HSM kartonperforator
Kartonrecycling
voor expeditie en magazijn

Met de kartonperforatoren van HSM naar
gratis verpakkingsmateriaal.
De kartonperforatoren HSM ProfiPack 400 en 425 zijn de ideale oplossingen voor expeditie en magazijn.
Ze toveren de plaatsrovende, gebruikte kartonnen dozen van geleverde waren in een handomdraai om in
universeel toepasbaar en vooral gratis verpakkingsmateriaal.
HSM ProfiPacks onderscheiden zich door:
• 	snijden en perforatie in één werkcyclus – het tijdrovende
voorsnijden van het karton is niet meer nodig

• een
	
royaal bemeten oplegtafel maakt het werk zo eenvoudig
en comfortabel mogelijk

• 	de geharde snijwalsen zijn gemaakt uit één stuk staal en zijn
dus volledig bestand tegen nieten en andere soortgelijke
zachte materialen

• er
	 is voldaan aan alle nationale en internationale
veiligheidsvoorschriften
• de
	 kartonperforatoren HSM ProfiPack onderscheiden zich door
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

de gepatenteerde geometrie van de snijwalsen en de robuuste
• 	
lagerplaten garanderen een lange levensduur en een
gelijkmatige opbolling van het materiaal
• de
	 stabiele stalen behuizing is speciaal ontwikkeld voor
robuust gebruik in de verzendafdeling
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Van nutteloos karton tot praktisch verpakkingsmateriaal:

Met de schaalverdeling kan

Snijden en opbollen vinden

Dankzij de speciaal geharde

Resultaat: hoogwaardig

de gewenste materiaalbreedte

in één werkcyclus plaats.

snijwalsen van HSM wordt

verpakkingsmateriaal voor

het materiaal zeer nauwkeurig

uw vrachtgoederen.

snel worden afgemeten.

gesneden.
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Kartonperforator
HSM ProfiPack 400

Kartonperforator
HSM ProfiPack 425

• 	Sterk tafelmodel met compacte afmetingen, mobiel en flexibel
te gebruiken

• 	Multifunctioneel staand toestel, verrijdbaar op wielen

Kleine afmetingen –
grote resultaten!

• Bescherming
	
tegen oververhitting van de motor dankzij
thermische beveiliging
• Eenvoudige
	
bediening door wipschakelaar voor aan / uit en
terugloop
• Wisselstroomaansluiting

Krachtig en flexibel.

• 	Met aansluiting voor stofafzuiger (optioneel)
• Grote
	
en sterke motor voor hoge doorlaatsnelheden en
vermogensreserves: er kunnen zonder problemen meerdere
lagen worden bewerkt
• Bescherming
	
tegen oververhitting van de motor in alle 3 de
fasen dankzij thermische beveiliging
• Eenvoudige
	
bediening door draaischakelaar met de standen
aan / uit en terugloop
• Draaistroomaansluiting

ProfiPack 400

ProfiPack 425

Model

HSM ProfiPack 400

Model

HSM ProfiPack 425

Invoerbreedte in mm

415

Invoerbreedte in mm

425

Invoerhoogte in mm

10

Invoerhoogte in mm

20

Snijcapaciteit in lagen

1

Snijcapaciteit in lagen

2–3

Snijsnelheid in mm/s

133

Snijsnelheid in mm/s

200

Motor in kW

1,2

Motor in kW

4,0

Spanning / frequentie

1 x 230 V / 50 Hz

Spanning / frequentie

3 x 400 V / 50 Hz

Afmetingen B x D x H in mm

590 x 370 x 360

Afmetingen B x D x H in mm

700 x 480 x 970

Gewicht in kg

ca. 37,2

Gewicht in kg

ca. 175

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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