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Nasze doświadczenie w tej branży, sięgające 2002 roku, pozwala na profesjonalną  
i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

PARTNERZY HANDLOWI:

//MSB Korea - liczarki banknotów, sortery bank-
notów  

//E-Banking Tech - liczarki banknotów,

//Do Cash Germany - testery, liczarki, pakowarki 
próżniowe,

//HSM Co. GmbH Hermann’a Schwelling’a - 
niszczarki dokumentów, systemy niszczące, 
prasy belujące, gilotyny i trymery,

//EBA - niszczarki dokumentów,

//Kobra - niszczarki dokumentów,

//Cashman - liczarki wagowe,

//DAHLE Germany - niszczarki dokumentów.

CERTYFIKATY

Lata doświadczeń w sektorze sprzętu bankowo-biurowego pozwoliły nam na gruntowne rozpoznanie 

Jakość oferowanych przez nas towarów i usług była najwyższa na rynku. Jesteśmy partnerem najwięk-

//Grace Technology - liczarki banknotów, sortery
banknotów



Nasi technicy serwisu pozostają do 
Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 

       +48 533 104 708
       +48 505 433 859
       +48 533 104 700

SERWIS 

-
tom najlepsze warunki współpracy związane z serwisem urządzeń biurowych i bankowych.

Gwarantujemy pewność działania oferowanych przez nas rozwiązań oraz sprawny i szybko realizowany 
serwis. Zakres naszego działania to: Konserwacja okresowa sprzętu oraz naprawa lub wymiana wadliwych 
części, usuwanie wszelkich usterek technicznych.

Na pozostawiony w serwisie sprzęt Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy. 
Uwzględnia ono opis sprzętu, opis uszkodzenia, dane Zlecającego i pozostałe uwagi dotyczące sprzętu.

Nasi pracownicy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie co pozwala im sprawnie zlokalizować i usterkę. 
W razie potrzeby bezpłatnie udostępniamy maszyny zastępcze tak by praca została wykonana solidnie i 
terminowo by usunąć uszkodzenie, minimalizując czas naprawy i koszty.
Jeśli zdecydują się Państwo na wymianę zakupionych wcześniej maszyn udzielimy korzystnych rabatów.

Zapraszamy do podpisania umowy serwiso-
wej, dzięki której można osiągnąć różnorodne 
korzyści:

   krótkie przestoje w pracy urządzeń
   posiadanie stałego partnera serwisowego, 
prowadzącego serwis wszystkich urządzeń
   doradztwo techniczne
   zminimalizowanie kosztów napraw
   stałe rabaty przy zakupie materiałów 
eksploatacyjnych
   stała pomoc telefoniczna w rozwiązywaniu 
bieżących problemów i konsultacje



Gwarantujemy pracę opartą na oryginalnych częściach, jednocześnie ze 
stałym dostępem do zamienników.

-
wą opiekę serwisową, realizowaną przede 
wszystkim w siedzibie Klienta. Oznacza to, że 
monitorujemy poprawność funkcjonowania 
urządzeń zarówno w okresie gwarancyjnym 
(przeglądy konserwacyjne) jak i pogwarancyj-
nym.

Gwarantuje to Państwu bezawaryjne, bezpro-
blemowe i bezpieczne korzystanie z naszych 
urządzeń. Do wszystkich rodzajów oferowa-
nych produktów zapewniamy dostępność 
materiałów eksploatacyjnych.
Katarzyna Olszak

PARTNER Sp. z o.o.

Kompleksową opieką obejmujemy urządzenia 
takich marek jak:

//MSB, eBanking-Tech, Laurel, Laura, Connex, Se-
-

ter, Numeron, Reis,
//sortery banknotów, bilonu
// -
mus, Wallner, Kobra, Tarnator, Opus
//pakowarki próżniowe, opasarki i wiązarki
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OBSŁUGA PIENIĘDZY

//  LICZARKI I SORTERY 
BANKNOTÓW
//  LICZARKI I SORTERY 
BILONÓW
//  LICZARKI WAGOWE
//  TESTERY

Liczarki do banknotów to urządzenia, które szybko i niezawodnie policzą gotówkę. Szczególnie 
polecane są Klientom, którzy ręcznie przeliczają większe ilości pieniędzy. Takie urządzenia po -
siadają szereg przydatnych funkcji dodatkowych np. detekcję podwójnych banknotów, liczenie, 
odliczanie oraz kontrolę banknotów.
Liczarki do bilonu pozwalają zachować czas, zwiększają wydajność liczenia i eliminują błedy w 

całość. Wybieranie nominału odbywa się poprzez ustawianie średnicy i grubości monety.

W tym celu wykorzystują rożne technologie i metody. Do najpopularniejszych zaliczamy światło 

pozwalają sprawdzać zabezpieczenia jawne (znak wodny, pasek zabezpieczający, element recto -



Liczarka ilościowa MSTECHNOLOGY EC1500 

weryfikacja autentyczności 2xCIS/UV/MG/MT/FL/IR
liczenie różnych walut oraz nominacji w trybie MIX jednocześnie
automatyczne rozpoznawanie walut oraz nominału
łatwe aktualizacje przez USB/SD
rozpoznaje numery seryjne banknotów
możliwość podłączenia drukarki lub komputera
pojemność pobieraka: 500 szt. banknotów
pojemność odbieraka: 200 szt. banknotów
dostępne prędkości liczenia: 1500 / 1200 / 1000 / 800 
banknotów/minutę
wbudowana karta sieciowa

WYMIAR
WYMIARY 

DOKUMEN-
TÓW

WAGA ZASILANIE POBÓR 
MOCY

285 x 252 x 
289 mm

50x100 / 
100x190 / 
0,15-0,05 

mm

7,2 kg
100 -
200 AC
50/60 Hz 

<70 W

Liczarka ilościowa EB 311N

automatyczny lub manualny start
podwójna kontrola rozmiaru banknotów DD
rozpoznawanie podwójnych banknotów IR
weryfikacja czytnikiem ultrafioletu UV
weryfikacja głowicą  magnetyzmu MG
pojemność zasobnika: ok. 600 szt. banknotów
pojemność odbiornika: ok. 250 szt. banknotów
dostępne prędkości liczenia: 1800 / 1500 / 1200 / 
900 banknotów/minutę
wyświetlacz LED, główny 4 - cyfrowy, Batch 3 - cyfrowy

         
  

WYMIAR
WYMIARY 

DOKUMEN-
TÓW

WAGA ZASILANIE POBÓR 
MOCY

270 x 260 x 
255 mm

50x90 / 
110x185 / 
0,05-0,2 

mm

6 kg
220V /
50Hz 40W
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OBSŁUGA PIENIĘDZY // LICZARKI BANKNOTÓW

Liczarka ilościowa RATIOTEC T200 

idealna do użytku profesjonalnego
liczy i weryfikuje banknoty różnych walut
waluty: EUR / PLN / USD / GBP
detekcja: UV / IR / MG / MT / MC / SD
tryb liczenia ciągłego, odliczanie zadanej ilości BATCH
tryb kumulacji kolejnych zliczeń ADD
dostępne prędkości liczenia: 1500 / 1200 / 800
banknotów/minutę

WYMIAR
WYMIARY 

DOKUMEN-
TÓW

WAGA ZASILANIE POBÓR 
MOCY

260 x 280 x 
260 mm

50x100 / 
100x190 / 
0,15-0,05 

mm

7 kg 230V /
50 Hz

  -



Sorter GBS TECHNOLOGY 3500

wielowalutowa liczarka dwukieszeniowa
możliwość liczenia w trybie mix 3-5 walut jednocześnie
podwójny czujnik CIS skanujący banknoty obustronnie
sorter pracuje w trybie: ilościowym, wartościowym,
jakościowym, orientacji - układanie, denominacji oraz emic
pojemność pobieraka: 1000 banknotów
pojemność odbieraka: 2x200 banknotów
pojemność odrzutów: 50/100 banknotów
prędkość liczenia: 850 banknotów/minutę

-

-

WYMIAR POJEMNOŚĆ 
PODAJNIKA WAGA ZASILANIE INTERFEJS

530 x 420 x 
450 mm

1000 
banknotów 42 kg 100-220V  AC/ 

50/60 Hz
USB / SD

LAN

Sorter GTECHNOLOGY 21

wielowalutowa liczarka dwukieszeniowa
możliwość liczenia w trybie mix 3-5 walut jednocześnie
podwójny czujnik CIS skanujący banknoty obustronnie
sorter pracuje w tybie: ilościowym, jakościowym,
orientacyji - układanie, denominacji oraz emisji
obsługa walut: PLN / CHF / USD / EUR / GBP
możliwość podłączenia drukarki i komputera
pojemność pobieraka: 1000 banknotów
pojemność odbieraka: 2x200 banknotów
pojemność odrzutów: 50/100 banknotów
prędkość liczenia: 850 banknotów/minutę

WYMIAR POJEMNOŚĆ 
PODAJNIKA WAGA ZASILANIE INTERFEJS

530 x 420 x 
450 mm 42 kg

RS232, 
USB, SD 

LAN

Sorter GTECHNOLOGY 31

WYMIAR POJEMNOŚĆ 
PODAJNIKA WAGA ZASILANIE INTERFEJS

530 x 420 x 
450 mm 42 kg

100 - 220 
V AC /
50/60 Hz

RS232
USB / SD
LAN

OBSŁUGA PIENIĘDZY // LICZARKI BANKNOTÓW
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100-220V  AC/ 
50/60 Hz

1000 
banknotów

wielowalutowa liczarka dwukieszeniowa
możliwość liczenia w trybie mix 3-5 walut jednocześnie
podwójny czujnik CIS skanujący banknoty obustronnie
sorter pracuje w tybie: ilościowym, jakościowym,
orientacyji - układanie, denominacji oraz emisji
obsługa walut: PLN / CHF / USD / EUR / GBP
pojemność pobieraka: 1000 banknotów
pojemność odbieraka: 2x200 banknotów
pojemność odrzutów: 50/100 banknotów
prędkość liczenia: 850 banknotów/minutę

1000 
banknotów



Liczarka bilonu MUSASHI 168
manualny start/stop
pojemność podajnika: max 10000 monet
odliczanie: 0-99999 monet

