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Nowości HSM!

Portfolio 
HSM SECURIO stanowi  teraz pełną i kompleksową  ofertę, 
która umożliwia dopasowanie urządzenia do potrzeb każdego klienta.
 
HSM SECURIO B26 oraz B35 to maszyny, które dzięki swoim unikalnym cechom, są 
w stanie sprostać najwyższym wymaganiom. Niezależnie od wybranego modelu z serii 
SECURIO, zawsze będzie to najwyższa jakość „Made in Germany”.

HSM wprowadza do oferty niszczarek
SECURIO dwa nowe modele, które doskonale 
uzupełniają istniejącą gamę produktów.  

BIULETYN

Great Products, Great People.



HSM SECURIO B26
Niszczarka dokumentów

do użytku biurowego: od 1 do 8 osób

Nowość
dostępna od 15.04.2013

 Szerokość wejścia: 280 mm

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają 
również zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie 
zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia

Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy przez długi 
czas, gwarantuje również dużą wydajność cięcia

Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego 
zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny

Duże bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje podnoszona 
klapka bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego 
wciągnięcia do środka maszyny

Oszczędność energii w trybie stand-by zapewnia 
system zarządzania energią EMCS

Cicha praca

Drewniana obudowa z półprzeźroczystym oknem 
rewizyjnym

Pojemność kosza na ścinki: 55 litrów

Szerokość wejścia: 280 mm 
Opcjonalnie: system automatycznego oliwienia 
wałków tnących zapewniający niezmiennie 
wysoką wydajność cięcia i niski poziom hałasu

Hartowane wałki 
tnące z l itej stal i

drewniana obudowa z 
półprzeźroczystym 
oknem inspekcy jnym

Pojemność kosza na ścinki : 55 litrów

Nr
produktu

1801111 Paski 5.8 25 - 27 P-2/O-2/T-2/E-2 24,2

1800111 Paski 3,9 19 - 21 P-2/O-2/T-2/E-2 24,2

1803111 Ścinki 4,5 x 30 14 - 16 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 26,4

1802111 Ścinki 1,9 x 15 9 - 11 P-5/ T-5/E-4/F-2 26,6

1805111 Ścinki 0,78 x 11 6 - 7 P-6/F-2 27,6

1804111 Ścinki 1 x 5 4 P-7/F-3 27,7

Rodzaj
cięcia

Rozmiar
ścinka [mm]

Wydajność cięcia
w arkuszach

 80 g/m

Stopień
bezpieczeństwa 
wg DIN 66399

Niszczone
materiały

Waga 
w kg2

Wymiary (sz. x gł. x wys.): 497 x 397 x 676 mm, kolor: biały



Hartowane wałki 
tnące z l itej stal i

Niszczarka dokumentów

HSM SECURIO B35
do użytku biurowego: od 1 do 8 osób

Niezwykle pojemny kosz na
ścinki : 130 l itrów!

Si lnik przystosowany 
do ciągłej pracy

Szerokość wejścia 400 mm - 
możliwość niszczenia formatów A3!

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają 
również zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie
zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia

Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy przez długi 
czas, gwarantuje również dużą wydajność cięcia

Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego 
zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny

Duże bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje podnoszona 
klapka bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego 
wciągnięcia do środka maszyny

Oszczędność energii w trybie stand-by zapewnia system 
zarządzania energią EMCS

Cicha praca

Drewniana obudowa z półprzeźroczystym 
oknem rewizyjnym

Szerokość wejścia 400 mm, możliwość 
niszczenia formatów A3

Pojemność kosza na ścinki: 130 litrów

Opcjonalnie: funkcja PAPERcontrol zapobiega-
jąca zatorom papieru dzięki elektronicznemu 
pomiarowi ilości niszczonych kartek, system 
automatycznego oliwienia wałków tnących 
zapewniający niezmiennie wysoką wydajność 
cięcia i niski poziom hałasu

Nr
produktu

1921111 Paski 5.8 35 - 37 P-2/O-2/T-2/E-2 48,1

1920111 Paski 3,9 28 - 30 P-2/O-2/T-2/E-2 48,3

1923111 Ścinki 4,5 x 30 21 - 22 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 54,4

1922111 Ścinki 1,9 x 15 14 - 15 P-5/ T-5/E-4/F-2 53,2

1925111 Ścinki 0,78 x 11 9 P-6/F-2 53,5

1924111 Ścinki 1 x 5 5 P-7/F-3 53,7

Rodzaj
cięcia

Rozmiar
ścinka [mm]

Stopień
bezpieczeństwa 
wg DIN 66399

Niszczone
materiały

Waga 
w kg

Wymiary (sz. x gł. x wys.): 618 x 525 x 870 mm, kolor: biały

Wydajność cięcia
w arkuszach

 80 g/m2

Nowość
dostępna od 15.04.2013



Zestawy promocyjne HSM Polska Sp. z o.o.

Prezenty dla Ciebie
zestaw sztućców Fiskars komplet 24 szt.
lub głośniki Creative Inspire T3300

HSM SECURIO B22
Wydajność do 19 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 do P-5 wg DIN 
66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. 
Niszczy również karty plastikowe, a w pasku 5,8 mm również płyty CD. Silnik przystosowany do 
ciągłej pracy przez długi czas. Tryb stand-by z zerowym poborem energii (system ZES). 
Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub jego wyjęcia. Cicha praca. Szerokość wejścia 
240 mm. Kosz na ścinki o pojemności 33 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na 
wałki tnące.

