
název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD, kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

BS-07 
220
7
P1
7
ano
automat.
160
13
2,5
300 x185 x320
712,-

AT-10C
223
5x18
P4
10
ano
automat.
280
21
4,3
351x220x433
1 490,-

AT-12S
230
4 
P2
10
ne/ano
automat.
150/230
21
6,3
435x380x275
1 686,-

AT-12C
230
3,8x50
P3
8
ne/ne
automat.
150/230
21
6,5
435x380x275
1 821,-

AT-15S
230
4
P2
14
ano
automat.
210/230
22
12,5
555x365x265
4 139,-

AT-15C
230
4x50
P3
12
ano
automat.
210/230
22
13
555x365x265
4 220,-
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Prezentační systémy �

info stojan Classic
Informační stojánek z eloxovaného 
hliníku, vhodný do prostoru v interiéru. 
Elegantní kliprámové tabulky 
s kulatými rohy, jednoduchá 
výměna vkládané cedulky či plakátu. 
Dodává se ve formátu A4 na výšku 
a výškou nohy 80 cm nebo A3 na šířku 
s výškou nohy 120 cm.

TZ80/A4V Stojan Classic A4/V 1 850,-
TZ120/A3H Stojan Classic A3/H 1 990,-

Vitrína ECO vnitřní 
vertikální
Cenově výhodná vitrína 
s magnetickým 
popisovatelným 
povrchem. Eloxovaný 
hliníkový rám 
s plastovými rohy šedé 
barvy, plexisklové dveře, 
zamykatelné imbusovým 
klíčem. V ceně montážní 
sada a 2 klíče. Záruka 
10 let na lakovanou 
plochu tabule.

Rozměr
 60x90 cm  – 2 356,-
 90x120 cm  – 3 285,-

Vitrína vnitřní – vertikální
Elegantní vitrína s vertikálním otevíráním pro interiérové 
použití. Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové uzamykatelné 
dveře. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, 
filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.

korek 90x60 – 2 532,-
korek 120x90 – 3 999,-
korek 120x180 – 6 396,-
lakovaný 90x60 – 2 789,-
lakovaný 120x90 – 4 469,-
lakovaný 120x180 – 7 191,-
filc, modrý 90x60 – 2 532,-
filc, modrý 120x90 – 3 999,-
filc, modrý 120x180 – 6 396,-

korek 90x60 – 3 080,-
korek 120x90 – 4 469,-
korek 150x100 – 5 668,-
lakovaný 90x60 – 3 304,-
lakovaný 120x90 – 4 727,-

lakovaný 150x100 – 6 082,-
filc, modrý 90x60 – 3 080,-
filc, modrý 120x90 – 4 469,-
filc, modrý 150x100 – 5 668,-

korek 53x70 – 3 494,-
korek 75x70 – 4 513,-
korek 75x101 – 5 002,-
lak 53x70 – 3 678,-
lak 75x70 – 4 750,-

lak 75x101 – 5 560,-
filc 53x70 – 3 531,-
filc 75x70 – 4 561,-
filc 75x101 – 5 339,-

korek 97x70 – 5 227,-
korek 141x70 – 6 421,-
korek 141x101 – 7 377,-
lak 97x70 – 5 495,-
lak 141x70 – 6 935,-

lak 141x101 – 7 890,-
filc 97x70 – 5 261,-
filc 141x70 – 6 483,-
filc 141x101 – 7 433,-

interiérová vitrína 
s posuvnými dveřmi
Informační vitrína s posuvnými dveřmi v pevném hliníkovém rámu. Dveře, 
vyrobené z tvrzeného skla ESG, jsou uzamykatelné na klíček. Provedení 
výplně korek, filc nebo lakovaný magnetický povrch. Záda vitríny jsou 
z pozinkovaného plechu. Dodáváme s montážní sadou na připevnění.

Vitrína vnitřní – horizontální 
Elegantní vitrína s horizontálním otevíráním pro interiérové použití. 
Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové dveře uzamykatelné klíčem. 
Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, modrý filcový 
nebo korkový povrch. Montážní sada.

