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Irodatechnika06
HSM karos papírvágógép

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás

255-9449 CM2606 normál 1,0 mm 260 mm
10

plapp

255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm
10

plapp

Egyszerű, könnyen kezelhető karos vágógép hobby és kis irodai igények kielégítésére. Vágás során 

ujjvédő panel segítségével, manuálisan szorítja le a vágandó papír íveket. A vágóasztalon cm és inch 

beosztású vezető, illetve a speciális méretek és szögek pontos vágását segítő nyomatháló látható.

HSM karos papírvágógép
rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás

255-9451 1 CM3815 normál 1,3-1,5 mm 380 mm
15

plapp

255-9452 CM4315 normál 1,3-1,5 mm 430 mm
15

plapp

Manuális leszorítású karos vágógép edzett acél vágókéssel. A vágókés biztonsági markolatú. CM3815: 

műanyag, rögzített késvédő. CM4315: fém késvédőlemez, biztonságos vágóél kialakítással. A vágóasz-

tal cm és inch beosztású vezetővel és mozgatható oldal-, és hátsó illesztékkel van felszerelve.

HSM karos papírvágógép
rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás

255-9453 CA3625 automata 2,1-2,5 mm 360 mm
25

plapp

255-9454 CA3640 automata 3,6-3,9 mm 360 mm
40

plapp

255-9455 1 CA4640 automata 3,6-3,9 mm 460 mm
40

plapp

Automata leszorítású karos vágógép. CA3625: kiváló minőségű edzett acél vágókéssel. CA3640 és 

CA4640 solingeni, edzett acél vágókéssel. A vágókés biztonsági markolatú. Fém késvédőlemez bizton-

ságos vágóél kialakítással. A vágóasztal cm és inch beosztású vezetővel és mozgatható oldal-, és hátsó 

illesztékkel szerelt.

HSM karos papírvágógép
rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás

255-9456 R48000 automata 60 mm 480 mm
066666600600

plapp

Nagy mennyiségű papír számára. A kézi papíradagolás csökkenti a vágáshoz szükséges erőt. Bizton-

sági takarófedél és zár. A vágási vonal megjelenítése. Precíz tengellyel ellenőrzött hátsó megállítás. 

A precíz megállítási vonalak lehetnek cm-ben vagy inch-ben egyaránt. Edzett acél konstrukció. Tar-

tozékok: alap keret.

vágógép | paper trimmer

1
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B

A

HSM körkéses papírvágógép
rendelési kód típus vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás

255-9410 1 T3206 0,6 mm 320 mm
6

plapp

255-9415 2 T4606 0,6 mm 460 mm
6

plapp

255-9457 3 T2606 0,6 mm 260 mm
6

plapp

Alap, forgó és önélező kerek penge edzett acélból. Kimagaslóan magas biztonságú üzemeltetés a fedett 

vágópengéknek köszönhetően. A vágópengék az oldalsó zár segitségével könnyedén cserélhetőek. 

A vágás mindkét irányból lehetséges. Automata integrált leszorító a vágófejnél. Méretek cm-ben és 

inch-ben egyaránt megtalálhatóak.

2

1

HSM körkéses papírvágógép és állvány
rendelési kód típus vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás

255-9458 1 T7220 2 mm 720 mm
20

plapp

255-9490 yállvány T7220-hoz

255-9459 2 T9610 1 mm 1000 mm
10

plapp

255-9491 yállvány T9610-hoz

255-9460 3 T15007 0,7 mm 1450 mm
7

plapp

255-9492 yállvány T15007-hoz

 Alap, forgó és önélező kerek penge edzett acélból. Kimagaslóan magas biztonságú üzemeltetés a fe-

dett vágópengéknek köszönhetően. A vágópengék az oldalsó zár segitségével könnyedén cserélhető-

ek. A vágás mindkét irányból lehetséges. Automata integrált leszorító a vágófejnél. Méretek cm-ben 

és inch-ben egyaránt megtalálhatóak.

