Urządzenia do produkcji wypełniaczy
HSM ProfiPack
Produkuj własny materiał wypełniający w łatwy, tani i przyjazny
dla środowiska sposób.

Zamień odpad w wysokiej jakości materiał opakowaniowy
w sposób ekonomiczny i zrównoważony
Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400 i P425 zamieniają zużyty karton w uniwersalny materiał opakowaniowy spełniający najwyższe wymagania – w mgnieniu oka. Możesz obejść się bez plastiku i być niezależny. Przestań wydawać
pieniądze na drogi materiał wypełniający - bez potrzeby magazynowania, bez obsługi, bez kosztów!

HSM ProfiPack
zamienia stary karton
w pełnowartościowy
materiał wypełniający!

Tworzenie własnego materiału wypełniającego z kartonu
jest ekonomiczne i ekologiczne!

Zużyte kartony są docinane

Materiał wypełniający może być

Pakowanie różnorodnych produktów

i perforowane w jednym,

używany wszędzie tam, gdzie jest

jest szybkie i łatwe. Produkty są

szybkim cyklu.

potrzebny – jako mata wyściełająca,

odpowiednio chronione!

materiał wypełniający lub do
wypełnienia pustych przestrzeni.
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Zalety HSM ProfiPack
x

Solidna, trwała i sprawdzona konstrukcja

x

Prosta, intuicyjna obsługa

x

Szybka produkcja materiału wypełniającego dostosowanego

Brak postojów konserwacyjnych, brak dodatkowych regu-

x

larnych kosztów eksploatacyjnych
Kompaktowa konstrukcja / mała powierzchnia posadowie-

x

nia

do indywidualnych potrzeb
Maksymalna elastyczność i niezależność

x

Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

x

Hartowane wałki tnące są wykonane z jednego kawałka

pracy wielozmianowej okres gwarancji wynosi 6 miesięcy
Serwis w miejscu instalacji świadczony przez doświadczo-

x

stali, dzięki czemu są całkowicie odporne na zszywki i inne
miękkie metale

2 lata gwarancji przy pracy jednozmianowej; w przypadku

x

x

nych serwisantów HSM
Inwestycja zwraca się po krótkim czasie

x

Natychmiastowe zyski

Ekologiczny i
zrównoważony

Wysoka przepustowość

Przyjazny użytkownikowi
i bezpieczny

Uniwersalne zastosowanie
materiału wypełniającego

Krótki czas dostawy

HSM ProfiPack jest przyjazny dla środowiska. I dla ciebie.
x Karton jest cennym surowcem i nie należy go po
prostu wyrzucać
x Stare kartony można poddać recyklingowi i ponownie
wykorzystać na miejscu
x Zrównoważone działanie chroni środowisko i jest
opłacalne
x Nie ma potrzeby stosowania plastikowych materiałów
wypełniających
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Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack
są solidne i łatwe w obsłudze

Image similar

Praca bez pyłu:
HSM ProfiPack P425 (model
z adapterem do systemu
odpylającego) można stosować
z odpylaczem HSM DE 1-8!

Tworzenie skompresowanego materiału opakowaniowego po zamknięciu
klapy kompresującej (HSM ProfiPack
P425).

Specjalnie hartowane wałki
tnące do precyzyjnego cięcia.
Intuicyjna obsługa dzięki
sygnalizacji LED na solidnej
klawiaturze.

Bezstopniowa regulacja szerokości materiału wypełniającego.

Dostępne w wersji nablatowej
i wolnostojącej.

Dowiedz się więcej
skanując kod QR.

www.hsm.eu/profipack

Perfekcyjnie zapakowane – z HSM ProfiPack
HSM ProfiPack
C400

W przypadku małych i lekkich przedmiotów doskonale sprawdzą się maty wyściełające z HSM ProfiPack C400.

HSM ProfiPack
P425

Do dużych, ciężkich lub kruchych przedmiotów, skompresowany materiał wypełniający lub wielowarstwowe
maty wyściełające z HSM ProfiPack P425 to najlepszy wybór!
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HSM ProfiPack – idealne rozwiązanie dla każdej potrzeby
HSM ProfiPack C400
Do użytku komercyjnego
x Zintegrowana funkcja turbo eliminuje zacięcia materiału
x Antypoślizgowe posadowienie urządzenia
x Intuicyjna obsługa dzięki sygnalizacji LED na solidnej
klawiaturze

12 x

Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 50 kg
z tektury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do
12 pudełek przeprowadzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm

Wydajność do 50 kg/h

HSM ProfiPack P425 (zasilanie jednofazowe)
Do użytku komercyjnego lub przemysłowego
x W pełni elastyczna regulacja prędkości podawania
x Zintegrowana funkcja turbo eliminuje zacięcia materiału
x Produkcja wielowarstwowych mat wyściełających
x Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
x Mobilna, kółka z hamulcem
x Odpylacz HSM DE 1-8 do HSM ProfiPack P425 z adapterem (opcja)
25 x

Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 80 kg
z tektury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do
25 pudełek przeprowadzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm

Wydajność do 80 kg/h

HSM ProfiPack P425 (zasilanie trójfazowe)
Do użytku komercyjnego lub przemysłowego
x Maksymalna prędkość cięcia dla najwyższej przepustowości
x Produkcja wielowarstwowych mat wyściełających
x Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
x Mobilna, kółka z hamulcem
x Odpylacz HSM DE 1-8 do HSM ProfiPack P425 z adapterem (opcja)

37 x

Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 120 kg
z tektury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do
37 pudełek przeprowadzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm

Wydajność do 120 kg/h

Model

HSM ProfiPack C400

HSM ProfiPack P425
zasilanie jednofazowe

HSM ProfiPack P425
zasilanie trójfazowe

Numer produktu

1528134

1531154

1533154

Numer produktu z adapterem
do systemu odpylającego

-

1531054

1533054

jednowarstwowych mat
wypełniających

pojedyńczo- i wielowarstwowych mat wypełniających
w pracy ciągłej

pojedyńczo- i wielowarstwowych mat wypełniających,
maksymalna przepustowość w
pracy ciągłej

Polecane do produkcji

Zastosowanie

urządzenie nablatowe

urządzenie wolnostojące

urządzenie wolnostojące

Ilość warstw jednorazowo

1

do 3

do 3
do 120

Przepustowość w kg/h

do 50

do 80

Przepustowość w m3/h

do 0,75

do 1,5

do 2,3

Szybkość cięcia w m/min (mm/s)

8,1 (135)

do 10,2 (170)

12 (200)

Poziom hałasu (bieg jałowy) w dB(A)

68-70

60-62

63-64

Napięcie / Częstotliwość

230 V / 50 Hz

220-240 V / 50/60 Hz

400 V / 50 Hz

Szerokość wejścia w mm

415

425

425

Wysokość wejścia w mm

10

20

20

Rozmiar cięcia w mm (po perforacji)

4 x 60

6 x 100

6 x 100

Pobór energii w kW

0,7

2,0

3,8

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm

610 x 395 x 375

770 x 570 x 1040

770 x 570 x 1040

Waga / z adapterem w kg

47 / -

160 / 165

181 / 186
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Skuteczne połączenie
Mały rozmiar – duża wydajność!
Odpylacz HSM DE 1-8 jest specjalnie zoptymalizowany do użytku z
HSM ProfiPack P425 (model z adapterem), by niezawodnie filtrować
cząstki pyłu, które powstają przy nacinaniu kartonu.

200 m3/h

Czynnik ssący x 5000
Odpylacz HSM DE 1-8 ma
przepustowość powietrza ok.
5000 razy na godzinę większą od
swojej fizycznej objętości.

Manometr do kontroli filtra.

Zalety odpylacza HSM DE 1-8:
x Przenośny, kompaktowy, zajmuje mało miejsca
x Niskie koszty eksploatacji dzięki filtrowi kasetowemu o długiej żywotności
x Proste ręczne czyszczenie filtra sprężonym powietrzem
x Przewód o dł. 5 m

Model

HSM DE 1-8

Numer produktu

2412111

Polecany do:

podłączenie do HSM ProfiPack P425
z adapterem

Klasyfikacja pyłu

M

Maks. przepływ powietrza w m3/h

200

Maks. podciśnienie w Pa

19000

Pow. filtra w m2

0,8

Objętość pojemnika w l

1

Poziom głośności (bieg jałowy) w dB(A)

approx. 71

Napięcie / Częstotliwość

220-230 V / 50-60 Hz

Moc silnika w kW

1

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm

ok. 390 x 210 x 500

Waga w kg

15
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Odpylacz HSM DE 1-8 posiada
szufladę na pył, którą można
łatwo opróżnić.

HSM ProfiPack – zadowoleni użytkownicy
Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack są

wszędzie tam, gdzie zasilanie trójfazowe nie jest dostępne.

używane na całym świecie od wielu lat – model HSM Profi-

Poniższe przykładu pokazują, że urządzenia HSM sprawdzają

Pack P425 zasilany prądem jednofazowym można używać

się w codziennym użytkowaniu.

„Komunikacja z HSM jest bardzo szybka i profesjonalna. Firma zawsze stara się znaleźć indywidualne rozwiązanie dla każdego klienta. Dzięki produktowi HSM
nie tylko osiągniemy zamierzone oszczędności, ale
także cieszymy się, że możemy wnieść znaczący wkład
w gospodarkę o obiegu zamkniętym.”

Rainer Neuwirth M.A.,
założyciel i dyrektor
myProduct GmbH

„HSM ProfiPack to świetny zakup dla naszej firmy.
Zaoszczędziliśmy pieniądze i wzmocniliśmy nasze ekologiczne referencje. Wcześniej wydawaliśmy 80 euro
miesięcznie na usługi odbioru tektury, a także zakup
dodatkowych materiałów opakowaniowych, takich jak
folia bąbelkowa. Maszyna zwróciła się w ciągu kilku
miesięcy i będzie generować oszczędności przez wiele
lat.”
Simon Mallord,
dyrektor zarządzający
MotorNuts Limited, UK


Mamy zasady, które dotyczą

Urządzenie do produkcji wypełniaczy

Wiele firm korzysta z urządzeń do

wszystkich urządzeń do produkcji

HSM ProfiPack P425 zostało

produkcji wypełniaczy HSM Profi-

wypełniaczy HSM ProfiPack:

wyróżnione nagrodę BENELUX

Pack. Dowiedz się więcej:

stosowanie wysokiej jakości

Office Product Award.

www.hsm.eu/profipack

materiałów oraz jakość „Made in
Germany” dla bezpieczeństwa i
trwałości.
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HSM
Niszczenie i belowanie.

Od 1971 firma HSM realizuje ujednoliconą strategię konsekwentnego zapewnienia standardów jakości „Made in
Germany“. Wysoka jakość produktów i usług serwisowych stanowi podstawę sukcesu w obu obszarach działalności
przedsiębiorstwa: technice biurowej i środowiskowej. Jako specjalista w zakresie produktów i usług związanych z szeroko
pojętą ochroną danych oraz technologią procesów logistycznych i recyklingowych HSM zalicza się do światowych
liderów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Centrala firmy w Niemczech:
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Niemcy
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / infolinia:

Spółki zależne 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 (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

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu
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Wszystkie dane podano w przybliżeniu. Zastrzegamy możliwość wprowadzania modyfikacji
we wzornictwie oraz parametrach technicznych.