Vitrína venkovní – horizontální
Elegantní vitrína s horizontálním otevíráním pro venkovní 
použití. Kvalitní hliníkový rám je vodotěsný. Uzamykatelné dveře 
s výplní z tvrzeného skla ESG. Možné vnitřní i venkovní použití. 
Magnetický, modrý filcový nebo korkový povrch. 
Zadní strana z pozinkovaného plechu. Montážní sada.
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  � Skartovací stroje

AT-12S/AT-12C
Skartovací stroje atraktivního designu pro malé 
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů 
o šířce 230 mm. Stroje jsou standardně vybaveny 
automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací 
sponky a kreditní 
karty. Tichý chod 
stroje pod 70 dB. 
Odpadní nádoba 
s průhledným 
okénkem o objemu 
21 litrů.

AT-15S/AT-15C
Skartovací stroj atraktivního designu pro malé 
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 
230 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým 
systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou 
pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací 
sponky a kreditní 
karty. Oddělený vstup 
pro skartování CD 
a kreditních karet. 
Tichý chod 
stroje-59 dB. 
Odpadní nádoba 
s průhledným 
okénkem 
o objemu 22 l. 
Stroj je opatřen 
pojezdovými kolečky.

AT-10C
Nový model skartovacího stroje pro malé kanceláře 
s příčným řezem 5x18 mm. Vhodný pro skartaci 
dokumentů o šířce 223 mm. Stroj je standardně 
vybaven automatickým systémem start/stop, 
zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti 
přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. 
Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní 
nádoba o objemu 21 l. 
Doporučujeme 
pravidelné mazání 
řezné jednotky.

BS-07
Skartovací stroj pro malé kanceláře, vhodný pro skartaci 
max. 7 listů podélným řezem 7 mm. Stroj je standardně 
vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným 
chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. 
Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. 
Samostatný vstup na CD a kreditní karty. 
Odpadní nádoba o objemu 13 l. 

korek

korek

korek korek

filc filc

filc filc

magnet magnet

magnet magnet



název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD, kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

AT-60S 
230
4
P2
28
ano
automat.
430
35
23
730x440x290
8 214,-

AT-60C 
230
3,8x40
P4
25
ano
automat.
430
35
23,5
730x440x290
8 530,-

AT-631c
310
4x40
P4
17
ano
ano
430
35
29
705x440x290
10 715,-

AT-66C
240
4x25
P4
22
ano
automat.
530/230
38
24
350x404x667
7 700,-

AT-66MC
240
2x10
P5
15
ano
automat.
530/230
38
25
350x404x667
8 557,-

AT-68SMC
230
1x6
P6
6
ne
ano
500
53
35
750 x 420 x 350
17 128,-
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Skartovací stroje �

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kap. (listů 70 g/m2)
CD, kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

AT-20S
230 
4
P2
24
ano
automat.
300
35
18,5
645x390x305
5 557,-

AT-20C
230 
4x40
P4
17
ano
automat.
300
35
19
645x390x305
5 700,-

AT-22C
230
4x20
P4
16
ano
automat.
190/230
30
18
600x372x322
5 414,-

AT-22MC
230
2x10
P5
10
ano
automat.
190/230
30
18
600x372x322
6 185,-

AT-36C
230
2x10 
P5
15
ano
automat.
270
35
18,8
645x390x305
6 769,-

AT-18SMC
230
1x6
P6
6
ano
ano
500
22
15
555x365x265
8 557,-

AT-18SMC
Skartovací stroj atraktivního designu pro střední 
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů 
o šířce 230 mm. Stroj je standardně vybaven 
automatickým systémem start/stop, 
zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru 
proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. 
Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. 
Velmi tichý chod stroje. 
Separovaný vstup pro CD 
a kreditní karty.
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 � Skartovací stroje

AT-631
Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vhodný 
pro skartaci dokumentů do šíře 310 mm. Vybavený 
bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku 
vstupní štěrbiny rukou. Snadné ovládání dotykovým 
panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem 
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou 
motoru proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše a kolečky 
pro snadnou manipulaci. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací 
a kancelářské sponky. 
Samostatný vstup 
na kreditní karty 
nebo CD. Tichý chod 
stroje pod 59 dB.

AT-66C/AT-66MC
Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého 
designu, vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 
240 mm. Skartovač je vybaven bezpečnostní
lištou, zabraňující odletu úlomků CD.
LCD kontrolky zapnutých funkcí 
a indikaci chybových hlášení.
Stroj je standardně 
vybaven automatickým 
systémem start/stop, 
zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou motoru 
proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze skartovat 
sešívací a kancelářské 
sponky. Samostatný vstup 
na kreditní karty nebo CD, 
separace odpadu. 
Tichý chod stroje pod 55 dB. 
Lehce vyprázdnitelná 
odpadní nádoba 
o objemu 38 l.