3

2

1

3
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Dahle körkéses papírvágógépek
rendelési kód típus asztalméret vágási hossz vágási magasság

245-0301 350 380 x 100 mm 310 mm 0,3 mm

245-0305 370 384 x 120 mm 310 mm 0,3 mm

245-0341 507 430 x 210 mm 320 mm 0,5 mm

245-0361 1 508 570 x 210 mm 460 mm 0,5 mm

245-0381 2 550 555 x 360 mm 360 mm 2 mm

245-0401 552 705 x 360 mm 510 mm 2 mm

245-0421 554 915 x 360 mm 720 mm 2 mm

245-0441 556 1155 x 360 mm 960 mm 1 mm

245-0451 558 1465 x 360 mm 1300 mm 0,7 mm

Görgős papírvágógépek a hobbytól a professzionálisig. Iskolai, otthoni, kreatív, műtermi, irodai, kis-

nyomdai vágási feladatok pontos elvégzéséhez, méretbeosztásos vágóasztallal.

Vonalzóval egybeépített, körkéses vágó, olló helyett is használható. Ügyeljen arra, hogy a vágandó 

papírok a műanyag lemez alá csússzanak be. Papíron kívül más anyag (pl. fólia, etikett) NEM vágható 

a készülékkel. Öntapadós anyagok (pl. etikett, matrica) vágásakor a ragasztóanyag a késre kerülhet, 

ami pontatlanná teszi a vágást és hosszú távon rongálja a kést. A vágóasztalon „cm” skála és a szab-

vány fotópapír méretek találhatóak. 

B

A

Dahle karos papírvágógépek
rendelési kód típus asztalméret vágási hossz vágási magasság

245-0621 1 502 420 x 175 mm 320 mm 0,8 mm

245-0641 403 425 x 237 mm 330 mm 1 mm

245-0661 404 555 x 237 mm 460 mm 1 mm

245-0681 560 450 x 285 mm 340 mm 2,5 mm

245-0741 2 561 440 x 265 mm 360 mm 3,5 mm

245-0761 565 475 x 355 mm 390 mm 4 mm

245-0821 567 600 x 365 mm 550 mm 3 mm

245-0841 569 750 x 550 mm 700 mm 3,5 mm

245-0861 533 420 x 280 mm 330 mm 1 mm

245-0865 534 550 x 280 mm 460 mm 1 mm

245-0901 580 920 x 600 mm 815 mm 4 mm

245-0921 585 1350 x 795 mm 1100 mm 4 mm

245-0941 842 720 x 590 mm 430 mm 20 mm

245-0961 846 760 x 650 mm 430 mm 60 mm

245-0981 3 848 860 x 720 mm 475 mm 80 mm

Karos papírvágógépek a hobbytól a professzionálisig. Iskolai, otthoni, kreatív, műtermi, irodai, kis-

nyomdai vágási feladatok pontos elvégzéséhez, méretbeosztásos vágóasztallal.

A 245-0941, 245-0961 és 245-0981 kötegvágókhoz az állvány nem tartozék, külön rendelhető.

Ügyeljen arra, hogy a vágandó papírok a műanyag lemez alá csússzanak be.

Papíron kívül más anyag (pl. fólia, etikett) NEM vágható a készülékkel. Öntapadós anyagok (pl. eti-

kett, matrica) vágásakor a ragasztóanyag a késre kerülhet, ami pontatlanná teszi a vágást és hosszú 

távon rongálja a kést. 

A vágóasztalon „cm” skála és a szabvány fotópapír méretek találhatóak.
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Miért érdemes iratmegsemmisítőt használni?
A személyes és vállalati adatokkal való visszaélés az egyik leggyorsabban terjedő bűncselekmény. Adatlopásról akkor beszélünk, ha
egy személy, vagy vállalat bizalmas, vagy titkos adatai idegen kezekbe kerülnek, a tulajdonos tudta nélkül. 

