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skartovač HSM ShredStar S5 /6/2/5/220/12 

Model HSM S5 je vhodný na skartovanie dôverných dokumentov pre malé 
kancelárie a na domáce použitie. Kvôli jeho malým rozmerom ho môžete 
umiestniť pod stôl, kde bude vždy po ruke.  
Nedokáže skartovať kancelárske spinky a spony, preto je ich potrebné pred 
skartovaním z papiera odstrániť. Model sa vyznačuje elegantným designom 
a vďaka otvoru v hornej časti môže zároveň slúžiť aj ako odpadkový kôš. 
Skartuje: papier /Automatický štart: áno / Kombinovaný rez: nie / Šírka 
rezu (mm): 6 /Vstupná Šírka (mm): 220 /Stupeň utajenia podľa DIN 
32757-1: 2/P2 / Počet listov na cyklus (A4/80g): 5 / Rýchlosť skartovania 
(mm/s): 35mm/s / Výkon motora (W): 65W / Rozmery (š x h x v): 210 x 
310 x 350 / Hmotnosť (kg): 2,95 / Kapacita zásobníka v litroch: 12 / 
Hlučnosť: 62dB

 

skartovač HSM ShredStar S10 / 6 / 2 / 10 listov / 220 / 18l 
Skartovač zaisťuje bezpečnosť dát v malých kanceláriách alebo v 
domácnosti. Vďaka samostatnej rezacej jednotke na CD, DVD a kreditné 
karty je umožnené  ľahké skartovanie. Drvený materiál je radený do 
samostatného zásobníka na CD a môže byť zlikvidovaný oddelene. 
Integrovaná svetelný snímač spustí automaticky chod  a pri ukončení 
papiera znovu vypne. Množstvo odpadu je kontrolovateľné priehľadným 
okienkom  a je možné jednoducho kôš včas vysypať. Energetický 
manažment a kontrolný systém EMCS zaisťuje nízku spotrebu energie v 
pohotovostnom režime.  
Automatický štart: áno / Kombinovaný rez: nie / Šírka rezu (mm): 6 / 
Vstupná Šírka (mm): 220 / Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1: 2 / Počet 
listov na cyklus (A4/80g): 10 / Rýchlosť skartovania (mm/s): 35 / Výkon 
motora (W): 125 / Rozmery (š x h x v): 245 x 345 x 385 / Hmotnosť (kg): 
3,89 / Kapacita zásobníka v litroch: 18/Hlučnosť: 58dB 

skartovač HSM ShredStar X5/4 x 35/3/5/220/18*cross cut 
Skartovač zaisťuje bezpečnosť dát v malých kanceláriách alebo v 
domácnosti. Vďaka samostatnej rezacej jednotke na CD, DVD a kreditné 
karty je umožnené  ľahké skartovanie. Drvený materiál je radený do 
samostatného zásobníka na CD a môže byť zlikvidovaný oddelene. 
Integrovaný svetelný snímač automaticky spustí a ukončí skartovanie. 
Množstvo odpadu je kontrolovateľné priehľadným okienkom a je možné 
jednoducho kôš včas vysypať. Energetický manažment a kontrolný systém 
EMCS zaisťuje nízku spotrebu energie v pohotovostnom režime.  
skartuje: papier, kancelarske spony, CD, kreditne karty  
Automatický štart: áno, Kombinovaný rez: áno, Šírka rezu (mm): 4 x 35, 
Vstupná Šírka (mm): 220, Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1: 3, Počet 
listov na cyklus (A4/80g): 5, Rýchlosť skartovania (mm/s): 35, Výkon 
motora (W): 125, Rozmery (š x h x v): 245 x 345 x 385, Hmotnosť (kg): 4.2 
Kapacita zásobníka v litroch: 18, Hlučnosť: 58dB 
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skartovač HSM Pure 120 / 3,9 / 2 / 10 - 12 listov/ 225 / 20l 
Ochráňte svoje dáta a skartujte bezpečne so zariadeniami HSM rady 120. Vhodné 
pre malé kancelárie. 
Silný a tichý motor umožňuje spoľahlivo skartovať dokumenty vrátane spiniek a 
klipov, magnetické a čipové karty.  Zbernú nádobu je možné po zaplnení ľahko 
odobrať a vyprázdniť. 
-Vysokokvalitné materiály "Made in Germany" pre dlhotrvajúce a bezpečné 
používanie 
-Tvrdené oceľové rezacie nože s doživotnou zárukou 
-Silný motor 
-Tichá prevádzka minimalizujem hlučnosť v kancelárii 
-Nízka spotreba el. energie v stand-by režime 