AT-68SMC
Skartovací stroj atraktivního designu pro střední 
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů 
o šířce 230 mm s vysokým stupněm utajení. 
Stroj je standardně vybaven automatickým 
systémem start/stop, zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou motoru 
proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací 
sponky. Velmi tichý 
chod stroje.

AT-60S/AT-60C
Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vybavený 
bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku 
vstupní štěrbiny rukou. Snadné ovládání dotykovým 
panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou
motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného 
koše a kolečky pro 
snadnou manipulaci. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací
a kancelářské sponky.
Samostatný vstup
na kreditní karty
nebo CD. Tichý chod
stroje pod 59 dB. Koš
o objemu 35 l.

AT-20S/AT-20C
Kvalitní skartovací stroje, s příznivým poměrem
cena/výkon, jsou vybaveny bezpečnostní funkcí Safe 
Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní štěrbiny 
rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým 
systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou 
pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše, LCD displejem.
Příležitostně lze skartovat 
sešívací a kancelářské 
sponky. Samostatný 
vstup na kreditní 
karty nebo CD. 
Tichý chod 
stroje-58 dB. 
Lehce vyprázdnitelná 
odpadní nádoba 
o objemu 35 l.

AT-22C/AT-22MC
Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého 
designu, s příznivým poměrem cena/výkon. 
Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm. 
LCD kontrolky zapnutých funkcí a indikaci chybových 
hlášení. Stroj je standardně vybaven automatickým 
systémem start/stop, zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou motoru 
proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací 
a kancelářské sponky. 
Samostatný vstup 
na kreditní karty nebo CD, 
separace odpadu. 
Tichý chod stroje pod 55 dB. 
Lehce vyprázdnitelná 
odpadní nádoba 
o objemu 30 l.

AT-36C
Kvalitní skartovací stroj s vysokým stupněm utajení, vhodný 
pro kanceláře a úřady. Skartovač je vybaven bezpečnostní 
funkcí Safe Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní 
štěrbiny rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým 
systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou 
motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše, 
LCD displejem. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky.
Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD.
Tichý chod stroje pod 55 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 35 l.
Stupeň utajení
4 – tajné.
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Skartovací stroje �

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD/kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

AT-70C
270
4x40
P4
25
ano
automat.
590/230
53
44
795x490x335
17 000,-

AT-90MC
310
2x10
P5
20
ano
ano
230
100
67
960x540x385
27 000,-

AT-95C
310
3x25
P4
25
ano
ano
610
120
77
1090x540x385
26 857,-

AT-99C HD
310
4x40
P4
40
ano
ano
1200/230
130
79
580x470x895
42 845,-

AT-120C
420
4x30
P4
28
ano
ano
610/230
140
80
497x495x855
65 571,-

AT-90MC/AT-95C
Robustní skartovací stroj praktického designu 
v kompletním plechovém provedení, s příznivým 
poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů 
o šířce 310 mm příčným řezem. LCD display ke kontrole 
zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven 
automatickým 
systémem start/stop, 
zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou 
motoru proti 
přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze 
skartovat sešívací, 
kancelářské sponky, 
kreditní karty nebo 
CD. Velmi tichý chod 
stroje pod 58 dB. Lehce 
vyprázdnitelná odpadní 
nádoba 
o objemu 100/120 l.

AT-99C hD
Výkonný skartovací stroj pro intenzivní zátěž. Řezné ústrojí 
pohání silný motor určený pro nepřetržité zatížení. Vhodný  
pro skartaci dokumentů o šířce 310 mm řezem 4x40 mm. 
LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně 
vybaven automatickým systémem 
start/stop, zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou motoru 
proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze skartovat 
sešívací, kancelářské 
sponky, kreditní karty 
nebo CD či dokonce 
diskety. Velmi tichý 
chod stroje pod 58 dB. 
Lehce vyprázdnitelná 
odpadní nádoba 
o objemu 130 l.