Hogyan történik az adatlopás?
Önnek naponta több ezer információt kell kezelnie: beszámolókat, üzleti terveket, pénzügyi adatokat, vevői árlistákat, neveket, 
címlistákat, hitelkártya adatokat.
Az adat tolvajok az Ön szemetesének „kifosztásával” ellophatják ezeket az adatokat, ami így gyorsabb, könnyebb, és hasznosabb is, 
mint a hagyományos értelemben vett tolvajlás. Egy adattolvaj számára az Ön által kidobott infofof rmációk aranyat érhetnek.

Szemetesének 77%-a elég információt tartalmaz ahhoz, hogy gazdájának teljes személyazonosságát ellophassák.

Mit daráljunk?
Minden papírt vagy dokumentumot semmisítsenn meg, amely olyan információt, vagyyyy aadatooooookkkakkk t tartalmaz, amit bűnözők, 
adattolvajok, vagy versenytásai felhasználhatnak.

Személyes dokumentumok:
– banki kivonatok
– hitelkártya adatok
– hitelkártya bizonylatok
– közüzemi számlák
– előzetesen engedéllyezett banki megbíbíííízázázázázásoosoosos kkkkkk
– TB számot tartrtrtrtrttrtrtalalalalalalalalmamamamamammamamaamamam zózózóózózózózózzózózzózózóó d dd d dddd d d kkkkokokokokokumumumumumenenenenentutututuutumomommm kk
– Személyiyiyiyiyiyy i i iiigagagagagaggagazzzzolvány számámámámmámámámámmátátátátátátátátá t t t tttt tarararararararararartatatatatattatataaaalmlmlmlmlmlmlmlmlmlmazazazaazazazó ó
dokumememeementntntntumok
– Dokumentumok, melyekenen a alálááááírírrírírrásássásásásáásásá ttttttt tt lalalalalalalláláálálálálálálálálálhahahahahahahahhh tótóótótótóótóó
– Adószámot tartalalmamazózó d dokokkumumumumumumumumummmenenenenennnnnttutututututututummok

Céges dokumentumok:
– vevővőőőőiiii adadadadaddadadadadatatatatattattttaaa okokookokokokokkookookokookkokoo
– ügügggggggyfyfyfyfyfyfyfyfyfffyfffélélélééélélééléléléléééé lililililililillilililililiststssstststststsststststss áákkákákákákkákáákákák
––– –  bébébébébéébébéééébbérlrlrlrlrlrlrlrlrlrliisisissisisisisisisssstátátttátáááákkkkk
–– ––– –– – –    eeeelleleleeeeladaadadadaddadáásásásásássii statisztikák
–––––  hhhihihihihibbbaba-jelentéseeeeeeeeekkkkkkkkkk
– pépépépéénznznznznznzzügügügügügügügügügggügügügg iyiiyiiyiyiyiyiyiyiiyiyy  jjjjjjjjjjellelelelelelelelentésekkkk
–  kököökökökökökökönnnynyvev lésiisi aaadadaadadadaatototottttt kkk
––– szszszzszzemememememememmmmmélélélélélélyeyeyeyeyeyey s ssss dodododd kkkumentn umok ////// öönéletrajzok
– kutatatattaaatátátááátátátáááááátáássss ss s – – fefefefefefefefeffeeeeejljjljljljljljljljj eseseseseseseeeese ztzzz ési tervekkkkk
– – szsszszszzszabaabadallalalallmimimimimm  ii i infnffffnn ororrormámámámámámáciciciciókóóó
– jogii d dokkumumenntutuutututumomommm kk
– dokumenttumummmoko , memememememelyl en aláírás található
– fejléccel ellátott papírok

A megfelelő iratmegsemmisítő kiválasztása
A legmegfelelőbb iratmegsemmisítő kiválasztásához szükséges feltennünk az alábbi kérdéseket

1. Hol fogjuk az iratmegsemmisítőt használni?
Lehet otthon, otthoni irodában, íróasztal mellett vagy nagyméretű iro-
dában. Azért, hogy segítse a megfelelő iratmegsemmisítő kiválasztását 
a HSM felhasználási szinteknek megfelelően kategorizálta termékeit, 
hogy mindenki az igényeinek legmegfelelőbb terméket válassza.
Kompakt: otthonra, kis irodákba:
HSM 70.2; 80.2; 90.2; 102.2; 102.2 SE; ShredStar
Irodai felhasználásra: 
HSM 104.3; 105.3; 108.3; 125.2; 225.2
Professzionális: nagy irodákba, külön részlegek részére: 
HSM 386.2; 309.3; 411.2; 412.2; 450.2