 
WYMIAR WIELKOŚĆ 

MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 
LICZENIA

350 x 600 x 
425 mm

średnia: 15-
34 mm

grubość: 
1,0-3,3 mm

21 kg
110-
240 V /
50-60 Hz

 3100
monet/min

Biloniarka MUSASHI CMX02

WYMIAR WIELKOŚĆ 
MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 

LICZENIA

465 x 285 x 
385 mm

średnia: 14-
34 mm

grubość: 
0,8-3,8 mm

9,6 kg
100-
240 VAC /
50-60 Hz

 3400 
monet/min

OBSŁUGA PIENIĘDZY // LICZARKI   BILONÓW

Biloniarka MUSASHI CMX01

WYMIAR WAGA ZASILANIE

350 x 235 x 
190 mm 7 kg

100-
240 VAC /
50-60 Hz
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3’’ wyświetlacz kolorowy
metody zliczania: ilościowe, nominałowe (do 9 walut)
dla metalowych monet
pojemność podajnika: maks. 1800 monet
odliczanie: 0 - 99999 monet na worek

3’’ wyświetlacz kolorowy
metody zliczania: ilościowe, nominałowe (do 9 walut)

pojemność podajnika: maks. 10000 monet
odliczanie: 0 - 99999 monet na worek

WIELKOŚĆ 
MONET

średnia: 14-
34 mm

grubość: 
0,8-3,8 mm

PRĘDKOŚĆ 
LICZENIA

3400 
monet/min

Liczarka bilonu DC903
niezawodny mechanizm
pojemność podajnika: max 1500 monet
kompaktowy rozmiar

 
WYMIAR WIELKOŚĆ 

MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 
LICZENIA

240 x 400 x 
185 mm

średnia: 14-
34 mm

grubość: 
0,8-3,8 mm

8 kg 220 V /
50Hz

1600
monet/min

Liczarka bilonu DC903
wyświetlacz LED - 5 cyfr
pojemność podajnika: max 1500 monet
odliczanie: 1-9999

 
WYMIAR WIELKOŚĆ 

MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 
LICZENIA

240 x 400 x 
185 mm

średnia: 14-
34 mm

grubość: 
0,7-3,9 mm

8 kg 230 V /
50 W

1600-2300
monet/min



Sorter bilonu - COIN SORTER

niezależne pamięci kasjerskie ze strukturą nominałową
możliwość podpięcia czytnika kodów kreskowych
możliwość podpięcia drukarki lub do PC
czujnik RCDS

WYMIAR WIELKOŚĆ 
MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 

LICZENIA

660 x 300 x 
470 mm

średnia: 14-
34 mm

grubość: 
0,7-4,0 mm

31 kg 115-230V / 
50/60 Hz

600
 monet/min

Sorter bilonu PELICAN 309S+

kontrola autentyczności dzięki czujnikowi stopu IV ge-
neracji, sprawdzającemu siedem parametrów podwójny 
system użytkownika
999 niezależnych pamięci kasjerskich
możliwość ustalania prowizji
możliwość podpięcia czytnika kodów kreskowych
możliwość podpięcia drukarki lub do PC

WYMIAR WIELKOŚĆ 
MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 

LICZENIA

710 x 350 x 
475 mm

średnia: 12-
30 mm

grubość: 
0,7-4,0 mm

28 kg 110-230V / 
50/60 Hz

1100
monet/min

OBSŁUGA PIENIĘDZY // LICZARKI BILONÓW
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Liczarka bilonu REIS CS3310

pojemność zasobnika: ok. 400 monet
regulowana pojemność odbiorników: 80-250 monet
niska cena
łatwa obsługa i małe gabaryty

WYMIAR WIELKOŚĆ 
MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 

LICZENIA

266 x 356 x 
330 mm

- 3,5 kg 220-240V / 
50/60 Hz

220
 monet/min

Sorter bilonu - COIN SORTER II
pojemność zasobnika: ok. 400-1100 monet
pojemność zasobnika odbiornika: 120-400 monet
zakres odliczania: 1-150
wyświetlacz LCD 7-cyfr

WYMIAR WIELKOŚĆ 
MONET WAGA ZASILANIE PRĘDKOŚĆ 

LICZENIA

360 x 340 x 
282 mm

- 4,5 kg AC 230 V
50Hz 

120-400
 monet/min



Tester DVM BIG

Cechy:

świetlówka dla znaków wodnych, włókien i nitek 
zabezpieczających

przedniej i tylnej strony banknotów

w tym specjalnego elementu „M”
kontrola geometryczna banknotów
możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów
Zalety:
przyjazny interfejs użytkownika
Duży wyświetlacz LCD zapewnia 5’’ sprawdzenie 
banknotu 1:1 bez żadnych problemów
silne białe światło (górne i dolne)
stand-by zegar ze wskazaniem czasu
ergonomiczny i nowoczesny design
Akcesoria:
DoCash VL - przenośna lupa wideo
DoCash M - przenośne urządzenie do sprawdzania 
podczerwienią i magnetyzmem
DoCash L - 10 krotnie powiększające szkło

OBSŁUGA PIENIĘDZY // LICZARKI WAGOWE I TESTERY

Tester DC MINI

jeden z najbardziej kompaktowych detektorów
zaprojektowany biorąc pod uwagę wygodę kasjerów
duży 4,3-calowy wyświetlacz LCD
możliwość zmiany jasności ekranu i kontrastu
ulotka z przykładami zabezpieczeń pieniężnych wi-
docznych w świetle IR
kąt wyświetlacza umożliwiający korzystanie z testera 
zarówno na stojąco jak i podczas siedzenia
możliwość mocowania na górną część detektora w 
każdej płaszczyźnie pionowej za pomocą specjalnej 
taśmy (opcja) dla wygodniejszego użytkowania
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Liczarka wagowa CASHMAN

wyświetlacz 10 cyfrowy LCD
maksymalne wskazanie dla monet: od 500 szt. dla 5 zł 
do 2000 dla 1 gr.
maksymalne wskazanie dla banknotów: 3000 sztuk
maksymalna wartość dla danego nominału: 999999,99
czas pracy na wewnętrznym źródle zasilania: 80 godz.
wyjście RS-232 C: 4800 bd

WYMIAR POBÓR 
PRĄDU WAGA

PRĘDKOŚĆ 
LICZENIA 

BANKNOTU

PRĘDKOŚĆ 
LICZENIA 
MONET

185 x 135 x 
33 mm 30 mA 530 g 20

sztuk/sek
100 

sztuk/sek

Tester DC 530/531

światła i białe światła odbitego
wyciągane nóżki zapewniają mobilność oglądania



NISZCZARKI  
DOKUMENTÓW

// NISZCZARKI HSM
// NISZCZARKI EBA
// NISZCZARKI KOBRA
// NACINARKI DO
KARTONÓW

Jako ekspert w dziedzinie ochrony danych, 
HSM, EBA i KOBRA oferują wszechstron-
ne niszczarki do biura. Niszczarki biurowe 
niszczą papier, karty kredytowe, płyty CD i 
DVD, tnąc je w paski lub ścinki.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest 
niszczenie dokumentów poufnych, takich 
jak wyciągi z kont, niszczenie dokumentów 
podatkowych czy zawierających dane oso-
bowe, bezpośrednio w miejscu pracy.

Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym 
ochrony danych osobowych przedsiębior-
stwa są zobowiązane do niszczenia doku-
mentów, które są poufne. Jednak nawet w 
biurze domowym niszczarka dokumentów 
stanowi doskonałą inwestycję w bezpie-
czeństwo!

W palecie produktów HSM, EBA i KOBRA 
znajdą Państwo niszczarki biurowe odpo-
wiednie zarówno dla biur tradycyjnych i do-
mowych, jak i dla działów informatycznych, 
a także niszczarki przemysłowe.

Obok tradycyjnego nośnika danych, jakim 
jest papier, ważną rolę odgrywają również 
nośniki cyfrowe.
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Niszczarka HSM Securio C16-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

Niszczarka HSM Securio C14-4X25mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

258 x 366 x 
405 mm 225 mm 6-7 / 5-6 

arkuszy 300 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM

Niszczarka HSM Securio C14-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

258 x 366 x 
405 mm 225 mm 12-14 / 10-12 

arkuszy 300 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

258 x 366 x 
455 mm 225 mm 13-15 / 12-14 

arkuszy 300 W
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Niszczarka HSM Securio C18-3,9X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia

Niszczarka HSM Securio C18-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

280 x 365 x 
542 mm 230 mm 14-16 / 13-15 

arkuszy 360 W

Niszczarka HSM Securio C16-4X25mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

258 x 366 x 
405 mm 225 mm 7-8 / 6-7 

arkuszy 300 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

280 x 365 x 
542 mm 230 mm 10-11 / 8-9 

arkuszy 360 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM  
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Niszczarka HSM Securio B22-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

Niszczarka HSM Securio B22-3,9X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

310 x 375 x 
600 mm 240 mm 12-14 / 9-11 

arkuszy 440 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM

Niszczarka HSM Securio B22-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
niski pobór energii w trybie czuwania
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

310 x 375 x 
600 mm 240 mm 16-18 / 13-15 

arkuszy 440 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

310 x 375 x 
600 mm 240 mm 9-11 / 7-9 

arkuszy 440 W
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Niszczarka HSM Securio B24-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio B24-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

317 x 395 x 
605 mm 240 mm 17-19 / 14-16 

arkuszy 500 W

Niszczarka HSM Securio B24-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

317 x 395 x 
605 mm 240 mm 22-24 / 19-21 

arkuszy 500 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

317 x 395 x 
605 mm 240 mm 11-13 / 9-11 

arkuszy 500 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM  
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Niszczarka HSM Securio B26-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio B26-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

397 x 497 x 
676 mm 280 mm 17-19 / 14-16 

arkuszy 580 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM

Niszczarka HSM Securio B26-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

397 x 497 x 
676 mm 280 mm 22-24 / 19-21 

arkuszy -

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

397 x 497 x 
676 mm 280 mm 11-13 / 9-11 

arkuszy 580 W
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Niszczarka HSM Securio B32-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio B32-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

398 x 497 x 
793 mm 310 mm 17-19 / 14-16 

arkuszy 500 W

Niszczarka HSM Securio B32-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

398 x 497 x 
793 mm 310 mm 22-24 / 19-21 

arkuszy 500 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

398 x 497 x 
793 mm 310 mm 11-13 / 9-11 

arkuszy 500 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM  
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Niszczarka HSM Securio B34-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio B34-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

439 x 541 x 
845 mm 310 mm 22-24 / 19-21 

arkuszy 590 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM

Niszczarka HSM Securio B34-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

439 x 541 x 
845 mm 310 mm 28-30 / 25-27 

arkuszy 590 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

439 x 541 x 
845 mm 310 mm 14-16 / 12-13 

arkuszy 590 W
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Niszczarka HSM Securio B35-1,9x15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio B35-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