Skartovací stroje

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD/kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

HSM Pure 120
225
3,9/4x25
P2/P4
12-14/6-7
ne/ne
ano
225
20
4
366x258x455
3 415,-/3 973,-

HSM Pure 220
225
3,9/4x25
P2/P4
12-14/7-8
ne/ne
ano
320
20
5
366x258x455
4 023,-/5 103,-

HSM Pure 320
230
5,8/3,9/3,9x30
P2/P2/P4
16-18/13-15/8-9
ano/ne/ne
ano
360
25
11
365x255x556
6 295,-/6 295,-/7 507,-

HSM Pure 420
240
5,8/ 3,9/4,5x30/1,9x15
P2/P2/P4/P5
25-27/19-21/14-16/11-13
ano/ano/ ano/ne
ano
500
35
21
397x293x621
9 693,-/9 693,-/11 583,-/12 480,-

hSM Pure 120
Nejmenší skartovací stroj z řady HSM Pure. Konstrukce 
je dvoudílná, se snímatelnou hlavou. Ovládání 
je automatické, s minimální spotřebu elektrické energie 
ve STAND-BY režimu. Vstupní otvor s bezpečnostní klapkou. 
Při zahlcení nožů se automaticky zapíná zpětný chod, 
který lze spustit i ručně. Skartovač vyniká tichým chodem, 
odolné nože ze zakalené oceli umožňují skartování 
dokumentů s kovovými kancelářskými sponkami 
a plastových karet. 
HSM Pure 120 se vyrábí 
v proužkovém řezu 3,9 mm 
a v příčném 
řezu 4x25 mm.

hSM Pure 220
Skartovací stroj ke stolu, vyniká jak svými technickými 
parametry, tak i vzhledem. Stroj má dvoudílnou 
konstrukci se snímatelnou hlavou. Ovládání 
je automatické s nulovou spotřebu elektrické energie 
ve STAND-BY režimu. Vstupní otvor je chráněn 
bezpečnostní klapkou. Při zahlcení nožů se 
automaticky zapíná zpětný chod, který lze spustit 
i ručně. Předností je snížená hlučnost v průběhu 
skartování. Odolné nože z kvalitní 
oceli umožňují skartování 
dokumentů s kovovými 
kancelářskými sponkami 
a plastových karet. 
HSM Pure 220 se vyrábí 
v proužkovém 
řezu 3,9 mm 
a v příčném 
řezu 4x25 mm.

hSM Pure 420
Skartovací stroj určený do každé moderní kanceláře. 
Je tichý, spolehlivý, plně automatický, s důrazem 
na úsporu elektrické energie, vybaven indikací plného 
zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku 
a STAND-BY režimu. V případě zahlcení spouští řídící 
deska zpětný chod, který lze spustit i ručně. Zásobník 
na skartovaný papír je prostorný s průzorem 
na jednoduchou kontrolu 
naplnění. Pro snadnější 
manipulaci 
je skartovač 
vybaven 
pojezdovými 
kolečky. 
Stroj se dodává 
v proužkových 
řezech 3,9 mm, 
5,8 mm 
a příčných 
řezech 4,5x30 
a 1,9x15 mm.

hSM Pure 320
Výkonný skartovací stroj ke stolu. Je vybaven vstupní 
fotobuňkou, multifunkční tlačítko s malým panelem indikuje 
stand-by režim, plný zásobník, zahlcení nožů a otevřený 
zásobník. V případě zahlcení je automaticky spuštěn zpětný 
chod, který lze spustit i ručně. Motor je chráněn tepelnou 
ochranou, pevná skříň s integrovaným výsuvným zásobníkem, 
který usnadňuje manipulaci 
s odpadem. Řezné nože jsou 
vyrobeny z kvalitní tvrzené 
oceli, umožňují skartování 
dokumentů s kovovými 
kancelářskými 
sponkami a plastových 
karet. Stroj se vyrábí 
v proužkových řezech 
3,9 mm, 5,8 mm 
a v příčném 
řezu 3,9x30 mm.

AT-70C
Robustní skartovací stroj praktického designu v odolném 
plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. 
Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 270 mm. 
LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. 
Stroj je standardně vybaven automatickým systémem 
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru 
proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. 
Lze skartovat sešívací, 
kancelářské sponky, 
kreditní karty nebo 
CD či dokonce 
diskety. Velmi tichý 
chod stroje pod 58 dB. 
Lehce vyprázdnitelná 
odpadní nádoba 
o objemu 53 l.