3. Milyen biztonsági szint szükséges?
Kétféle vágási mód létezik: csíkvágás és konfetti vagy keresztvágás
Konfetti vágás: keresztvágó iratmegsemmisítők a papírt apró, konfetti 
szerű lapokra vágják fel, így nagyobb adatbiztonságot nyújtanak 
(konfettiszerű aprítással keletkező papírhulladék térfogata ötöde a 
csíkvágó típusoknál keletkező hulladéknak)
Csíkvágás: hagyományos, mindennapi használatra tervezett 
iratmegsemmisítők melyek a papírt olvashatatlan csíkokra vágják fel.

2. Hány ember fog hozzáférni az iratmegsemmisítőhöz?
Fontos szem előtt tartani, hogy egy irodában mindenki, aki hozzáfér 
az iratmegsemmisítőhöz, az használni is szeretné.
Irodai iratmegsemmisítők: folyamatos használathoz kifejlesztett 
iratmegsemmisítők, melyek több felhasználó részére nagy 
mennyiségű darálást tesznek lehetővé
Személyi iratmegsemmisítők: egyéni igények teljesítésére készült 
iratmegsemmisítők, melyek kielégítik az otthoni, kisirodai és kis 
mennyiségű irat megsemmisítését végző irodák igényeit.

4. Milyen egyéb funkcióra van szükség?
– nagyobb hulladékgyűjtő
– hitelkártya megsemmisítés
– CD megsemmisítés
– kihúzható hulladékgyűjtő kosár az egyszerűbb kiürítés miatt
–  belső tároló rész a hulladékgyűjtő zsákok, használati utasítás, 

vágókés olaj számára.
–  szélesebb adagoló rész túlméretes és számítógépes lapok 

megsemmisítésére
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HSM Shredstar iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9051 1 S5 1 7 mm
5

plapp 216 mm 1111 l 1,7

255-9053 2 S10 1 6,3 mm
10

plapp 230 mm 2252  l 2,7

255-9061 3 X5 3 4x38 mm
5

plapp 220 mm 1161  l 3,3

255-9101 4 Multishred 3 4x35 mm
8

plapp 130 mm 333,53 l 5,3

A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmisítő eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. Teljesen automatikus megsemmisítés. Magas szintű 

bizalmas és adatbiztonsági szint. Könnyedén kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

A HSM MultiShred egyaránt képes CD-k és hitelkártyák darabolására is. Kompakt eszköz a kisebb mennyiségű iratmegsemmisítéshez. CD-k, fl oppy lemezek, 

hitelkártyák és papír számára egyaránt. Be/Ki és visszatekerő kapcsoló. Automata indítás/állj funkció.

1

2

3

HSM 70.2 iratmegsemmisítő
rendelési kód típus

aprítható 
anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9001 70.2 2 5,8 mm
644-64-6
plapp 225 mm 1141 l 1,8

Személyi iratmegsemmisítők bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra illetve kis irodákba. Automata ki/

be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül.

HSM 80.2 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus

aprítható 
anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9002 80.2 2 5,8 mm
97-99
plapp 225 mm 1171 l 3,8

255-9003 80.2CC 3 4x25 mm
43-44
plapp 225 mm 1171 l 3,8

Személyi iratmegsemmisítők bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra illetve kis irodákba. Automata ki/

be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül.

C

A

B

1

3

3

2

2 3

4

Compact

Compact
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HSM 90.2 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9005 90.2 2 5,8 mm
10-121111111110-1210-12

plapp 225 mm 2252 l 4,0

255-9006 90.2CC 3 4x25 mm
43-44
plapp 225 mm 2252  l 4,5

Személyi iratmegsemmisítő bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra illetve kis irodákba. Automata ki/be kapcsoló 

ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül. Nyitható fedéllel.