525 x 618 x 
870 mm 400 mm 22-24 / 21-22 

arkuszy 590 W

Niszczarka HSM Securio B35-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

525 x 618 x 
870 mm 400 mm 30-32 / 26-28 

arkuszy 590 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

525 x 618 x 
870 mm 400 mm 16-18 / 14-15 

arkuszy 590 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM  
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Niszczarka HSM Securio P36I-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio P36I-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

550 x 580 x 
1020 mm 330 mm 27-29 

arkuszy 1000 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM

Niszczarka HSM Securio P36I-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

550 x 580 x 
1020 mm 330 mm 34-36 

arkuszy 1000 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

550 x 580 x 
1020 mm 330 mm 20-22 / 16-18 

arkuszy 1000 W
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Niszczarka HSM Securio P40I-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio P40I-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

550 x 580 x 
1020 mm 330 mm 34-37 

arkuszy 1300 W

Niszczarka HSM Securio P40I-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

550 x 580 x 
1020 mm 330 mm 44-46 

arkuszy 1300 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

550 x 580 x 
1020 mm 330 mm 19-21 

arkuszy 1300 W
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Niszczarka HSM Securio P44I-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio P44I-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

592 x 700 x 
1105 mm 400 mm 43-45 

arkuszy 1900 W
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Niszczarka HSM Securio P44I-3,9mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

592 x 700 x 
1105 mm 400 mm 61-63 

arkuszy 1900 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

592 x 700 x 
1105 mm 400 mm 25-27 

arkuszy 1900 W
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Niszczarka HSM Securio AF300-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio AF150-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

381 x 395 x 
740 mm 240 mm 6-7 

arkuszy 500 W
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Niszczarka HSM Securio AF150-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

381 x 395 x 
740 mm 240 mm 8-10 

arkuszy 500 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

435 x 395 x 
837 mm 240 mm 12-14 

arkuszy 500 W
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Niszczarka HSM Securio AF500-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

Niszczarka HSM Securio AF500-4,5X30mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

491 x 497 x 
1002 mm 240 mm 14-16 

arkuszy 500 W

Niszczarka HSM Securio AF300-1,9X15mm

wałki tnące wykonane z hartowanej stali objęte doży-
wotnią gwarancją
urządzenie mobilne na kółkach
funkcja automatycznego wycofania w przypadku 
zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie 
dokumentów
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy 

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

435 x 395 x 
837 mm 240 mm 8-10

arkuszy 500 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

491 x 497 x 
1002 mm 240 mm 9-11

arkuszy 500 W
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Niszczarka HSM Shredstar X5-4,5X30mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

Niszczarka HSM Shredstar S10-6mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

245 x 345 x 
385 mm 220 mm 12 / 10 

arkuszy 125 W
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Niszczarka HSM Shredstar S5-6mm

funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

210 x 310 x 
350 mm 220 mm 5 arkuszy 65 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

245 x 345 x 
385 mm 220 mm 6 / 5

arkuszy 125 W
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Niszczarka HSM Shredstar X10-4,5X30mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

Niszczarka HSM Shredstar X8-4,5X30mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

245 x 345 x 
385 mm 220 mm 8 arkuszy 250 W

Niszczarka HSM Shredstar X6PRO-2X15mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

245 x 345 x 
445 mm 220 mm 6 arkuszy 160 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

245 x 345 x 
445 mm 220 mm 10

arkuszy 160 W
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Niszczarka HSM Classic 80.2-3,9 mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej 
stali
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

Niszczarka HSM Shredstar X15-4X37mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

300 x 390 x 
595 mm 230 mm 15

arkuszy 320 W
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Niszczarka HSM Shredstar X13-4X37mm

oddzielny mechanizm tnący płyty CD z pojemnikiem 
na ścinki umożliwiającym segregację odpadów
cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom 
hałasu w miejscu pracy
wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: 
zasilanie, przeciążenie, przegrzanie
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

300 x 390 x 
595 mm 230 mm 13

arkuszy 300 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

200 x 305 x 
410 mm 225 mm 7-8 / 5-7 

arkuszy 120 W
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Niszczarka HSM Classic 90.2-4X25mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej 
stali
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

Niszczarka HSM Classic 90.2-3,9mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej 
stali
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
dodatkowa szczelina do wrzucania papieru, który nie 
wymaga zniszczenia
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

240 x 326 x 
423 mm 225 mm 12 / 7-9 

arkuszy 150 W

Niszczarka HSM Classic 80.2-4X25mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej 
stali
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po 
zdjęciu górnej części obudowy

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

200 x 305 x 
410 mm 225 mm 5 / 3-4 

arkuszy 120 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

240 x 326 x 
423 mm 220 mm 6 / 3-4 

arkuszy 150 W
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Niszczarka HSM Classic 104.3-3,9 mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

Niszczarka HSM Classic 102.2-4X25mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej 
stali
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

273 x 365 x 
500 mm 225 mm 6-7 / 3-5 

arkuszy 150 W
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Niszczarka HSM Classic 102.2-3,9mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej 
stali
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

273 x 365 x 
500 mm 225 mm 13-15 / 10-12 

arkuszy 150 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

281 x 375 x 
583 mm 240 mm 16-18 / 13-15 

arkuszy 440 W
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Niszczarka HSM Classic 125.2-3,9X30 mm

mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu i chroni przed odłamkami płyt
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki 
wielokrotnego użytku
wysokiej jakości konstrukcja szafkowa z płyty meblo-
wej z drzwiczkami
urządzenie mobilne na kółkach

Niszczarka HSM Classic 125.2-3,9mm

mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu i chroni przed odłamkami płyt
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki 
wielokrotnego użytku
wysokiej jakości konstrukcja szafkowa z płyty meblo-
wej z drzwiczkami
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

347 x 448 x 
828 mm 255 mm 22-24 / 17-19 

arkuszy 670 W

Niszczarka HSM Classic 104.3-3,9X30mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

281 x 375 x 
583 mm 240 mm 12-14 / 9-11 

arkuszy 440 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

347 x 448 x 
828 mm 255 mm 15-18 / 12-14 

arkuszy 670 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM  

31



Niszczarka HSM Classic 390.3-3,9X40 mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
zerowe zużycie energii w trybie czuwania
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

Niszczarka HSM Classic 225.2-3,9X40mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

470 x 500 x 
895 mm 300 mm 25-27 / 20-22 

arkuszy 1400 W
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Niszczarka HSM Classic 225.2-3,9mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

470 x 500 x 
895 mm 300 mm 31-33 / 25-27 

arkuszy 1400 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

510 x 595 x 
915 mm 400 mm 25-27 / 20-22 

arkuszy 1400 W
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Niszczarka HSM Classic 411.2-1,9X15 mm

mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu i chroni przed odłamkami płyt
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki 
wielokrotnego użytku
wysokiej jakości konstrukcja szafkowa z płyty meblo-
wej z drzwiczkami
urządzenie mobilne na kółkach

Niszczarka HSM Classic 411.2-3,9X50mm

mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu i chroni przed odłamkami płyt
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki 
wielokrotnego użytku
wysokiej jakości konstrukcja szafkowa z płyty meblo-
wej z drzwiczkami
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

470 x 595 x 
990 mm 400 mm 38-40 / 33-35 

arkuszy 2100 W

Niszczarka HSM Classic 390.3-1,9X15mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

510 x 595 x 
915 mm 400 mm 17-19 / 13-15 

arkuszy 1400 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

470 x 595 x 
990 mm 400 mm 26-28 / 20-22 

arkuszy 2100 W
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Niszczarka HSM Powerline 450.2-2X15mm

hartowane wałki tnące z litej stali
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
składany blat do przechowywania stosów papieru
urządzenie mobilne na kółkach

Niszczarka HSM Powerline 450.2-3,9X40mm

hartowane wałki tnące z litej stali
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
składany blat do przechowywania stosów papieru
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

665 x 750 x 
1590 mm 443 mm 65-70 / 80-85 

arkuszy 3000 W
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Niszczarka HSM Classic 411.2 OMDD-2,2X4mm

dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu
praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i 
wyłączania
kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyj-
nemu w pojemniku na ścinki
wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

470 x 595 x 
990 mm 130 mm - 2100 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

665 x 750 x 
1460 mm 443 mm 35-40 / 28-32 

arkuszy 2200 W
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Niszczarka HSM Powerline FA500.3-10,5X40-76mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
przenośnika taśmowego
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
system automatycznego oliwienia zapewnia niezmien-
ną wysoką wydajność cięcia
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

Niszczarka HSM Powerline FA400.2-5,8X50mm

hartowane wałki tnące z litej stali
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
rozszerzenie blatu załadowczego o 600 mm
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

1568 x 1157 
x 1650 mm 428 mm 120 / 96 

arkuszy 4000 W

Niszczarka HSM Powerline FA400.2-5,8mm

hartowane wałki tnące z litej stali
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
rozszerzenie blatu załadowczego o 600 mm
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

1568 x 1157 
x 1650 mm 428 mm 130 / 104 

arkuszy 4000 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

1795 x 1170 
x 1795 mm 500 mm 600-650 / 510-

550 arkuszy 7500 W
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Niszczarka HSM SP 4040V-5,8mm

hartowane wałki tnące z litej stali
uruchamianie urządzenia dzięki funkcji Plug-and-Play
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
praktyczny wózek do łatwego usuwania bel
urządzenie mobilne na kółkach

Niszczarka HSM Powerline FA503.2-3,9X40mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
przenośnika taśmowego
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
system automatycznego oliwienia zapewnia niezmien-
ną wysoką wydajność cięcia
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

1795 x 1170 
x 1795 mm 500 mm 200-240 / 180-

200 arkuszy 7500 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM

Niszczarka HSM Powerline FA500.3-6X40-53mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
przenośnika taśmowego
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
system automatycznego oliwienia zapewnia niezmien-
ną wysoką wydajność cięcia
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

1795 x 1170 
x 1795 mm 500 mm 400-450 / 340-

380 arkuszy 7500 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

2030 x 1090 
x 1970 mm 443 mm 130 / 104 

arkuszy 6200 W
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Niszczarka HSM SP 5080-6,0X40-53mm

hartowane wałki tnące z litej stali
uruchamianie urządzenia dzięki funkcji Plug-and-Play
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
praktyczny wózek do łatwego usuwania bel
urządzenie mobilne na kółkach

Niszczarka HSM SP 5080-10,5X40-76mm

hartowane wałki tnące z litej stali
uruchamianie urządzenia dzięki funkcji Plug-and-Play
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
praktyczny wózek do łatwego usuwania bel
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

