
www.hsm.eu

HSM SECURIO AF150 - 0,78 x 11
mm

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO AF150 z
automatycznym podajnikiem papieru

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy.
Niszczarka dokumentów z automatycznym podawaniem papieru
umożliwia niszczenie zarówno pojedynczych kartek, jak i całych stosów
papieru do 150 arkuszy, co zapewnia sporą oszczędność czasu.

Parametry

Numer zamówienia: 2085111

EAN 4026631050623

Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki

Rozmiar cięcia: 0,78 x 11 mm

poziomy zabezpieczeń
(DIN 66399):

F-3|P-6

Wydajność cięcia w
arkuszach 80g/m²:

5

Autopodajnik w
arkuszach:

150

Pobór mocy silnika: 500 W

Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz

Szerokość otworu
wlotowego:

240 mm

Pojemność kosza: 35 l

Objętość w arkuszach
(80 g):

339

Poziom hałasu (praca
jałowa):

ca. 56 dB(A)

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

395 x 381 x 740 mm

Waga maszyny: 18,72 kg

Niszczone materiały: Papier, Zszywki i spinacze
do papieru

Informacje o produkcie

Hartowane indukcyjnie wałki tnące
z litej stali rozdrabniają też zszywki
i spinacze biurowe oraz zapewniają
długotrwałą eksploatację.

Wyjątkowo niskie zużycie energii w
trybie czuwania na poziomie 0,1 W
dzięki inteligentnemu programowi
kontroli zużycia energii EcoSmart.

Pojemnik na ścinki można z
łatwością wyjąć i opróżnić.
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Technologia Nanogrip

Niszczarka dokumentów z automa-
tycznym podawaniem papieru jest 
wyposażona w specjalne wałki do 
pobierania i transportu z Technologią 
Nanogrip, dzięki czemu bezpiecznie 
i pewnie pobiera kolejne arkusze ze 
stosu papieru.

Niszczenie równoległe

W trakcie automatycznego podawania 
stosu papieru można jednocześnie 
podawać arkusze papieru ręcznie.

Automatyczne uruchamianie   
i wyłączanie

Obsługa jest bardzo prosta: urządze-
nie uruchamia się automatycznie po 
podaniu papieru i wyłącza się automa-
tycznie po zakończeniu niszczenia.

Możliwość przemieszczania na 
kółkach

Niszczarkę dokumentów można łatwo 
i wygodnie przemieszczać dzięki kół-
kom (od HSM SECURIO AF150).

Funkcja zapobiegania zacięciu 
papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku 
zacięcia papieru redukuje zatory pa-
pieru i zapewnia wysoką wydajność.

Przystosowane do ciągłej pracy

Mocny silnik gwarantuje wysoką 
wydajność cięcia i niezawodną ciągłą 
pracę (od HSM SECURIO AF150).

Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa  P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).  
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