HSM 102.2 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9010

255-9047

1
2

102.2

Silver Edition
2 3,9 mm

10-121111111110-1210-12
plapp 225 mm 2252 l 6,3

255-9008

255-9048

102.2CC

Silver Edition
3 4x25 mm

53-55
plapp 225 mm 2252 l 6,8

Személyi iratmegsemmisítő bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra illetve kis irodákba. Automata ki/be kapcsoló 

ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül. Eltávolítható hulladék tároló.

HSM 104.3 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9014 104.3 2 5,8 mm
17-191111111117-1917-19

plapp 240 mm 3333 l 11,5

255-9017 104.3CC 4 1,9x15 mm
97-99
plapp 240 mm 3333 l 12,5

 Kiváló teljesítményű iratmegsemmisítő asztal melletti használatra. Könnyedén megsemmisít adat- és hitelkártyákat ugyanúgy mint, CD-ket. 

Automata ki/be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Azonnal leáll, ha a hulladék tároló megtelik, vagy eltávolítják azt. 

A megfi gyelőablakon keresztül látható a hulladéktároló tartalma.

HSM 225.2 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9027 225.2 2 3,9 mm
25-272222222225-2725-27

plapp 300 mm 1051 l 42

255-9026 225.2CC 6 1x5 mm
766-76-7
plapp 300 mm 1051 l 45-48

 Hordozható különösen nagyteljesítményű iratmegsemmisítő forgalmas irodák központi eszközeként. Könnyedén megsemmisít adat- és hitelkártyákat 

ugyanúgy mint CD-ket. Modern elektronikus vezérlő. Fotoelektromos cellák az automata indítás/leállítás kontrollálásához. Automata ki/be kapcsoló 

ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Csuklós 2-es és 3-as szintű biztonsági elem, CD és fl oppy megsemmisítésre alkalmas nyílással. Készenléti 

állapot LED-es kijelzése. A készülék azonnal leáll, ha a hulladéktároló megtelik vagy eltávolítják, illetve ha elakad a papír. Eltávolítható hulladékzsák.

D

A

B

C

3

3

2

2

2

2

4

6

2

Offi ce

Compact

Compact

Offi ce
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A dokumentumok megsemmisítése 

mindennapjaink részévé vált.

Miért ne tehetnénk ezt 

a modern trendeknek megfelelően?

Számunkra az a legfontosabb, 
amit Ön annak tart:

- maximális adatvédelem
- csendes működés

- intelligens energiafelhasználás
- a jövő irodáiba illő formatervezés
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HSM iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9051
Shredstar 

