geopende deur.

HSM SP 4040 V

HSM Shredder-pers-combinaties

HSM SP 4040 V
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.
xx Snijwalsen van gehard volstaal

xx Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen

xx Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband

xx Handmatige oliër voor constant hoge snijprestatie

xx Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is

xx Gebruikszekerheid door noodstop-schakelaar

een duurzaam gebruik mogelijk

xx Functionele bediening met LED-aanduiding

xx Automatische terugloop heft papierophoping op

xx Op wielen verrijdbaar, met vastzetrem

xx Fotocel voor automatische start van de persbewerking
xx Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan naar
keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd
worden

Model

HSM SP 4040 V

HSM SP 4040 V

HSM SP 4040 V

Snijgrootte in mm

5,8

5,8 x 50

3,9 x 40

Veiligheidsniveau DIN 66399

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

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

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

Snijcapaciteit* in vellen

104

96

80

Invoerbreedte in mm

428

428

428

Perskracht in kN

44

44

44

Motor in kW

4 (papiervernietiger)
2,2 (balenpers)

4 (papiervernietiger)
2,2 (balenpers)

4 (papiervernietiger)
2,2 (balenpers)

Spanning / frequentie

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal)

tot 35

tot 35

tot 35

Baalgrootte (L x B x H) in mm

600 x 500 x 400

600 x 500 x 400

600 x 500 x 400

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm

1090 x 2030 x 1970

1090 x 2030 x 1970

1090 x 2030 x 1970

Gewicht in kg

737

737

737

Snijgoed

*DIN A4, 80 g/m²
Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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HSM SP 5080

HSM Shredder-pers-combinaties

HSM SP 5080
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.

xx Snijwalsen van gehard volstaal

xx Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan in

xx Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband
xx Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is
een duurzaam gebruik mogelijk

opvangzakken netjes afgevoerd worden
xx Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel
xx Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie

xx Automatische terugloop heft papierophoping op

xx Hoge gebruikszekerheid door noodstop-lijst

xx Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-

xx Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening

en-play

xx Op wielen verrijdbaar, met vastzetrem

xx Fotocel voor automatische start van de persbewerking

Model

HSM SP 5080

HSM SP 5080

HSM SP 5080

HSM SP 5080

Snijgrootte in mm

10,5 x 40-76

6 x 40-53

3,9 x 40

1,9 x 15

Veiligheidsniveau DIN 66399

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

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

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

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

Snijcapaciteit* in vellen

510-550

340-380

180-200

90-100

Invoerbreedte in mm

500

500

500

500

Perskracht in kN

80

80

80

80

Motor in kW

7,5 (papiervern.)
4 (balenpers)

7,5 (papiervern.)
4 (balenpers)

7,5 (papiervern.)
4 (balenpers)

5,5 + 4 (papiervern.)
4 (balenpers)

Spanning / frequentie

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal)

40-80

40-80

40-80

40-80

Baalgrootte (L x B x H) in mm

570 x 490 x 800

570 x 490 x 800

570 x 490 x 800

570 x 490 x 800

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm

1168 x 2398 x 1795

1168 x 2398 x 1795

1168 x 2398 x 1795

1168 x 2398 x 1795

Gewicht in kg

1.350

1.350

1.350

1.480

Snijgoed

*DIN A4, 80 g/m²
Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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HSM SP 5088

HSM SP 5088
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 van
grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

xx Snijwalsen van gehard volstaal

xx Het baallengte is afhankelijk van de wens variabel

xx Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband

xx Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie

xx Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een

xx Hoge gebruikszekerheid door noodstop-lijst

duurzaam gebruik mogelijk

xx Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening

xx Automatische terugloop heft papierophoping op

xx Op wielen verrijdbaar, met vastzetrem.

xx Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plugen-play
xx Fotocel voor automatische start van de persbewerking
xx Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig
3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of
opvangzak netjes afgevoerd worden

Model

HSM SP 5088

HSM SP 5088

HSM SP 5088

HSM SP 5088

Snijgrootte in mm

10,5 x 40-76

6 x 40-53

3,9 x 40

1,9 x 15

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

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

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

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

Snijcapaciteit* in vellen

510-550

340-380

180-200

90-100

Invoerbreedte in mm

500

500

500

500

Perskracht in kN

85

85

85

85

Motor in kW

7,5 (papiervern.)
4 (balenpers)

7,5 (papiervern.)
4 (balenpers)

7,5 (papiervern.)
4 (balenpers)

5,5 + 4 (papiervern.)
4 (balenpers)