-Aktívna ochrana proti preplneniu zamedzuje zaseknutiu skartovaných dokumentov 
-Odnímateľná zberná nádoba pre jednoduché vyprázdnenie   
-Štýlový biely dizajn. 
-Skartuje papier, spinky, karty 
Automatický štart: áno, Kombinovaný rez: áno, Šírka rezu (mm): 3,9, Vstupná Šírka (mm): 225, Stupeň utajenia 
podľa DIN 32757-1: 2, Počet listov na cyklus (A4/80g): 10-12, Výkon motora (W): 300, Rozmery (š x h x v): 366 
x 258 x 405, Hmotnosť (kg): 4, Kapacita zásobníka v litroch: 20 

skartovač HSM Pure 220 / 3,9 / 2 / 11 - 13 listov / 225 / 20l 
Ochráňte svoje dáta a skartujte bezpečne so zariadeniami HSM rady 220. Vhodné 
pre malé kancelárie. 
Silný a tichý motor umožňuje spoľahlivo skartovať dokumenty vrátane spiniek a 
klipov, magnetické a čipové karty.  Zbernú nádobu je možné po zaplnení ľahko 
odobrať a vyprázdniť. 
- Vysokokvalitné materiály "Made in Germany" pre dlhotrvajúce a bezpečné 
používanie 
- Tvrdené oceľové rezacie nože s doživotnou zárukou 
- Silný motor 
- Tichá prevádzka minimalizujem hlučnosť v kancelárii 
- Nízka spotreba energie v stand-by režime 
- Aktívna ochrana proti preplneniu zamedzuje zaseknutiu skartovaných 

dokumentov 
- Odnímateľná zberná nádoba pre jednoduché vyprázdnenie   
- Štýlový biely dizajn. 
- Skartuje papier, spinky, karty 
Automatický štart: áno, Kombinovaný rez: ánol, Šírka rezu (mm): 3,9, Vstupná Šírka (mm): 225, Stupeň utajenia 
podľa DIN 32757-1: 2, Počet listov na cyklus (A4/80g): 11-13, Výkon motora (W): 300, Rozmery (š x h x v): 365 
x 257 x 466, Hmotnosť (kg): 4, Kapacita zásobníka v litroch: 20 

skartovač HSM Pure 320 / 5,8 / 2 / 15 - 17 listov/ 230 / 25l 
Zariadenie bude prínosom pre Vašu kanceláriu.  
Silný a tichý motor umožňuje spoľahlivo skartovať veľké objemy 
dokumentov. Zbernú nádobu je možné po zaplnení ľahko odobrať a 
vyprázdniť. 
* Vysokokvalitné materiály "Made in Germany" pre dlhotrvajúce a 
bezpečné používanie 
* Tvrdené oceľové rezacie nože s doživotnou zárukou 
* Silný motor umožňujúci nepretržitú prácu 
* Tichá prevádzka minimalizujem hlučnosť v kancelárii 
* Nízka spotreba energie v stand-by režime 
* Aktívna ochrana proti preplneniu zamedzuje zaseknutiu skartovaných 
dokumentov 
* Fotobunka pre automatický štart/stop 
* Odnímateľná zberná nádoba pre jednoduché vyprázdnenie   
* Kontrolné okienko pre vizuálnu kontrolu zaplnenia zbernej nádoby 