S5
1 7 mm

5
plapp 216 mm 1111 l 1,7

255-9053
Shredstar 

S10
1 6,3 mm

10
plapp 230 mm 2252 l 2,7

255-9061
Shredstar 

X5
3 4x38 mm

5
plapp 220 mm 1161 l 3,3

255-9101
Shredstar 

Multishred
3 4x35 mm

8
plapp 130 mm 33,53 l 5,3

255-9001
Compact 

70.2
2 5,8 mm

644-64-6
plapp 225 mm 1141 l 1,8

255-9002
Compact 

80.2
2 5,8 mm

97-99
plapp 225 mm 1171 l 3,8

255-9003
Compact 

80.2CC
3 4x25 mm

43-44
plapp 225 mm 1171 l 3,8

255-9005
Compact 

90.2
2 5,8 mm

10-121111111110-1210-12
plapp 225 mm 2252 l 4,0

255-9006
Compact 

90.2CC
3 4x25 mm

43-44
plapp 225 mm 2252 l 4,5

255-9010

255-9047

Compact 102.2

Silver Edition 2 3,9 mm
10-121111111110-1210-12

plapp 225 mm 2252 l 6,3

255-9008

255-9048

Compact 102.2CC

Silver Edition 3 4x25 mm
53-55
plapp 225 mm 2252 l 6,8

255-9014
Offi  ce 

104.3
2 5,8 mm

17-191111111117-1917-19
plapp 240 mm 3333 l 11,5

255-9017
Offi  ce 

104.3CC
4 1,9x15

mm
97-99
plapp 240 mm 3333 l 12,5

255-9027
Offi  ce 

225.2
2 3,9 mm

25-272222222225-2725-27
plapp 300 mm 1051 l 42

255-9026
Offi  ce 

225.2CC
6 1x5 mm

766-76-7
plapp 300 mm 1051  l 45-48

255-9190
Securio 

B22
2 5,8 mm

9111111117-1917-19
plapp 240 mm 3333 l 11

255-9191
Securio 

B22
2 3,9 mm

13-151111111113-1513-15
plapp 240 mm 3333 l 11

255-9192
Securio 

B22CC
3 3,9x30

mm
9-11

plapp 240 mm 3333 l 12

255-9193
Securio 

B22CC
4 1,9x15

mm
97-99
plapp 240 mm 3333 l 12

255-9200
Securio 

B24
2 5,8 mm

25-272222222225-2725-27
plapp 240 mm 3343 l 18

255-9201
Securio 

B24
2 3,9 mm

19-211111111119-2119-21
plapp 240 mm 3343 l 18

255-9203
Securio 

B24CC
3 4,5x30

mm
14-161111111114-1614-16

plapp 240 mm 3343 l 20,5

255-9202
Securio 

B24CC
4 1,9x15

mm
9-11999999999-119-11

plapp 240 mm 33343 l 20,5

255-9210
Securio 

B32
2 5,8 mm

25-272222222225-2725-27
plapp 310 mm 8828 l 25,5

255-9211
Securio 

B32
2 3,9 mm

19-211111111119-2119-21
plapp 310 mm 8828 l 25,5

255-9212
Securio 

B32CC
3 4,5x30

mm
14-161111111114-1614-16

plapp 310 mm 8828 l 27

255-9213
Securio 

B32CC
4 1,9x15

mm
9-11999999999-119-11

plapp 310 mm 8828 l 27

255-9220
Securio 

B34
2 5,8 mm

26-282222222226-2826-28
plapp 310 mm 1001  l 34,5

255-9221
Securio 

B34
2 3,9 mm

22-242222222222-2422-24
plapp 310 mm 1001 l 34,5

255-9222
Securio 

B34CC
3 4,5x30

mm
17-191111111117-1917-19

plapp 310 mm 1001  l 42

255-9223
Securio 

B34CC
4 1,9x15

mm
11-121111111111-1211-12

plapp 310 mm 1001  l 42

EMCS 
(Energiamenedzsment 
és ellenőrző rendszer)

SECURIO-VAL 
AKÁR 90% ENERGIÁT 

TAKARÍTHAT MEG!

•  Automata kikapcsolási 
funkció: a SECURIO 
használat után 2 perccel 
automatikusan átkapcsol 
energiatakarékos 
üzemmódra, és ezáltal 
megtakaríthat akár 30% 
energiát is. 
Amint újra feltölti papírral 
az iratmegsemmisítőt, 
az újra bekapcsol.

•  Automata lekapcsolási 
funkció: a SECURIO 
teljesen kikap csol 
amennyiben 1 órán át 
nincs használatban, 
sem éj sza ka, 
sem hétvégeken nem 
fogyaszt energiát 
A SECURIO azonnal 
bekapcsol amint 
megnyomja az elegáns 
bekapcsoló gombot.

•  Átmeneti üzemmód: 
kis papírdarabok, 
hitelkártyák vagy fóliák 
megsemmisítéséhez 
nyomja meg a kontrol 
gombot két másodpercig – 
a SECURIO 10 másodpercre 
elindul, majd ezt követően 
újra készenléti 
üzemmódba kerül.

•  Állandó üzemmód: 
nagy mennyiségű irat 
megsemmisítéséhez 
tartsa lenyomva a kontroll 
gombot négy másodpercig 
– a SECURIO folyamatos 
üzemmódba kapcsol. 
A gép automatikusan 
visszatér készenléti 
üzemmódba, amint 
a művelet műveletet.