2398 x 1178
x 1795 mm 500 mm 550

arkuszy 11500 W

Niszczarka HSM SP 4040V-5,8X50mm

hartowane wałki tnące z litej stali
uruchamianie urządzenia dzięki funkcji Plug-and-Play
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
urządzenie
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
funkcjonalny panel sterowania z diodami LED
praktyczny wózek do łatwego usuwania bel
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

2030 x 1090 
x 1970 mm 428 mm 120 / 96 

arkuszy 6200 W

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

2398 x 1178
x 1795 mm 500 mm 380

arkuszy 11500 W
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Niszczarka HSM SP 5080-3,9X40mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
bezpoślizgowego przenośnika taśmowego
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
proste uruchamianie urządzenia dzięki funkcji 
Plug-and-Play
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
proces prasowania
zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompak-
towych wymiarach w czysty sposób w worku
masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności 
od potrzeb
system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydaj-
ność cięcia
bezpieczne użytkowanie dzięki listwie wyłączenia 
awaryjnego
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

2398 x 1168
x 1795 mm 500 mm 200

arkuszy 11500 W

Niszczarka HSM SP 5088-10,5X40-76mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
bezpoślizgowego przenośnika taśmowego
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
proste uruchamianie urządzenia dzięki funkcji 
Plug-and-Play
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
proces prasowania
zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompak-
towych wymiarach w czysty sposób w worku
masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności 
od potrzeb
system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydaj-
ność cięcia
bezpieczne użytkowanie dzięki listwie wyłączenia 
awaryjnego
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

3222 x 1246 
x 1795 mm 500 mm 550

arkuszy 11500 W
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Niszczarka HSM SP 5088-6,0X40-53mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
bezpoślizgowego przenośnika taśmowego
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
proste uruchamianie urządzenia dzięki funkcji 
Plug-and-Play
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
proces prasowania
zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompak-
towych wymiarach w czysty sposób w worku
masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności 
od potrzeb
system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydaj-
ność cięcia
bezpieczne użytkowanie dzięki listwie wyłączenia 
awaryjnego
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

3222 x 1246
x 1795 mm 500 mm 380

arkuszy 11500 W

Niszczarka HSM SP 5088-3,9X40mm

hartowane wałki tnące z litej stali
wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem 
bezpoślizgowego przenośnika taśmowego
ciągła praca jest możliwa dzięki mocnemu silnikowi z 
napędem łańcuchowym
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia papieru
proste uruchamianie urządzenia dzięki funkcji 
Plug-and-Play
fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza 
proces prasowania
zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompak-
towych wymiarach w czysty sposób w worku
masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności 
od potrzeb
system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydaj-
ność cięcia
bezpieczne użytkowanie dzięki listwie wyłączenia 
awaryjnego
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

3222 x 1246 
x 1795 mm 500 mm 200

arkuszy 11500 W
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Niszczarka dysków twardych
HSM Powerline HDS 150 - 40mm

hartowane wałki tnące z litej stali
niszczarka dysków twardych zasilana napięciem 230 V 
– nowoczesny design w kompaktowych wymiarach
urządzenie doskonałe również do niszczenia 
niedużych ilości cyfrowych nośników danych w wielu 
lokalizacjach
mocny, energooszczędny napęd umożliwa pracę ciągłą 
przy niskim poziomie hałasu
zamknięty bezpośredni układ napędowy nie wymaga 
częstych przeglądów i konserwacji
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia materiału
wygodna obsługa urządzenia dzięki optymalnym wy-
miarom zewnętrznym
wyjmowany pojemnik na odpady umożliwia bezproble-
mowe opróżnianie
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

825 x 1200
x 1300 mm 165 mm - 1500 W

Niszczarka HSM Powerline 
HDS 230-20X40-50mm

hartowane wałki tnące z litej stali
przenośnik taśmowy odprowadzający zniszczony 
materiał do oddzielnego pojemnika
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia materiału
bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi 
awaryjnemu
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia 
intuicyjną obsługę urządzenia
praktyczny blat do przechowywania nośników danych
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

3058 x 1040 
x 1696 mm - - -
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Niszczarka przybiurkowa  EBA  1126S/4mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z 
przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Prak-
tyczny uchwyt zintegrowany z niszczarką pozwala na 
wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz 
na ścinki jest zapełniony. Niszczarka posiada fotoko-
mórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu 
pracy.

Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy

Niszczarka przybiurkowa  EBA  1120S/4mm

Wyjątkowa trwałość i niezawodność. Kompaktowa 
obudowa i charakterystyczny dla całej linii nowoczesny 
design to niekwestionowane zalety urządzenia!

podwójne zabezpieczenie silnika 
Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

215 x 345 x 
452 mm 220 mm 11

arkuszy 3 lata

Niszczarka dysków twardych 
HSM Powerline HDS230 - 11,5X26mm

hartowane wałki tnące z litej stali
przenośnik taśmowy odprowadzający zniszczony 
materiał do oddzielnego pojemnika
mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy
funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć 
zacięcia materiału
wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyj-
ną obsługę urządzenia
praktyczny blat do przechowywania nośników danych
urządzenie mobilne na kółkach

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70-80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY MOC SILNIKA

3298 x 1040 
x 1696 mm - - -

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

213 x 345 x 
428 mm 220 mm 11

arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI HSM I EBA  

41



Niszczarka przybiurkowa EBA 1128S/4 mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z 
wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-
-Touch oraz wysuwanym koszem na ścinki.

Niszczarka przybiurkowa EBA 1126C/3X25 mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z 
przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Prak-
tyczny uchwyt zintegrowany z niszczarką pozwala na 
wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz 
na ścinki jest zapełniony. Niszczarka posiada fotoko-
mórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu 
pracy.

Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

213 x 345 x 
428 mm 220 mm 6 arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA

Niszczarka przybiurkowa EBA 1126C/2X15 mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z 
przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Prak-
tyczny uchwyt zintegrowany z niszczarką pozwala na 
wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz 
na ścinki jest zapełniony. Niszczarka posiada fotoko-
mórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu 
pracy.

Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

213 x 345 x 
428 mm 220 mm 4 arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

213 x 345 x 
516 mm 220 mm 11

arkuszy 3 lata

42



Niszczarka przybiurkowa EBA 1128C/3X25 mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z 
wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-
-Touch oraz wysuwanym koszem na ścinki.

Niszczarka przybiurkowa EBA 1128C/2X15 mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z 
wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-
-Touch oraz wysuwanym koszem na ścinki.

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

213 x 345 x 
516 mm 220 mm 4 arkuszy 3 lata

Niszczarka przybiurkowa EBA 1125S/4 mm

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa 
z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym 
przeznaczonym do niszczenia płyt CD/DVD. 
Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym 
oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków 
i dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty 
CD/DVD.

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

220 x 345 x 
537 mm 220 mm 11

arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

213 x 345 x 
516 mm 220 mm 6 arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA  
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Niszczarka przybiurkowa EBA 1324S/4 mm

Doskonała niszczarka dla wymagającego użytkownika 
biznesowego. Posiada wszystkie systemy zabezpie-
czeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką 
AUTO/START/STOP.ne zamkiem magnetycznym, 
energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla śro-
dowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. 
Do tego możliwość wyboru 5 wersji urządzenia o 
różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie 
paskowym po 0,8 × 5 mm w systemie paskowo-odcin-
kowym).

Niszczarka przybiurkowa EBA 1125C/3X25 mm

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa 
z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym 
przeznaczonym do niszczenia płyt CD/DVD. 
Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym 
oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków 
i dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty 
CD/DVD.

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

220 x 345 x 
537 mm 220 mm 6 arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA

Niszczarka przybiurkowa EBA 1125C/2X15 mm

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa 
z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym 
przeznaczonym do niszczenia płyt CD/DVD. 
Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym 
oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków 
i dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty 
CD/DVD.

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

220 x 345 x 
537 mm 220 mm 4 arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

295 x 395 x 
700 mm 240 mm 18

arkuszy 3 lata
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Niszczarka przybiurkowa EBA 1324C/4X40 mm

Doskonała niszczarka dla wymagającego użytkownika 
biznesowego. Posiada wszystkie systemy zabezpie-
czeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką 
AUTO/START/STOP.ne zamkiem magnetycznym, 
energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla śro-
dowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. 
Do tego możliwość wyboru 5 wersji urządzenia o 
różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie 
paskowym po 0,8 × 5 mm w systemie paskowo-odcin-
kowym).

Niszczarka przybiurkowa EBA 1324C/2X15 mm

Doskonała niszczarka dla wymagającego użytkownika 
biznesowego. Posiada wszystkie systemy zabezpie-
czeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką 
AUTO/START/STOP.ne zamkiem magnetycznym, 
energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla śro-
dowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. 
Do tego możliwość wyboru 5 wersji urządzenia o 
różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie 
paskowym po 0,8 × 5 mm w systemie paskowo-odcin-
kowym).

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

295 x 395 x 
700 mm 240 mm 12

arkuszy 3 lata

Niszczarka przybiurkowa EBA 1624S/4 mm

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumen-
tów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteli-
gentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie 
dokumentów bez zacięcia papieru.

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

291 x 395 x 
635 mm 240 mm 18

arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

295 x 395 x 
700 mm 240 mm 15

arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA  
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Niszczarka przybiurkowa EBA 1824S/4 mm

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumen-
tów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteli-
gentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie 
dokumentów bez zacięcia papieru

podwójne zabezpieczenie silnika 
Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

Niszczarka przybiurkowa EBA 1624C/4X40 mm

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumen-
tów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteli-
gentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie 
dokumentów bez zacięcia papieru

podwójne zabezpieczenie silnika 
Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

291 x 395 x 
635 mm 240 mm 13

arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA

Niszczarka przybiurkowa EBA 1624C/2X15 mm

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumen-
tów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteli-
gentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie 
dokumentów bez zacięcia papieru

podwójne zabezpieczenie silnika 
Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

291 x 395 x 
635 mm 240 mm 10

arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

291 x 395 x 
635 mm 240 mm 21

arkuszy 3 lata
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Niszczarka biurkowa EBA 2127S/4 mm

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego 
zespołu pracowników jako niszczarka centralna. 
Safety Protection System – jako “zapora ochronna” 
oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany 
przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy 
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia 
drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy 
oszczędzający energię, automatyczny START/STOP 
sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgło-
śny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty meblowej 
na kółkach.