Spanning / frequentie

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal)

tot 90

tot 90

tot 90

tot 90

Baalgrootte (L x B x H) in mm

500 x 500 x 400-950

500 x 500 x 400-950

500 x 500 x 400-950

500 x 500 x 400-950

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm

1246 x 3222 x 1795

1246 x 3222 x 1795

1246 x 3222 x 1795

1246 x 3222 x 1795

Gewicht in kg

1.660

1.660

1.660

1.790

Veiligheidsniveau DIN 66399
Snijgoed

*DIN A4, 80 g/m²
Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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HSM DuoShredder 5750

HSM meertraps shreddersystemen

HSM DuoShredder 5750
Tweetraps, volautomatische papierversnipperaar. Afhankelijk van de materiaalsoort kan een praktische doorvoer van
800 kg/h bereikt worden. In combinatie met een HSM balenpers wordt de HSM DuoShredder 5750 een volledige
verwerkingsinstallatie.
xx Shreddersysteem met twee versnipperstanden

xx Automatische stop en terugloop bij vastgelopen papier

xx Bestaande uit voor-versnipperaar V 570 en twee standen

xx Totale installatiebesturing ontworpen voor automatische

voor na-versnippering P 500

werking

xx Materiaaltoevoer mogelijk via aanvoertransportband of
stortschacht

xx Stabiele frameconstructie met geïntegreerd en elektrisch
beveiligde service- en onderhoudsdeur

xx Fotocelversnipperaar in vultrechter

xx In combinatie met een balenpers wordt de HSM
Duo Shredder 5750 een complete verwerkingsinstallatie

xx Voor-versnipperaar ontworpen als vierwalsensysteem
(twee intrekswalsen, twee snijwalsen)

Snijwerk 1e niveau: voorverkleiner

Snijwerk 2e niveau: naversnipperaar

Model

HSM DuoShredder 5750

HSM DuoShredder 5750

Snijgrootte in mm

1e niveau: 20 x 155
2e niveau: 6 x 40-53

1e niveau: 20 x 155
2e niveau: 4,6 x 34

Veiligheidsnorm DIN 66399

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

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

Doorvoer in kg/h

tot 800

tot 650

Invoerbreedte in mm

500

500

Motor in kW

1e niveau = 2 x 5,5 / 2e niveau = 7,5

1e niveau = 2 x 5,5 / 2e niveau = 7,5

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm

1900 x 1200 x 3300

1900 x 1200 x 3300

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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HSM TriShredder 6060

HSM TriShredder 6060
3-traps shredderinstallatie HSM TriShredder 6060 met drie snijwerken en een doorvoer van max. 2500 kg/h in
veiligheidsniveau P-3. In combinatie met een HSM balenpers wordt de HSM TriShredder 6060 een volledige
verwerkingsinstallatie.
xx Shreddersysteem met drie versnipperstanden

xx Automatische stop en terugloop bij vastgelopen papier

xx Bestaande uit voor-versnipperaar V 600 en twee standen

xx Versnippert betrouwbaar hele dossiers en telefoonboeken

voor na-versnippering P 600

xx In overleg met HSM ook voor andere materialen te

xx Standaard uitvoering met frequentiegeregelde aandrijving
verkrijgbaar

gebruiken
xx In combinatie met een balenpers wordt de HSM

xx Materiaaltoevoer via transportband of stortschacht

TriShredder 6060 een complete verwerkingsinstallatie

xx Meer toevoermogelijkheden op aanvraag
xx Voorversnipperaar met hogere intrektanden voor de
verbetering van de materiaalinvoer
xx Fotocelbesturing

Model

HSM TriShredder 6060

HSM TriShredder 6060

Snijgrootte in mm

1e niveau: 25 x 160-200
2e niveau: 10,5 x 40-76
3e niveau: 7,5 x 40-80

1e niveau: 25 x 160-200
2e niveau: 10,5 x 40-76
3e niveau: 4,6 x 34

Veiligheidsnorm DIN 66399

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

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

Doorvoer in kg/h

tot 2500

tot 2000

Invoerbreedte in mm

650

Motor in kW
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm

650
1e niveau: 2 x 11

1940 x 1430 x 3900

2e niveau: 2 x 7,5

3e niveau: 2 x 7,5

1940 x 1430 x 3900

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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HSM HDS 230
tweetraps

HSM HDS 230
eentraps

HSM HDS 150

Hardeschijfvernietiger HSM

HSM HDS 150

HSM HDS 230

De compacte hardeschijf vernietiger HSM Powerline HDS

Veilig, conform normen voor gegevensbescherming en

150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en

economisch. Deze hardeschijfvernietiger vernietigt digitale

conform gegevensbeveiliging. Perfect voor decentrale

datadragers in hele kleine stukjes en maakt een herstel

vernietiging van datadragers.

onmogelijk.

xx Voor het verkleinen van harde schijven, magneetbanden

xx Voor het verkleinen van harde schijven, magneetbanden

tot 3,5”, cd’s / dvd’s, blu-rays, diskettes, klantenpasjes.