•  Energiatakarékosság: 
az EMCS intelligens 
energiamenedzs ment 
90%-os energia 
megtakarítást 
eredményezhet. 

Ha Önnek karbantartó olajra 

vagy hulladékgyűjtő zsákra 

van szüksége, kérjük forduljon 

ügyfélszolgálatunkhoz!
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HSM Securio B22 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9190 B22 2 5,8 mm
9111111117-1917-19

plapp 240 mm 3333 l 11

255-9191 B22 2 3,9 mm
13-151111111113-1513-15

plapp 240 mm 3333  l 11

255-9192 B22CC 3 3,9x30 mm
9-11

plapp 240 mm 3333  l 12

255-9193 B22CC 4 1,9x15 mm
97-99
plapp 240 mm 33333 l 12

Személyi iratmegsemmisítő bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra, illetve kis irodákba. Könnyedén megsemmisít 

adat-, és hitelkártyákat ugyanúgy mint CD-ket. Automata ki/be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Automatikusan leáll, ha 

a tároló konténer tele van, vagy ha eltávolítják. ZES (nulla készenléti fogyasztás) funkció az energiafogyasztás megszüntetése érdekében. A meg-

fi gyelőablakon keresztül látható a hulladéktároló tartalma. Eltávolítható hulladéktároló.

3

4

HSM Securio B24 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9200 B24 2 5,8 mm
25-272222222225-2725-27

plapp 240 mm 3343  l 18

255-9201 B24 2 3,9 mm
19-211111111119-2119-21

plapp 240 mm 3343 l 18

255-9203 B24CC 3 4,5x30 mm
14-161111111114-1614-16

plapp 240 mm 3343 l 20,5

255-9202 B24CC 4 1,9x15 mm
9-11999999999-119-11

plapp 240 mm 3343  l 20,5

Kiváló teljesítményű iratmegsemmisítő asztal melletti használatra. Könnyedén megsemmisít adat, és hitelkártyákat ugyanúgy, mint CD-ket. 

Multifunkciós vezérlőgomb integrált visszatekerési funkcióval. Csuklós 2-es szintű biztonsági elem, CD megsemmisítésre alkalmas nyílással. 

Környezetbarát energia menedzsment (EMCS). Csendes működési hang. A megfi gyelőablakon keresztül látható a hulladéktároló tartalma. El-

távolítható hulladéktároló.

2

A

3

4

2

B
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HSM Securio B32 iratmegsemmisítők
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9210 B32 2 5,8 mm
25-272222222225-2725-27

plapp 310 mm 8828 l 25,5

255-9211 B32 2 3,9 mm
19-211111111119-2119-21

plapp 310 mm 8828  l 25,5

255-9212 B32CC 3 4,5x30 mm
14-161111111114-1614-16

plapp 310 mm 8828  l 27

255-9213 B32CC 4 1,9x15 mm
9-11999999999-119-11

plapp 310 mm 88828 l 27

Hordozható nagyteljesítményű megsemmisítő forgalmas irodák központi eszközeként. Könnyedén megsemmisít adat, és hitelkártyákat ugyan-

úgy, mint CD-ket. Multifunkciós vezérlőgomb integrált visszatekerési funkcióval. Csuklós 2-es szintű biztonsági elem, CD megsemmisítésre alkal-

mas nyílással. Környezetbarát energia menedzsment (EMCS). Csendes működési hang. A megfi gyelőablakon keresztül látható a hulladéktároló 

tartalma. Eltávolítható, hulladékzsák. Különleges tároló a megsemmisített CD-k számára.

rendelési kód típus aprítható anyagok
biztonsági

fokozat
vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

súly
(kg)

255-9220 B34 2 5,8 mm
26-282222222226-2826-28

plapp 310 mm 1001 l 34,5

255-9221 B34 2 3,9 mm
22-242222222222-2422-24

plapp 310 mm 1001 l 34,5

255-9222 B34CC 3 4,5x30 mm
17-191111111117-1917-19

plapp 310 mm 1001 l 42

255-9223 B34CC 4 1,9x15 mm
11-121111111111-1211-12

plapp 310 mm 1001 l 42

Hordozható különösen nagyteljesítményű megsemmisítő forgalmas irodák központi eszközeként. Könnyedén megsemmisít adat, és hitel-

kártyákat ugyanúgy, mint CD-ket. Multifunkciós vezérlőgomb integrált visszatekerési funkcióval. Csuklós 2-es és 3-as szintű biztonsági elem, 