Niszczarka przybiurkowa EBA 1824C/4X40 mm

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumen-
tów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteli-
gentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie 
dokumentów bez zacięcia papieru

podwójne zabezpieczenie silnika 
Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

291 x 395 x 
635 mm 240 mm 15

arkuszy 3 lata

Niszczarka przybiurkowa EBA 1824C/2X15 mm

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumen-
tów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteli-
gentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie 
dokumentów bez zacięcia papieru

podwójne zabezpieczenie silnika 
Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa
EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany prze-
łącznik trybu pracy
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

291 x 395 x 
635 mm 240 mm 11

arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

377 x 500 x 
870 mm 260 mm 20

arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA  
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Niszczarka biurkowa EBA 2127C/4X40 mm

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego 
zespołu pracowników jako niszczarka centralna. 
Safety Protection System – jako “zapora ochronna” 
oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany 
przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy 
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia 
drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy 
oszczędzający energię, automatyczny START/STOP 
sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgło-
śny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty meblowej 
na kółkach.

Niszczarka biurkowa EBA 2127C/2X15 mm

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego 
zespołu pracowników jako niszczarka centralna. 
Safety Protection System – jako “zapora ochronna” 
oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany 
przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy 
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia 
drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy 
oszczędzający energię, automatyczny START/STOP 
sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgło-
śny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty meblowej 
na kółkach.

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

377 x 500 x 
870 mm 260 mm 10

arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA

Niszczarka przybiurkowa EBA 1324CC/0,8X12 mm

Doskonała niszczarka dla wymagającego użytkownika 
biznesowego. Posiada wszystkie systemy zabezpie-
czeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką 
AUTO/START/STOP.ne zamkiem magnetycznym, 
energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla śro-
dowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. 
Do tego możliwość wyboru 5 wersji urządzenia o 
różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie 
paskowym po 0,8 × 5 mm w systemie paskowo-odcin-
kowym).

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

295 x 395 x 
700 mm 240 mm 6 arkuszy 3 lata

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

377 x 500 x 
870 mm 260 mm 15

arkuszy 3 lata
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Niszczarka KOBRA +1 SS4 ES

poziom głośności 55 dB
silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz.
System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
automatyczny Start/Stop
funkcja cofania
okno w obudowie
wyjmowany pojemnik na ścinki

Niszczarka KOBRA C1

automatyczny start /stop i funkcja czuwania
zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. 
automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklino-
wania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia 
kosza
pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania wor-
ków

WYMIAR SZEROKOŚĆ  
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

200 x 340 x 
500 mm 220 mm 9 arkuszy 9 sztuk

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

390 x 300 x 
590 mm 230 mm 19

arkuszy 19 sztuk

Niszczarka przybiurkowa EBA 1324CC/0,8X5 mm

Doskonała niszczarka dla wymagającego użytkownika 
biznesowego. Posiada wszystkie systemy zabezpie-
czeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką 
AUTO/START/STOP.ne zamkiem magnetycznym, 
energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla śro-
dowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. 
Do tego możliwość wyboru 5 wersji urządzenia o 
różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie 
paskowym po 0,8 × 5 mm w systemie paskowo-odcin-
kowym).

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(80g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY GWARANCJA

295 x 395 x 
700 mm 240 mm 5 arkuszy 3 lata

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI EBA I KOBRA 
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Niszczarka KOBRA +3 CC4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System Throw and Shred - możliwość niszczenia zgnie-
cionych kartek papieru
automatyczny Start/Stop
funkcja cofania
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-4/ 
E-3/ F-1
dodatkowy pojemnik na ścinki płyt CD i kart plastiko-
wych +1,5 l

Niszczarka KOBRA +2 CC2 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
automatyczny Start/Stop
funkcja cofania
wyjmowany pojemnik na ścinki
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ 
E-2
dodatkowy pojemnik na ścinki płyt CD i kart plastiko-
wych +1,5 l

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

390 x 300 x 
590 mm 230 mm 19

arkuszy 19 sztuk

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI KOBRA

Niszczarka KOBRA +1 CC4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
automatyczny Start/Stop
funkcja cofania
wyjmowany pojemnik na ścinki
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ 
F-1

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

390 x 300 x 
590 mm 230 mm 14

arkuszy 14 sztuk

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

390 x 300 x 
590 mm 230 mm 14

arkuszy 14 sztuk
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Niszczarka KOBRA 240.1 C2 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 4
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ 
F-2

Niszczarka KOBRA 240.1 C4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1

WYMIAR SZEROKOŚĆ  
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

400 x 360 x 
640 mm 240 mm - -

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

400 x 360 x 
640 mm 240 mm - -

Niszczarka KOBRA 240.1 S4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ 
E-2

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

400 x 360 x 
640 mm 240 mm 26

arkuszy 26 sztuk

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI KOBRA 
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Niszczarka KOBRA 260.1 C2 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 4
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ 
F-2

Niszczarka KOBRA 260.1 C4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

400 x 360 x 
840 mm 260 mm - -

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI KOBRA

Niszczarka KOBRA  260.1 S4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ 
E-2

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

400 x 360 x 
840 mm 260 mm 28

arkuszy 28 sztuk

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

400 x 360 x 
840 mm 260 mm 29

arkuszy -
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Niszczarka KOBRA 300.1 C2 ES

poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 4
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ 
F-2
System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach

Niszczarka KOBRA 300.1 C4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1

WYMIAR SZEROKOŚĆ  
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

530 x 430 x 
920 mm 310 mm 22

arkuszy 22 sztuk

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

530 x 430 x 
920 mm 310 mm 14

arkuszy 14 sztuk

Niszczarka KOBRA 300.1 S4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ 
E-2

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

530 x 430 x 
920 mm 310 mm 29

arkuszy 29 sztuk

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI KOBRA 
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Niszczarka KOBRA 300.2 C2 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 4
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ 
F-2

Niszczarka KOBRA 300.2 C4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

530 x 430 x 
1000 mm 260 mm 25

arkuszy 25 sztuk

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NISZCZARKI KOBRA

Niszczarka KOBRA  300.2 S4 ES

System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji 
stand-by
System SPPS - wzmocniony system napędu łańcucho-
wego
automatyczny Start/Stop
dioda informująca o otwartych drzwiczkach
optyczny wskaźnik napełnienia kosza
obudowa na kółkach
poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ 
E-2

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

530 x 430 x 
1000 mm 310 mm 32

arkuszy 32 sztuk

WYMIAR SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA 

(70g/m2)

NISZCZONE 
MATERIAŁY

ILOŚĆ NISZ-
CZONYCH 

KARTEK

530 x 430 x 
1000 mm 310 mm 18

arkuszy 18 sztuk
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Nacinarka HSM PROFIPACK 400

Ta nacinarka do kartonów pozwala przerobić zbędny 
karton w darmowy materiał opakowaniowy podczas 
pojedynczej operacji. Instalowana na blacie roboczym, 
można ją łatwo przemieszczać.

hartowane wałki tnące z litej stali
mocny silnik zasilany prądem jednofazowym jest przy-
stosowany do ciągłej pracy
łatwa obsługa przy użyciu przełącznika kołyskowego 
do uruchamiania i wyłączania oraz wycofania

WYMIAR SZYBKOŚĆ
CIĘCIA WAGA ZASILANIE MOC SILNIKA

370 x 590 x 
360 mm 133,0 mm/s 37,2 kg 230 V /

50 Hz 1200 W

NISZCZARKI DOKUMENTÓW // NACINARKI DO KARTONÓW  

Nacinarka HSM PROFIPACK 425

To wysokowydajne urządzenie nacina i formuje kilka 
warstw zużytego kartonu w materiał opakowaniowy. 
Inteligentne rozwiązanie dla miejsc związanych z wy-
syłką i magazynowaniem towaru.

hartowane wałki tnące z litej stali
mocny silnik zasilany prądem jednofazowym jest przy-
stosowany do ciągłej pracy
łatwa obsługa przy użyciu przełącznika kołyskowego 
do uruchamiania i wyłączania oraz wycofania

WYMIAR SZYBKOŚĆ 
CIĘCIA WAGA ZASILANIE MOC SILNIKA

480 x 700 x 
970 mm 200,0 mm/s 175 kg 400 V /

50 Hz 4000 W
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URZĄDZENIA
BIUROWE

// GILOTYNY, TRYMERY I 
OBCINARKI
// BINDOWNICE
// LAMINATORY
// KALKULATORY 
DRUKUJĄCE
// TELEFONY

Urządzenia biurowe mają ułatwiać pracę w 
biurze. W dobie dzisiejszych technologii stały 
się one wręcz niezbędne. Pomagają w prawi-
dłowym przepływie informacji, w łączności 
z innymi. Urządzenia biurowe prawidłowo 
eksploatowane pozwalają na pracę szybką, 
lekką i przyjemną.

W naszej ofercie znajdziecie wiele produktów 
ułatwiających codzienną pracę w biurze.

Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich 
artykułów oraz promocyjne ceny. Zapraszamy 
do sprawdzenia szczegółów oferty.
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URZĄDZENIA BIUROWE // GILOTYNY, TRYMERY I OBCINARKI  

Gilotyna OPUS

obcinarka nożycowa przeznaczona do cięcia papieru, 
zdjęć i laminowanych dokumentów
wyposażona w metalową podstawę, plastikową osłonę 
noża oraz listwę docisku
stabilna, metalowa podstawa ze skalą w centymetrach 
i calach oraz kątami i formatami specjalnymi
antypoślizgowa podstawa urządzenia tnącego
gilotyna posiada dwuletnią gwarancję

TYP RODZAJ 
OBCINARKI

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA

WYMIARY 
STOŁU

MAKS.
 FORMAT 
PAPIERU

HOBBYCUT  
A4 nożycowa 5 arkuszy 150 x 

320 mm DIN A4

BASICCUT 
A4 nożycowa 10 arkuszy - DIN A4

EUROCUT 
A4 nożycowa 8 arkuszy 270 x 

340 mm DIN A4

EUROCUT 
A3 nożycowa 8 arkuszy 460 x 

630 mm DIN A3

HOBBYCUT 
A4

BASICCUT 
A4

EUROCUT 
A4

EUROCUT 
A3
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URZĄDZENIA BIUROWE // GILOTYNY, TRYMERY I OBCINARKI

Obcinarka krążkowa

obcinarka krążkowa do formatu A4
estetycznie zaprojektowana z bardzo czytelnym sza-
blonem formatów i podziałką milimetrową
posiada plastikową listwę docisku
stabilna, metalowa podstawa ze skalą w centymetrach  
i calach oraz kątami i formatami specjalnymi
antypoślizgowa podstawa urządzenia tnącego
obcinarka posiada dwu letnią gwarancję

