
 

 

 

Dessa tre Premium modeller är avsedda för makulering av stora volymer som på 

t ex dataavdelningar, arkiv, eller som en centralt placerad maskin på ett större 

kontor.  

Dessa modeller är inte avsedda för de högre säkerhetsklasserna men där man 

har dokument som bör förstöras på ett säkert vis så att känslig information inte 

kommer i felaktiga händer.  

Volymerna som körs är så stora att även om varje enskilt pappersfragment inte 

är så litet så blandas dessa i miljontal i avfallsbehållaren vilket i sig skapar en 

säker makulering.  

Avsedda för stora kvantiteter och kontinuerlig drift  

Materialet matas in från ett stort arbetsbord via en bandbana för att optimera laddning och 

kapacitet.  

Kontrollpanel med LED indikeringar.  

Auto stop och indikering när avfallskorgen är full eller när vagnen med korgen inte står på plats.  

Automatisk reversering i händelse av stop  

Praktisk vagn för avfallsbehållaren  

Flyttbar på hjul  

Finns med ett antal olika skärbredder både för strimlor och cross-cut  

Kan kombineras med olika balpressar  

HSM FA 400.2 Premium 

 Arbetsbredd: 428 mm  

 Spånbredd: 11,8 / 5,8 mm alt 5,8x50 mm cross cut  

 Skärkapacitet: 180/130 alt 120 ark cross cut  

 Säkerhetsklass: 1 / 2 och 3 för cross cut  



 Höjd: 1.650 mm  

 Avfallsvolym: 460 liter ( som tillbehör finns extra avfallsvagn)  

HSM FA 490.1 Premium 

 Arbetsbredd: 500 mm  

 Spånbredd: 10,5 / 5,8 mm alt 10,5x 40-80 alt 7,5x40-80 alt 

4,5x40-70 mm cross cut  

 Skärkapacitet: 180/130 alt 120 ark cross cut  

 Säkerhetsklass: 1 / 2 och 3 för cross cut  

 Höjd: 1.345 mm  

 Avfallsvolym: 460 liter ( som tillbehör finns extra avfallsvagn)  

HSM FA 500.2 Premium 

 Arbetsbredd: 500 mm  

 Spånbredd: 10,5x40-80 alt 7,5x40-80 alt 6x40-53 mm cross 

cut  

 Skärkapacitet: 600/500/400 ark cross cut  

 Säkerhetsklass: 1 / 2 / 3 för cross cut  

 Höjd: 1.410 mm  

 Avfallsvolym: 460 liter ( som tillbehör finns extra avfallsvagn)  
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