AT-120C
Výkonný skartovací stroj pro intenzivní zátěž v kompletním 
plechovém provedení. Řezné ústrojí pohání silný motor 
určený pro nepřetržité zatížení. Vhodný pro skartaci 
dokumentů o šířce 420 mm řezem 4x30 mm. LCD display 
ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven 
automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, 
tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací 
přeplněného koše. 
Příležitostně lze 
skartovat 
sešívací, 
kancelářské 
sponky, kreditní 
karty nebo CD 
či dokonce 
diskety. Velmi 
tichý chod stroje 
pod 58 dB. Lehce 
vyprázdnitelná 
odpadní nádoba 
o objemu 140 l.
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Skartovací stroje

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
váha (kg)
rozměry (mm)
Cena Kč bez DPH 

HSM Securio AF-150
240
4,5x30/ 1,9x15/0,78 x 11
P4/P5/P6
8-10/6-7/5
ano/ne/ne
ano
500
34
19
395x381x740
12 002,-/13 505,-

HSM Securio AF-300
240
4,5x30/ 1,9x15/0,78 x 11
P4/P5/P6
12-14/8-10/6
ano/ne/ne
ano
500
34
20
395x435x837
13 756,-/15 009,-

HSM Securio AF-500
240
4,5x30/1,9x15/0,78x11
P4/P5/P6
8-10/ 6-7/ 5
ano/ne/ne
ano
500
82
27
497x491x1002
20 020,-/22 024,-

HSM Pure 530
300
5,8/ 3,9/4,5x30/1,9x15
P2/P2/P4/P5
28-30/21-23/16-18/11-13
ano/ano/ano/ne
ano
500
80
30
497x362x716
14 614,-/14 614,-/16 482,-/18 138,-

Skartovací stroje

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

HSM Pure 630
310
3,9/4,5x30/1,9x15
P2/P4/P5
29-31/25-27/17-19
ano/ano/ne
ano
590
130
41
538x487x889
19 413,-/22 113,-/25 083,-

HSM Pure 740
400
5,8/3,9/4,5x30
P2/P2/P4
39-41/29-31/25-27
ano/ano/ano
ano
590
145
56
620x487x889
25 083,-/25 083,-/29 673,-

HSM Pure 730
330
5,8/3,9/4,5x30
P2/P2/P4
44-46/35-37/29-31
ano/ano/ano
ano
1100
170
76
580x550x1005
39 123,-/39123,-/45 063,-

HSM Pure 830
330
3,9/4,5x30
P2/P4
47-49/39-41
ano/ano
ano
1300
150
78
579x548x954
45 873,-/52 623,-

hSM Securio AF-150
Skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů, 
s kapacitou zásobníku až na 150 listů. Předností stroje 
je tichý chod, spolehlivý výkon, úspora energie v pohotovostním 
režimu a jednoduchá obsluha. Indikace plného zásobníku, 
zahlcení nožů, otevřeného zásobníku 
a Stand-by režimu, oddělené tlačítko 
pro spuštění zpětného chodu, 
automatické přepnutí do energeticky 
úsporného režimu v případě 
nečinnosti stroje déle 
než 2 minuty. Vyjímatelná 
nádoba na odpad, 
pro snadnější manipulaci 
je skartovač vybaven 
pojezdovými kolečky. 
Stroj se dodává v příčných 
řezech 4,5x30, 1,9x15 
a 0,78x11mm.

hSM Securio AF-500
Výkonný skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů, 
s kapacitou zásobníku až na 500 listů. Předností stroje je tichý 
chod, spolehlivý výkon, úspora energie v pohotovostním režimu 
a jednoduchá obsluha . Indikace plného zásobníku, zahlcení 
nožů, otevřeného zásobníku a Stand-by 
režimu, oddělené tlačítko pro spuštění 
zpětného chodu, automatické přepnutí 
do energeticky úsporného režimu 
v případě nečinnosti stroje déle než 
2 minuty. Stoh papíru vložený 
do zásobníku je možné zajistit 
proti neoprávněnému 
přístupu pomocí funkce 
lock-and-go. Vyjímatelná 
nádoba na odpad, 
pro snadnější manipulaci 
je skartovač vybaven 
pojezdovými kolečky. 
Stroj se dodává v příčných 
řezech 4,5x30, 1,9x15 
a 0,78x11mm.