CD megsemmisítésre alkalmas nyílással. Környezetbarát energia menedzsment (EMCS). Csendes működési hang. A megfi gyelőablakon keresztül 

látható a hulladéktároló tartalma. Eltávolítható, hulladékzsák. Különleges tároló a megsemmisített CD-k számára.

HSM Securio B34 iratmegsemmisítők

A

B

3

4

2

3

4

2
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Rexel iratmegsemmisítők otthoni vagy kis irodai felhasználásra

rendelési kód típus aprítható anyagok
biztonsági

fokozat
vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

264-1526
Promax

V65WS
3 4x34 mm

5
plapp 220 mm 2232 l

244-0066
Easyfeed

SC170
2 4 mm

13
plapp 220 mm 2222 l

264-1530 V120 2 5,8 mm
13

plapp 220 mm 3353 l

264-1531 V125 3 4x34 mm
8

plapp 220 mm 3353 l

264-1556 P180CD 2 5,8 mm
22

plapp 240 mm 3353 l

264-00400
Mercury 

RSS2230
2 5,8 mm

23
plapp 230 mm 3303 l

264-1570
Mercury 

RSX1530
3 4x45 mm

16
plapp 230 mm 3303 l

A felhasználási területnek megfelelő kapacitású apró darabokra vágó iratmegsemmisítő. Papíradagolás könnyítő kivitel, CD és bankkártya 

megsemmisítés. Modern irodai design. Folyamatos működés, automata kikapcsolás 10 perc inaktivitás után. Környezetbarát csomagolás. Extra 

halk működés (<55dB), 250 órás élettartam-teszt, Mercury elakadásmentes technológia. Hátulról megvilágított kezelőfelület, gyors és könnyű 

használat. Kihúzható tartály.

Rexel iratmegsemmisítők nagy irodai felhasználásra
rendelési kód típus aprítható anyagok

biztonsági
fokozat

vágás
típusa

vágás
mérete

vágási
kapacitás

munka-
szélesség

tároló-
kapacitás

264-1592
Mercury 

RDS2270
2 4 mm

23
plapp 250 mm 7707 l

264-1582
Mercury 

RDX1970
3 4x45 mm

20
plapp 250 mm 7707 l

264-1590
Mercury 

RDS2050
2 4 mm

21
plapp 250 mm 5505 l

264-1580
Mercury 

RDX1750
3 4x45 mm

18
plapp 250 mm 5505 l

264-00402
Mercury 

RDSM750
5 0,8x11 mm

8
plapp 250 mm 5505 l

264-00413 AUTO+ 3 3x20 mm
055555500500

plapp 240 mm 8838 l

Nagy kapacitású apró darabokra vágó iratmegsemmisítő. Papíradagolás könnyítő kivitel, CD és bankkártya megsemmisítés. Modern irodai de-

sign. Folyamatos működés, automata kikapcsolás 10 perc inaktivitás után. Környezetbarát csomagolás. Extra halk működés (<55dB), 250 órás 

élettartam-teszt, Mercury elakadásmentes technológia. Hátulról megvilágított kezelőfelület, gyors és könnyű használat. Kihúzható tartály.

A

B

Karbantartó olaj: CFC mentes, 400 ml

spray. Nem gyúlékony olaj, amely ideális

minden típushoz, a teljesítményszint

megőrzéséhez. Részletes ismertetőket 

kérje vevőszolgálatunkon.

Karbantartó olaj: CFC mentes, 400 ml

spray. Nem gyúlékony olaj, amely ideális

minden típushoz, a teljesítményszint

megőrzéséhez. Részletes ismertetőket 

kérje vevőszolgálatunkon.

1

2

1

1

1

2

2
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