TYP DŁUGOŚĆ 
LINII CIĘCIA

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA

WYMIARY 
STOŁU

MAKS.
 FORMAT 
PAPIERU

ROLOCUT
A4 320 mm 10 arkuszy 157 x 

320 mm DIN A4

ROLOCUT
A3 460 mm 5 arkuszy 120 x 

460 mm DIN A3

ROLOCUT
A3 LED 460 mm 5 arkuszy 120 x 

460 mm DIN A3

MULTIROLO
A3 420 mm 7 arkuszy - DIN A3

MULTIROLO 
A1 1200 mm 3 arkusze 65 x 

1270 mm DIN A1

TA-46

RPT-380

RPT-730

Trymer

precyzyjny trymer biurowy
listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego 
cięcia
na blacie roboczym standardowe szablony formatów

TYP DŁUGOŚĆ 
CIĘCIA

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA

WYMIARY 
STOŁU

MAKS.
 FORMAT 
PAPIERU

TA46 320 mm 8 arkuszy 160 x 
328 mm DIN A4

RPT-380 380 mm 20 arkuszy 318 x 
572 mm DIN A4

RPT-730 730 mm 20 arkuszy 318 x 
925 mm DIN A2

ROLOCUT 
A4

ROLOCUT 
A3

ROLOCUT 
A3 LED MULTIROLO 

A3

MULTIROLO 
A1
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URZĄDZENIA BIUROWE // GILOTYNY, TRYMERY I OBCINARKI  

Gilotyna WALLNER

gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
plastikowa osłona zabezpieczająca
wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
na blacie roboczym standardowe szablony formatów

TYP DŁUGOŚĆ 
LINII CIĘCIA

WYDAJNOŚĆ 
CIĘCIA

WYMIARY 
STOŁU

MAKS.
 FORMAT 
PAPIERU

GB 320 320 mm 8-10 
arkuszy

250 x 
320 mm DIN A4

GB 460 460 mm 8-10 
arkuszy

380 x 
460 mm DIN A3

GT 320 320 mm 10 arkuszy 230 x 
460 mm DIN A4

GA 310 310 mm 20 arkuszy 255 x
350 mm DIN A4

GA 448 448 mm 20 arkuszy 330 x
480 mm DIN A3

GB 320

GB 460

GT 320

GA 310

Trymer KOBRA

profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem 
papieru
tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
rotacyjne samoostrzące się ostrze
nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne 
cięcie
specjalne zagłębienie w blacie pozwalające na umiesz-
czenie rolki papieru
na blacie roboczym standardowe szablony formatów

TYP DŁUGOŚĆ CIĘCIA GRUBOŚĆ CIĘCIA

1000 R nożycowa 5 arkuszy

1300 R nożycowa 10 arkuszy

1000 R

GA 448

1300 R
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URZĄDZENIA BIUROWE // BINDOWNICE

Bindownice WALLNER

bindownica do grzbietów plastikowych
wygodna dźwignia do dziurkowania
ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie 
papieru
pojemnik na ścinki

TYP
ILOŚĆ DZIURKO-

WANYCH KARTEK 
PAPIERU

REGULATOR 
GŁĘBOKOŚCI 

DZIURKOWANIA

MAKS.
 FORMAT 

PAPIERU I ILOŚĆ

IBIND A8 8 arkuszy - 145 kartek - A4

IBIND A12 12 arkuszy 2 - 5 mm 450 kartek - A4

IBIND A15 15 arkuszy 2 - 5 mm 450 kartek - A4

IBIND A20 20 arkuszy 2 - 5 mm 450 kartek - A4

S - 60 20 arkuszy - 510 kartek - A4

S - 68 20 arkuszy - 510 kartek - A4

S - 100 26 arkuszy 3 - 6 mm 510 kartek - A4

S - 100

S - 68

IBIND A8

IBIND A12

IBIND A15

IBIND A20

S - 60
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URZĄDZENIA BIUROWE // BINDOWNICE  

Bindownice OPUS

Bindownice biurowe o małych gabarytach. Posiadają 
profesjonalny, lekko działający mechanizm rozciągania 
grzbietów oraz ergonomiczną metalową dźwignię do 
dziurkowania. Są urządzeniami niezawodnymi i prosty-
mi w obsłudze.
Maksymalny format: A4
gwarancja na urządzenie: 2 lata
serwis 72h: Tak

TYP WYMIAR

MAKS. ILOŚĆ 
DZIURKO-
WANYCH 
KARTEK

RODZAJ 
OPRAWIANIA 

GRZBIETU

MAKS.
ILOŚĆ OPRA-

WIANYCH 
KARTEK

JUNIOR 250 x 385 x 
320 mm 8 sztuk plastikowy

250 sztuk /  
28 mm
grzbiet

BINGO ER 231 x 390 x 
100 mm 8 sztuk plastikowy

145 sztuk /
16 mm
grzbiet

MAXI 
BINGO

160 x 260 x 
388 mm 14 sztuk plastikowy

510 sztuk /  
51 mm
grzbiet

LEADER 250 x 385 x 
360 mm 10 sztuk plastikowy

270 sztuk /  
28 mm
grzbiet

MAXI 
BINGO ER

260 x 388 x 
160 mm 12 sztuk plastikowy

440 sztuk /  
45 mm
grzbiet

COIL 
BONO

165 x 290 x 
405 mm 12 sztuk spiralny

160 sztuk /  
20 mm
grzbiet

OFFICE
RINO

250 x 450 x 
240 mm 15 sztuk plastikowy

440 sztuk /  
45 mm
grzbiet

BONO 
PLUS

290 x 404 x 
165 mm 15 sztuk plastikowy

510 sztuk /  
51 mm
grzbiet

WIRE 
BONO

290 x 490 x 
315 mm 15 sztuk drutowy 120 sztuk

PROFI 
PUNCH

240 x 370 x 
440 mm 25 sztuk drutowy zależy do 

modułu

SUPER 
BONO

320 x 413 x 
574 mm 22 sztuk plastikowy

510 sztuk /  
51 mm
grzbiet

OFFICE 200 x 410 x 
475 mm 20 sztuk drutowy

510 sztuk /  
51 mm
grzbiet

HERCULES 
PLUS - 20 sztuk plastikowy

510 sztuk /  
51 mm
grzbiet

JUNIOR

BINGO ER

MAXI BINGO

LEADER

MAXI BINGO ER

SUPER BONO

PROFI PUNCH

OFFICE

COIL BONO

OFFICERIMO

BONO PLUS

WIRE BONO

HERCULES PLUS
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Laminatory WALLNER

laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
dobór temperatury laminacji w zależności od grubości 
folii laminacyjnej
funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej 
folii
dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
technologia 4 gorących wałków - eliminuje koniecz-
ność stosowania carriera

LM441

LM341

OL290

DWL-4CF

DWL-3AF

TYP
MAKS. 

GRUBOŚĆ 
FOLII

SZEROKOŚĆ 
LAMINACJI

PRĘDKOŚĆ 
LAMINACJI

CZAS NA-
GRZEWANIA

LM441 250 mic 240 mm 300 mm/
min 1 min

LM341 250 mic 330 mm 300 mm/
min -

OL290 80-125 mic 232 mm - 3-5 min

DWL-4CF 150 mic 240 mm 350 mm/
min 4-6 min

DWL-3AF 150 mic 340 mm 350 mm/
min 3-5 min

TYP
MAKS. 

GRUBOŚĆ 
FOLII

SZEROKOŚĆ 
LAMINACJI

PRĘDKOŚĆ 
LAMINACJI

CZAS NA-
GRZEWANIA

SKY 
PHOTO 

230
75-250 mic 230 mm 300 mm/

min -

SKY 
PHOTO 

330
75-250 mic 330 mm 300 mm/

min -

SKY 335 R6 75-350 mic 335 mm 1400 mm/
min 6 min

SKY PHOTO 
230

SKY PHOTO 
330

SKY 335 R6

Laminatory WALLNER

nowoczesny laminator, idealny do laminacji zdjęć
dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
laminacja na gorąco lub na zimno
funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej 
folii
dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
technologia gorących wałków brak konieczności stoso-
wania carriera

62



URZĄDZENIA BIUROWE // LAMINATORY

Laminatory OPUS

niewielki, cicho pracujący i prosty w obsłudze lamina-
tor biurowy o unikatowym designie. 
wykorzystuje do laminacji nowoczesną technologię 
ogrzewanych wałków. 
szybko osiąga temperaturę roboczą. 
posiada dwa standardowe tryby pracy służące do lami-
nacji najbardziej popularnymi foliami. 
laminuje również na zimno.

gwarancja na urządzenie: 2 lata
serwis 72h: Tak

TYP
MAKS. 

GRUBOŚĆ 
FOLI

MAKS. 
FORMAT 

LAMINACJI

PRĘDKOŚĆ 
LAMINACJI

CZAS NA-
GRZEWANIA

UNILAM A4 125 mic A4 300 mm/
min 3 min

UNIMAL A3 
BASIC 125 mic A3 300 mm/

min 5 min

MINUTE-
LAM A4 125 mic A4 340 mm/

min 1,5 min

UNIMAL A3 175 mic A3 300 mm/
min 0,5 min

MINUTE-
LAM A3 175 mic A3 380 mm/

min 1,5 min

CITYLAM 
A4 200 mic A4 360 mm/

min 5 min

CITYLAM 
A3 200 mic A3 360 mm/

min 5 min

PROFILAM 
JUNIOR A3 250 mic A3 460 mm/

min 2 min

PROFILAM 
A3 250 mic A3 1200 mm/

min 5 min

SPEEDLAM 
A3 350 mic A3 4000 mm/

min 5 min

ROLLAM 
380 250 mic A3 240 mm/

min -

ROLLAM 
720 250 mic A1 240 mm/

min -

PROFILAM 
A2 250 mic A2 510 mm/

min 8 min

UNILAM A4

UNIMAL A3 BASIC

MINUTELAM A4

UNILAM A3

MINUTELAM A3

ROLLAM 380

SPEEDLAM A3

ROLLAM 720

CITYLAM A4

CITYLAM A3

PROFILAM 
JUNIOR A3

PROFILAM 
A3

PROFILAM A2
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URZĄDZENIA BIUROWE // KALKULATORY DRUKUJĄCE

Kalkulatory drukujące CITIZEN

stały kąt nachylenia display
1- Liczba wyświetlanych wierszy
12-14 - Wyświetlanie cyfr
zasilany z sieci Powered lub z sieci i z baterii Powered
funkcja podatków
auto sleep mode