hSM Securio AF-300
Skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů, 
s kapacitou zásobníku až na 300 listů. Předností stroje 
je tichý chod, spolehlivý výkon, úspora energie 
v pohotovostním režimu a jednoduchá obsluha. 
Indikace plného zásobníku, zahlcení 
nožů, otevřeného zásobníku a Stand-by 
režimu, oddělené tlačítko pro spuštění 
zpětného chodu, automatické 
přepnutí do energeticky úsporného 
režimu v případě nečinnosti 
stroje déle než 2 minuty. Stoh 
papíru vložený do zásobníku 
je možné zajistit proti 
neoprávněnému přístupu 
pomocí funkce lock-and-go. 
Vyjímatelná nádoba 
na odpad, pro snadnější 
manipulaci je skartovač 
vybaven pojezdovými 
kolečky. Stroj se dodává 
v příčných řezech 4,5x30, 
1,9x15 a 0,78x11mm.

hSM Pure 630
Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře, se vstupem 
pro papír formátu A3. Multifunkční tlačítko zjednodušuje 
obsluhu kontrolkami plného zásobníku, zahlcení nožů, 
otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Po uplynutí 
2 minut od posledního skartování se stroj přepíná 
do energeticky úsporného režimu. V případě zahlcení spouští 
zpětný chod, který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují 
skartování papírů i s kancelářskými 
sponkami, plastových karet 
a CD/DVD. Odpadní 
prostor je řešen závěsem 
s plastovým pytlem 
o zvětšeném 
objemu 130 l. 
Po úpravě možná 
separace odpadu. 
Stroj se dodává v řezu 
3,9 mm a příčných řezech 
4,5x30 a 1,9x15 mm.

hSM Pure 730
Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře s možností 
zpracování papírů formátu A3. Má zvýšený výkon, 
nože šířky 330 mm a zvětšený zásobník s objemem 170 l. 
V případě zahlcení spouští zpětný chod, který lze spustit 
i ručně. Masivní nože umožňují skartování papírů 
i s kancelářskými sponkami, plastových karet a CD/DVD. 
Odpadní prostor je řešen 
závěsem s plastovým pytlem. 
Pro potřebu separace 
odpadu se pod skartovací 
hlavou nasunuje 
speciální tkaninový vak. 
Stroj se dodává 
v řezech 5,8 mm, 
3,9 mm a příčném 
řezu 4,5x30 mm.

hSM Pure 740
Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře s možností 
zpracování papírů formátu A3. Multifunkční tlačítko 
zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku, 
zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY 
režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod, 
který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují 
skartování papírů i s kancelářskými sponkami, 
plastových karet a CD/DVD. 
Odpadní prostor 
je řešen závěsem 
s plastovým 
pytlem 
o zvětšeném 
objemu 145 l. 
Po úpravě možná 
separace odpadu. 
Stroj se dodává 
v řezech 5,8 mm, 
3,9 mm a příčném 
řezu 4,5x30 mm.

hSM Pure 830
Nejvýkonnější skartovač určen pro práci ve velkých 
kancelářích nebo pro celá poschodí. Pohon skartovacího 
stroje je jištěn proti přetížení. Multifunkční tlačítko 
zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku, 
zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY 
režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod, 
který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují 
skartování papírů 
i s kancelářskými 
sponkami, 
plastových karet 
a CD/DVD. 
Odpadní prostor 
se závěsem 
s plastovým 
pytlem. Po úpravě 
možná separace 
odpadu. 
Stroj se dodává 
v řezech 3,9 mm 
a 4,5x30 mm.

hSM Pure 530
Skartovací stroje se vstupem na formát papíru A3. 
Jsou tiché, spolehlivé, plně automatické, s důrazem 
na úsporu elektrické energie. Po uplynutí 2 minut 
od posledního skartování se stroj přepíná 
do energeticky úsporného režimu. V případě zahlcení 
spouští zpětný chod, který lze spustit i ručně. 
Objemný zásobník na skartovaný papír je vybaven 
závěsem na plastové pytle. 
Po úpravě možná 
separace odpadu. 
Stroj se dodává 
v proužkových 
řezech 3,9 mm, 
5,8 mm 
a příčných 
řezech 4,5x30 
a 1,9x15 mm.