* Štýlový biely dizajn. 
* Skartuje papier, spinky, karty, CD 
Automatický štart: áno, Kombinovaný rez: áno, Šírka rezu (mm): 5,8, Vstupná Šírka (mm): 230, Stupeň utajenia 
podľa DIN 32757-1: 2, Počet listov na cyklus (A4/80g): 15-17, Výkon motora (W): 360, Rozmery (š x h x v): 365 
x 255 x 556, Hmotnosť (kg): 9,9, Kapacita zásobníka v litroch: 25  
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skartovač HSM Pure 420 / 3,9 / 2 / 22 - 24 listov/ 240 / 35l 
Zariadenie určené pre každodennú prevádzku v kancelárii.  
Silný a tichý motor umožňuje spoľahlivo skartovať veľké objemy 
dokumentov. Zbernú nádobu je možné po zaplnení ľahko odobrať a 
vyprázdniť. 
* Vysokokvalitné materiály "Made in Germany" pre dlhotrvajúce a 
bezpečné používanie 
* Tvrdené oceľové rezacie nože s doživotnou zárukou 
* Silný motor umožňujúci nepretržitú prácu 
* Tichá prevádzka minimalizujem hlučnosť v kancelárii 
* Nízka spotreba energie v stand-by režime 
* Aktívna ochrana proti preplneniu zamedzuje zaseknutiu skartovaných 
dokumentov 
* Fotobunka pre automatický štart/stop 
* Ľahká manipulácia so zariadením vďaka zabudovaným kolieskam 

* Odnímateľná zberná nádoba pre jednoduché vyprázdnenie   
* Kontrolné okienko pre vizuálnu kontrolu zaplnenia zbernej nádoby 
* Štýlový biely dizajn. 
* Skartuje papier, spinky, karty, CD/DVD 
Automatický štart: áno, Kombinovaný rez: áno, Šírka rezu (mm): 3,9, Vstupná Šírka (mm): 240, Stupeň utajenia 
podľa DIN 32757-1: 2, Počet listov na cyklus (A4/80g): 22-24, Výkon motora (W): 500, Rozmery (š x h x v): 397 
x 293 x 621, Hlučnosť: 56 dB 
Hmotnosť (kg): 18 
Kapacita zásobníka v litroch: 35  

 

skartovač HSM Pure 420 / 1,9 x 15 / 4 / 9 - 11 listov/ 240 / 35l cross cut 
Zariadenie určené pre každodennú prevádzku v kancelárii.  
Silný a tichý motor umožňuje spoľahlivo skartovať veľké objemy 
dokumentov. Zbernú nádobu je možné po zaplnení ľahko odobrať a 
vyprázdniť. 
* Vysokokvalitné materiály "Made in Germany" pre dlhotrvajúce a 
bezpečné používanie 
* Tvrdené oceľové rezacie nože s doživotnou zárukou 
* Silný motor umožňujúci nepretržitú prácu 
* Tichá prevádzka minimalizujem hlučnosť v kancelárii 
* Nízka spotreba energie v stand-by režime 
* Aktívna ochrana proti preplneniu zamedzuje zaseknutiu skartovaných 
dokumentov 
* Fotobunka pre automatický štart/stop 
* Ľahká manipulácia so zariadením vďaka zabudovaným kolieskam 

* Odnímateľná zberná nádoba pre jednoduché vyprázdnenie   
* Kontrolné okienko pre vizuálnu kontrolu zaplnenia zbernej nádoby 
* Štýlový biely dizajn. 
* Skartuje papier, spinky, karty 
Automatický štart: áno, Kombinovaný rez: áno, Šírka rezu (mm): 1,9 x 15, Vstupná Šírka (mm): 240, Stupeň 
utajenia podľa DIN 66399: E-4, F-2, P-5, T-5, Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1: 4, Počet listov na cyklus 
(A4/80g): 9-11, Výkon motora (W): 500, Rozmery (š x h x v): 397 x 293 x 621, Hmotnosť (kg): 20,5, Kapacita 
zásobníka v litroch: 35  
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