350DPA 520DPA

CX-121N

CX-123N

CX-32N

TYP WYMIARY WAGA KOLOR

350DPA 332 x 225 x 
75 mm 1193 g biały/czarny

520DPA 231 x 160 x
59 mm 471 g biały/czarny

CX - 121N 269 x 194 x
66 mm 729 g biały/czarny

CX - 123N 267 x 202 x
77 mm 739 g biały/czarny

CX - 32N 226 x 147 x
68 mm 410 g biały/czarny

CX - 77BN 200 x 102 x
45 mm 268 g czarny/antracyt

CX-77BN

Kalkulatory drukujące CANON

Ten 12-cyfrowy kalkulator podręczny z funkcjami 
podatkowymi, księgowymi i konwersji walut zapewnia 
profesjonalistom prawdziwie mobilne drukowanie. 
Wydajny i elegancki ze srebrnym metalicznym wykoń-
czeniem.

czytelny wyświetlacz LCD i klawiatura
wskaźnik niskiego poziomu baterii
zasilany z sieci

MP1211-LTSC

P1-DTSC

P23-DTSC

X MARK I 
PRINT

MP120-MG

TYP PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA

MP1211-LTSC 4,3 linii na sekundę

P1-DTSC 2,0 linii na sekundę

P23-DTSC 2,0 linii na sekundę

X MARK I PRINT 2,3 linii na sekundę

MP120-MG 2,7 linii na sekundę

MP121-MG 2,3 linii na sekundę

MP121-MG
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Telefony Panasonic

Zgrabna i kompaktowa konstrukcja
Opływowy kształt słuchawki gwarantuje wysoki kom-
fort użytkowania. Niewielki rozmiar bazy pozwala na jej 
umieszczenie w każdym miejscu w domu. 
Obsługa wielu języków
LCD w 16 językach: albański, angielski, bułgarski, chor-
wacki, czeski, estoński, litewski, łotewski, macedoński, 
niemiecki, polski, rumuński, serbski, słowacki, słoweń-
ski, węgierski
Długi czas oczekiwania
Możesz zostawić telefon w trybie oczekiwania z dala 
od ładowarki. Po pełnym naładowaniu telefonu możesz 
go zostawić w trybie oczekiwania na około 11 dni (do 
280 godzin)

TYP KSIĄŻKA 
TELE. EKRAN ILOŚĆ 

SŁUCHAWEK TRYBY

KX-
-TGB212PDB

50 nazw i 
numerów - 2 -

KX-
-TGE210PDN - 1,8 cala 1 Eco / 

Eco Plus

KX-
-TGH210PDB - - 1 Eco / 

Eco Plus

KX-
-TGC210PD

50 nazw i 
numerów - 1 Eco

KX-
-TGC212PD

50 nazw i 
numerów - 2 Eco

KX-
-TGB210PD

50 nazw i 
numerów - 1 -

KX-TG1711 50 nazw i 
numerów - 1 -

KX-TG2511 50 nazw i 
numerów 1,4 cala 1 Eco

PKX-TG2512 50 nazw i 
numerów 1,4 cala 2 Eco

KX-TG6811 120 nazw i 
numerów 1,8 cala 1 One Touch 

Eco

KX-TG6821 120 nazw i 
numerów 1,8 cala 1 One Touch 

Eco

KX-TG6571 - - 1 Eco

KX-TG7511 - 2,1 cala 1 Eco

KX-TG7851 50 nazw i 
numerów 1,45 cala 1 One Touch 

Eco

KX-TG8051PD 200 nazw i 
numerów 1,45 cala 1 -

KX-
-TG8061PDB

200 nazw i 
numerów - 1 -

KX-TG8551 250 nazw i 
numerów 1,8 cala 1 Eco

KX-TG8611 500 nazw i 
numerów 1,8 cala 1 Eco

KX-TG1611 50 nazw i 
numerów - 1 -

KX-TG6812 - 1,8 cala 2 -

KX-TG7861 - 1,45 cala 1 -

KX-TG6881 - - 1 -

KX-TG7852 - 1,45 cala 2 -

KX-TGB212PDB
KX-TGE210PDN

KX-TGH210PDB

KX-TGC210PD

KX-TGC212PD

KX-TG6821KX-TG6811
KX-TG6571

KX-TGB210PD

KX-TG1711
KX-TG2511 PKX-TG2512

KX-TG7511 KX-TG6851
KX-TG8051PD

KX-TG8061PDB KX-TG8551
KX-TG8611

KX-TG1611 KX-TG6812 KX-TG7861

KX-TG6881
KX-TG7852
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MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE 

DLA BANKU 
I BIURA

// KOPERTY BEZPIECZNE
// GILZY DO BILONU
// FORMATKI DO BILONU
// OPAKOWANIA DO 
BILONU
// PLOMBY
// PLOMBOWANE TORBY
// BANDEROLE NA 
BANKNOTY
// WORKI DO PIENIĘDZY
// PAPIER DO ROLOMATÓW

Materiały, które oferujemy mogą być wykorzystywane 
do przechowywania i transportu wszelkich wartościo-
wych i poufnych przedmiotów, na przykład pieniędzy, 
kluczy, sprawozdań czy raportów.

W naszej ofercie znajdziecie wiele produktów ułatwia-
jących codzienną pracę w biurze i banku.

Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich artykułów 
oraz promocyjne ceny. Zapraszamy do sprawdzenia 
szczegółów oferty.

// ROLOWNICE
// PRZYWIESZKI DO 
WORKA JEDNOSTKOWEGO
// PRZYWIESZKI DO 
WORKA PRZEMYSŁOWEGO
// PRZYWIESZKI DO 
WORKA ZBIORCZEGO
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Koperty bezpieczne

Koperty bezpieczne najczęściej wykorzystywane są do 
przechowywania i transportu wszelkich wartościowych 
i poufnych przedmiotów, na przykład pieniędzy, kluczy, 
sprawozdań czy raportów. Dzięki wykorzystaniu bar-
dzo zaawansowanych materiałów, koperty bezpieczne 
zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa podczas 
ich użytkowania.

FORMAT ROZMIAR 
WEWNĘTRZNY

ROZMIAR 
ZEWNĘTRZNY ILOŚĆ

B4 240 x 365 mm 255 x 375 mm 50 lub 500 
sztuk

B5 175 x 255 mm 190 x 260 mm 50 lub 500 
sztuk

K70 140 x 240 mm 155 x 245 mm 50 lub 500 
sztuk

B4 
(TRANSPARENTNE) 240 x 365 mm 255 x 375 mm 50 lub 500 

sztuk

B5 
(TRANSPARENTNE) 175 x 255 mm 190 x 260 mm 50 lub 500 

sztuk

K70 
(TRANSPARENTNE) 140 x 240 mm 155 x 245 mm 50 lub 500 

sztuk

Gilzy do bilonu

Gilzy wykonane są z wysokiej jakości papieru, który jest 
uformowany w łagodny stożek, co znacznie ułatwia 
precyzyjne i szybkie układanie monet. Dodatkowo 
każda gilza zakończona jest wzmocnionym tekturowym 
denkiem, dzięki czemu nie niszczy się podczas wsypy-
wania monet. Tekturowe denko gilzy posiada na środku 
otwór o średnicy 3mm, który odpowiada za odprowa-
dzanie powietrza z jej środka w momencie wpadania 
bilonu, dzięki czemu zapobiegamy układaniu się monet 
na sztorc. Wszystkie gilzy firmy Minitube są zgodne z 
wzorcami Narodowego Banku Polskiego pod względem 
nadruków i wymiarów.

NOMINAŁ PAKOWANA 
ILOŚĆ

WARTOŚĆ PEŁNEJ 
ROLKI ILOŚĆ

1 gr 50 sztuk 50 gr 2800 sztuk

2 gr 50 sztuk 1 zł 2700 sztuk

5 gr 50 sztuk 2,5 zł 2500 sztuk

10 gr 50 sztuk 5 zł 2700 sztuk

20 gr 50 sztuk 10 zł 2800 sztuk

50 gr 50 sztuk 25 zł 2100 sztuk

1 zł 50 sztuk 50 zł 1700 sztuk

2 zł 50 sztuk 100 zł 1700 sztuk

5 zł 50 sztuk 250 zł 1400 sztuk

MIX (1gr - 5zł) 50 sztuk 50 gr - 250 zł suma 800 szt

MIX (1gr - 5zł) 50 sztuk 50 gr - 250 zł suma 1800 szt
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Formatki do bilonu

Formatki do bilonu wykorzystywane są do pakowania 
monet w rulony po 50 sztuk. Wykonane z papieru na 
którym nadrukowana jest informacja umożliwiająca 
identyfikację nominału. Każda formatka jest do jedno-
razowego użytku.

NOMINAŁ PAKOWANA 
ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ W 

BLOCZKU

1 gr 50 sztuk 50 gr 100 sztuk

2 gr 50 sztuk 1 zł 100 sztuk

5 gr 50 sztuk 2,5 zł 100 sztuk

10 gr 50 sztuk 5 zł 100 sztuk

20 gr 50 sztuk 10 zł 100 sztuk

50 gr 50 sztuk 25 zł 100 sztuk

1 zł 50 sztuk 50 zł 100 sztuk

2 zł 50 sztuk 100 zł 100 sztuk

5 zł 50 sztuk 250 zł 100 sztuk

Opakowania do bilonu

Opakowania do bilonu wykorzystywane są do pakowa-
nia monet w pojemniki zawierające 50 sztuk danego 
nominału. Wykonane z przeźroczystego materiału na 
który naniesiona jest informacja o wartości danego 
nominału jak i całego pojemnika. Każdy pojemnik jest 
do wielorazowego użytku.
Cechy produktu:
przeznaczone są do polskich monet
posiadają przegrody mieszczące po pięć monet danego 
nominału
wykonane z przeźroczystego materiału do wielokrot-
nego użytku
posiadają podłużne oznakowania informujące 
o wartości pojedynczej monety jak i wszystkich monet 
umieszczonych w opakowaniu

NOMINAŁ PAKOWANA 
ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ W 

BLOCZKU

1 gr 50 sztuk 50 gr 100 sztuk

2 gr 50 sztuk 1 zł 100 sztuk

5 gr 50 sztuk 2,5 zł 100 sztuk

10 gr 50 sztuk 5 zł 100 sztuk

20 gr 50 sztuk 10 zł 100 sztuk

50 gr 50 sztuk 25 zł 100 sztuk

1 zł 50 sztuk 50 zł 100 sztuk

2 zł 50 sztuk 100 zł 100 sztuk

5 zł 50 sztuk 250 zł 100 sztuk

68



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA BANKU I BIURA // PAKOWANIE PIENIĘDZY  

Plomby

Zasada działania plomby jest bardzo prosta, powyżej 
płytki z naniesioną numeracją plomba przybiera kształt 
grotu, który następnie wprowadzamy w szczelinę 
plombującą torby, nakładki lub opaski zakleszcza się 
kończąc proces plombowania. Od teraz jedyną możli-
wością otwarcia zaplombowanych urządzeń i uzyskania 
dostępu do zamka jest złamanie grotu plomby.