Prezenty dla Ciebie
przenośny dysk Toshiba STOR.E Basics 1TB USB 3.0 
lub czytnik e-booków z technologią E-Ink ONYX A62S

HSM SECURIO B26
Wydajność do 27 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Szerokość wejścia 280 mm. Pojemność 
kosza 55 litrów. Dostępna w stopniach P-2 do P-7 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki 
tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. W zależności od stopnia tajności niszczy 
również płyty CD i karty plastikowe. Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas. 
System zarządzania energią EMCS. Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru. 
Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub otwarcia drzwi. Cicha praca. Gwarancja: 2 
lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.

Prezenty dla Ciebie
aparat Fujifilm Finepix S4200
lub tablet Yarwik TAB07-200 7” 8GB

HSM SECURIO B35
Niszczy do 37 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Szerokość wejścia 400 mm. Pojemność kosza 
130 litrów. Dostępna w stopniach P-2 do P-7 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki 
tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. W zależności od stopnia tajności niszczy 
również płyty CD i karty plastikowe. Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas. 
System zarządzania energią EMCS. Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru. 
Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub otwarcia drzwi. Cicha praca. Gwarancja: 2 
lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Zestawy promocyjne HSM Polska Sp. z o.o.

Prezenty dla Ciebie
woda toaletowa Elizabeth Arden Green Tea Exotic 100 ml 
dla Niej lub woda toaletowa Diesel Plus Plus 75 ml dla Niego 

HSM Classic 80.2
Wydajność do 9 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 i P-4 wg DIN 
66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. 
Tryb stand-by z zerowym poborem energii. Automatyczny start/stop. Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. Bardzo cicha praca. Szerokość wejścia: 225 mm. Kosz na ścinki o pojemności 17 
litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.

Prezenty dla Ciebie
woda toaletowa Moschino Funny 50 
ml dla Niej lub woda toaletowa Hugo 
XY 100 ml dla Niego 

HSM Classic 90.2
Wydajność do 12 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 i P-4 wg DIN 
66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. 
Niszczy również karty plastikowe (w wersji pasek 5,8 mm oraz 3,9 mm). Tryb stand-by z zerowym 
poborem energii. Automatyczny start/stop. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Bardzo cicha 
praca. Szczelina na papier nie wymagający niszczenia (niedostępna w stopniu P-4). Szerokość 
wejścia: 225 mm. Kosz na ścinki o pojemności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, 
dożywotnia na wałki tnące.

Prezenty dla Ciebie
dekoder DVB-T Fergusson Ariva T65
lub zestaw 5 noży Fiskars w drewnianym bloku

HSM Classic 102.2
Wydajność do 15 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 do P-4 wg DIN 
66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. 
Niszczy również karty plastikowe (w wersji pasek 5,8 mm oraz 3,9 mm). Tryb stand-by z zerowym 
poborem energii. Automatyczny start/stop. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Bardzo cicha 
praca. Szerokość wejścia: 225 mm. Wyjmowany kosz na ścinki o pojemności 25 litrów. 
Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie
żelazko Tefal FV 2540 lub
golarka męska Braun 130

HSM shredstar X15
Wydajność 15 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Niszczy na ścinki 4x27 mm. Stopień tajności 
P4/O-1/T-2/E-2 wg DIN66399. Automatyczny start/stop. Wyłącznik zasilania zintegrowany z funkc-
ją cofania. Tryb gotowości / zacięcie / przegrzanie / wyjęty kosz sygnalizowane za pomocą LED. 
Oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem do niszczenia kart plastikowych i płyt 
CD. Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia. Cicha praca. Wyjmowany kosz na ścinki o pojem-
ności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie.

Prezenty dla Ciebie
żelazko Tefal FV 2540 lub
golarka męska Braun 130

HSM shredstar X8pro
Wydajność 8 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Niszczy na ścinki 3x9 mm. Stopień tajności 
P4/O-1/T-2/E-2 wg DIN66399. Automatyczny start/stop. Wyłącznik zasilania zintegrowany z funkc-
ją cofania. Tryb gotowości / zacięcie / przegrzanie / wyjęty kosz sygnalizowane za pomocą LED. 
Oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem do niszczenia kart plastikowych i płyt 
CD. Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia. Cicha praca. Wyjmowany kosz na ścinki o pojem-
ności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie.

Prezenty dla Ciebie

HSM SECURIO C18
Wydajność do 19 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 do P-5 wg DIN 
66399. Niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD (wg tabeli). Wielofunkcyjny 
przycisk sterujący, wyświetlanie stanów operacji za pomocą LED (gotowa do pracy, zacięcie, 
wyjęty lub pełny kosz, przegrzanie). Aktywna osłona bezpieczeństwa przy szczelinie wejściowej. 
Automatyczne wycofanie przy zacięciu papieru, automatyczny stop przy przepełnieniu lub 
wyjęciu kosza. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali. System zarządzania energią 
EMCS. Bardzo cicha praca. Szerokość wejścia: 230 mm. Kosz: 25L. Gwarancja: 2 lata 
na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.

woda toaletowa Calvin Klein IN2U 
100 ml dla Niej lub dla Niego 

Twój dealer HSM

poziomie. Zestaw do realizacji u dowolnego dealera HSM po 
przekazaniu ulotki. Niniejsza ulotka nie jest informacją 
handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 
par. 1 Kodeksu Cywilnego. Biuletyn stanowi zaproszenie do 
rokowań handlowych w rozumieniu art.71 KC. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez 
podania przyczyny.

 Zestawy promocyjne zostały zorganizowane przez HSM Polska Sp. z o.o. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora. Czas trwania promocji: od 27.03.2013 do wyczerpania zestawów 
objętych promocją. Produkty dodawane w ramach zestawów promocyjnych mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach i opisach, jednakże ich użyteczność będzie na porównywalnym 


	web_str1 - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia
	web_str1 - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia
	web_str1 - Kopia - Kopia - Kopia
	web_str1 - Kopia - Kopia
	web_str1 - Kopia
	web_str1