tot 3,5”, cd’s / dvd’s, blu-rays, diskettes, klantenpasjes.

creditcards en USB-sticks

creditcards en USB-sticks

xx Krachtige, energie efﬁciënte motor maakt duurzame

xx Materiaalafvoer met transportband, geschikt voor alle
gangbare bakafmetingen

werking bij geringe geluidsontwikkeling mogelijk
xx Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe

xx Groot bedieningsgemak door multifunctioneel bedieningsen indicatie-element met automatische stop en retour bij

aandrijving

blokkades

xx Invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele

xx Weinig benodigde ruimte en flexibel inzetbaar door wielen

werkhoogte
xx Verschillende wijzen van verwerking voor de verschillende

xx Hoge doorvoercapaciteit en energiebesparend continubedrijf door energie-efficiënte motoren IE3 volgens

soorten snijgoed en hoogste doorvoer

IEC 60034 30

xx Weinig benodigde ruimte en flexibel inzetbaar door wielen
xx Energiebesparende duurloop door energie-efficiënte

xx Met het dubbele snijwerk (tweetraps) kunnen opgeslagen
media extra klein vernietigd worden (veiligheidsniveau

motoren IE3 volgens de Norm IEC 60034 30

H-5)

Model

HSM HDS 150

HSM HDS 230

HSM HDS 230

Apparaattype

ééntraps

ééntraps

tweetraps

Snijgrootte in mm

40

20 x 40-50
(< 1000 mm²)

11,5 x 26
(< 299 mm²)

Snijgoed
Snijcapaciteit per uur

tot 210 hardeschijven

tot 360 hardeschijven

tot 200 hardeschijven

Veiligheidsniveau DIN 66399

T-1 / E-2 / H-3

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

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

Spanning / frequentie

100-240 V / 50/60 Hz

400 V / 50Hz

400 V / 50Hz

Motor in kW

1,5

3,2

6,2

Gewicht in kg

534

1.021

1.260

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm

1200 x 815 x 1325

1040 x 2858 x 1696

1040 x 3098 x 1696

Afmetingen van invoeropening (B x D x H) in mm

165 x 290 x 60

150 x 222 x 38

150 x 222 x 38

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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Verbruiksmateriaal:
Plastic zakken
Artikelnummer

Geschikt voor papiervernietigers of
persmodellen standaarduitrusting

Afmetingen
(B x H x L) in mm

Gewicht
100 stuks

6111 995 200

HSM SP 4040 V

600 x 400 x 1000

17,5 kg

6209 995 000

HSM SP 5080

570 x 490 x 1400

26,0 kg

6515 995 000

HSM SP 5088

560 x 540 x 1200

22,6 kg

Artikelnummer

Geschikt voor shredder-perscombinaties
b.v. persmodellen

Afmetingen
(B x H x L) in mm

6111 995 101

SP 4040 V

590 x 485 x 390

Artikelnummer

Verpakkingseenheid

Hoeveelheid

1235 997 403

Fles

250 ml

1235 997 501

Jerrycan

5l

Artikelnummer

Artikel

Gewicht/
VPE

6127 990 101

HSM bandklemmen

12 kg

Artikelnummer

Geschikt voor persmodellen
standaarduitrusting

Type

Scheurweer- Lengte/
stand
rol

Bandbreedte

Gewicht/
rol

6205 993 010

HSM SP 4988 / HSM SP 5088

WG 30

280 kg

8,0 mm

2,2 kg

Kartonbox

Snijblokolie

Bandklemmen

Afbindingsband

500 m

Verklaring van de technische gegevens:
Vernietigingswijze		 Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan óf stroken óf snippers.
Snijgrootte 		 Afmeting van de bij het vernietigen van het materiaal ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Veiligheidsniveaus 		 Volgens DIN 66399.
Snijcapaciteit		Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m2) in de lengte ingevoerd, bij koude motor en geolied snijwerk, dat in één
bewerking gesneden wordt.
Doorvoercapaciteit		Max. volume dat praktisch in een uur vernietigd kan worden.
Doorloopsnelheid		 Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de snijassen bij stationair draaien.
Invoerbreedte 		 Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Motor		Opgenomen vermogen van de motor van de papiervernietiger bij maximaal snijvermogen.
Opgenomen vermogen van de persmotor bij normaal bedrijf.
Spanning/frequentie 		 Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Persdruk		 Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
Balengrootte		 De lengte/hoogte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Baalgewicht 		 Het baalgewicht varieert afhankelijk van de soort, vochtigheid en toestand van het geperste materiaal en van
		 de baallengte en -hoogte.
Afmetingen van de machine Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht		 Nettogewicht van de machine zonder verpakking en zonder toegevoerd materiaal en zonder opties.
Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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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 8617187
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
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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