TYP MATERIAŁ ŚREDNICA/
DŁUGOŚĆ ILOŚĆ ZASTOSOWANIE

ENVOPOLYSEAL - - 250 sztuk Plombowanie toreb Envopak, Plombowanie nakładek zamkowych Reveal-a-Seal

OŁOWIANE ołów 8, 10 i 12 
mm 1 kg Plombowanie urządzeń służących do pomiaru, Plombowanie środków transportu, Plombowanie pomieszczeń, 

szaf

PLASTIKOWA 
MSEAL polipropylen 287mm 100 lub 

1000 sztuk
Transport samochodowy, lotniczy i kolejowy, Pudła, skrzynie, beczki, itp., Gaśnice i urządzenia przeciwpożaro-

we, Liczniki i urządzenia pomiarowe, Drzwi ewakuacyjne, magazynów, pomieszczeń biurowych

PLASTIKOWA 
MULTISEAL STAR polipropylen 300 mm 1000 sztuk Transport samochodowy, lotniczy i kolejowy, Pudła, skrzynie, beczki, itp., Gaśnice i urządzenia przeciwpożaro-

we, Liczniki i urządzenia pomiarowe, Drzwi ewakuacyjne, magazynów, pomieszczeń biurowych

PLASTIKOWA 
STRAPSEAL polipropylen 408 mm 1000 sztuk Plombowanie toreb Envopak, Plombowanie nakładek zamkowych Reveal-a-Seal

PLASTIKOWA 
UNISEAL polipropylen 480 mm 1000 sztuk Worki z pieniędzmi i korespondencją, Transport samochodowy, lotniczy i kolejowy, Pudła, skrzynie, beczki, 

itp., Worki i kontenery elastyczne do przewozu materiałów luzem

PLASTIKOWA X 
SEAL polipropylen 300 mm 100 sztuk Transport samochodowy, lotniczy i kolejowy, Pudła, skrzynie, beczki, itp., Gaśnice i urządzenia przeciwpożaro-

we, Liczniki i urządzenia pomiarowe, Drzwi ewakuacyjne, magazynów, pomieszczeń biurowych

Rolownice

Ręczna rolownica do bilonu wykonana w całości z 
metalu. 

Wymiary (Dł.xGł.xWys.) 170x53x48mm
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Banderole na banknoty

Banderole to prostokątne, wykonane z papieru opaski 
zawierające nadruki zgodne z wymogami Narodowego 
Banku Polskiego służące do tworzenia paczek bankno-
tów po 100 sztuk.

NOMINAŁ KLEJ ILOŚĆ

10 zł z i bez kleju 1000 sztuk

20 zł z i bez kleju 1000 sztuk

50 zł z i bez kleju 1000 sztuk

100 zł z i bez kleju 1000 sztuk

WALUTA OBCA z i bez kleju 1000 sztuk

Worki na pieniądze

Worek wykonany ze specjalnej wzmacnianej bawełny 
bardzo gęsto utkanej. Do wykorzystania podczas pako-
wania i transportu pieniędzy (głównie bilonu).

MATERIAŁ WYMIAR ZGODNY Z NBP KLIPSY ZIELONY PASEK GRUBOŚĆ ILOŚĆ

bawełna 25 x 42 mm nie nie nie - -

juta 35 x 50 mm nie tak tak - -

juta 50 x 80 mm nie tak tak - -

len 14 x 20 mm tak nie nie - -

len 35 x 50 mm tak tak tak - -

len 50 x 80 mm tak tak tak - -

próżniowe 150 x 250 mm - - - 70µ 1000 sztuk

próżniowe 200 x 280 mm - - - 70µ 1000 sztuk

próżniowe 220 x 300 mm - - - 70µ 1000 sztuk

próżniowe 250 x 300 mm - - - 70µ 1000 sztuk
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Papier do rolomatów

Papier do rolomatów wykorzystywany jest podczas 
eksploatacji w różnorodnych tego typu maszynach. 
Jest to produkt o bardzo dobrej jakości, o wyjątkowo 
dobrze dobranej gramaturze dzięki czemu ograniczone 
jest pylenie podczas procesu pakowania. Papier może 
posiadać woskowane krawędzie lub specjalny dodatek 
który zwiększa tarcie w celu umożliwienia większej 
prędkości pracy maszyny oraz eliminujący zacięcie 
maszyny rolującej. Długość papieru wynosi 250 m. 
Nadruki nominałów wykonane zgodnie z wytycznymi 
Narodowego Banku Polskiego. Nominały od 1 grosza 
do 5 złotych.

Plombowane torby

Plombowane torby wykorzystywane są do bezpiecz-
nego przechowywania i przewożenia wartościowych 
przedmiotów podlegających większej ochronie. Wyko-
nane z bardzo trwałych materiałów oraz dodatkowo 
zabezpieczone specjalnymi plombami Envopolyseal 
gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę przed nieupo-
ważnioną ingerencją.

TYP FORMAT POJEMNOŚĆ WYMIARY DODATKOWO

TORBA NA KLU-
CZE KW11C - - 172 x 127 x 

38 mm
Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia, 

metalowe oczko służące do zawieszania

A-PAK A3/
20LITRÓW A3 20 litrów 406 x 485 x 

100 mm Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia

A-PAK A4 A4 - 406 x 305 
mm Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia

A-PAK A4/
12LITRÓW A4 12 litrów 406 x 305 x 

100 mm Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia

A-PAK A5 A5 - 300 x 250 
mm Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia

A-PAK A6/
6LITRÓW A6 6 litrów 240 x 250 x 

100 mm Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia

A-PAK A7 A7 - 230 x 170 
mm Przezroczyste okienko informacyjne, dostępne wyłącznie od wewnątrz o rozmiarze standardowego zdjęcia
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Specjalistyczny olej 
czyszcząco-konserwujący

Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki, zapobie-
ga osadzaniu się ścinek na nożach tnących urządzenia, 
usprawnia pracę niszczarki.
Pojemność: 60 ml, 250 ml, 500 ml i 5l.

Przywieszki do worka 
jednostkowego

Przywieszki do woreczka jednostkowego lub pakietu 
zawierającego monety nadające się i nienadające się do 
obiegu. Sprzedawane w ilości 100 sztuk. Przeznaczone 
dla nominałów od 1 grosza do 5 złotych i dla waluty 
obcej

Przywieszki do worka 
przemysłowego

Przywieszki do woreczka przemysłowego na banknoty 
nadające się do obiegu i zużyte. Sprzedawane w ilości 
100 sztuk. Przeznaczone dla nominałów od 10 złotych 
do 200 złotych i dla waluty obcej

Przywieszki do worka 
zbiorczego

Przywieszki do woreczka jednostkowego lub pakietu 
zawierającego monety nadające się i nienadające się do 
obiegu. Sprzedawane w ilości 100 sztuk. Przeznaczone 
dla nominałów od 1 grosza do 5 złotych i dla waluty 
obcej
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Worki do niszczarek

Niezwykle wytrzymały i stabilny plastikowy worek 
umożliwia bezpośrednie zbieranie i usuwanie zniszczo-
nych materiałów. HSM oferuje dokładnie dopasowany 
plastikowy worek do każdej niszczarki dokumentów i 
kombinację prasy belującej i niszczarki.

Grzbiety

Listwy zamykane - kartki i okładki posiadające otwory, 
wykonane dowolną bindownicą do grzbietów plasti-
kowych, można łączyć listwami zamykanymi w bardzo 
łatwy i szybki sposób. Dostępne w kolorach: białym, 
niebieskim i czarnym . Dostępne rozmiary- 6 mm, 10 
mm, 15 i 20 mm.

Grzbiety plastikowe wykonane z PCV w rozmiarze 22 
mm, 10 sztuk. Oferowane w kolorach: białym, czar-
nym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, szarym 
i brązowym.

Listwy wsuwane to elastyczne, plastikowe rynienki, 
w które można ręcznie wsunąć - oprawić plik kartek. 
Zaokrąglone końcówki ułatwiają nasuwanie listew. 
Dostępne w kolorach: białym, niebieskim, czerwonym, 
czarnym i zielonym.

Oprawa drutowa

Grzbiety drutowe typu 3:1” 4,5 mm; 6,4 mm; 8 mm; 
9,5 mm; 11 mm; 12,7 mm; 14,3 mm w kolorach: bia-
łym, czarnym , czerwonym i niebieskim
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Okładki

Okładki do termobindownicy. Przezroczysta okładka 
przednia z PCV uwydatnia kolory pierwszej strony 
Twojej dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z 
błyszczącego kartonu, nadającego elegancki charakter 
dokumentacji, a przy tym bardzo odpornego na zabru-
dzenia. UWAGA! Thermolux także w formacie A5.

Okładki PCV do bindownic, 100 sztuk. W formatach 
A4 i A3 w różnych kolorach.

Okładki kartonowe do bindownic (opcjonalnie z raktu-
rą skóropodobną), 100 sztuk. W formatach A4 i A3 w 
różnych kolorach.

Okładka twarda do bindownic (opcjonalnie z prestiżo-
wą okleiną). Dostępne kolory: czarny, niebieski, bordo-
wy, zielony, szary. Rozmiar okładki: 304 x 215 mm.

Tonery

W ofercie posiadamy tonery firm:
Brother
Canon
Dell
Kyocera
Lexmark
Espon
Minolta
Hp
Oki
Samsung
Xerox
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PRZEDSTAWICELSTWO

//WARSZAWA:

537 447 457
k.perlinska@officetrade.pl

//POZNAŃ:

664 996 470
d.klos@officetrade.pl



//OFFICE TRADE PARTNER Sp. z o.o.
ul. Łucji 49 lok. 1
91-491 Łódź

NIP: 947-198-08-99
REGON: 101353648

501 892 920

537 457 171

Telefon:
42 654 02 02
42 279 40 49

Fax:
42 279 41 30


