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HSM Kartongstrimlare

                sparar pengar och gynnar miljön                              
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Söker ni en smart lösning för att packa
produkter flexibelt och säkert?
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De vanligaste använda materialen måste anskaffas
separat och har en negativ inverkan på miljön

Det finns en mängd förpacknings-
lösningar på marknaden...

Bubbelplast PUR-skum

Fan-fold

Luftkuddar

Polystyren-chips
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Varför köpa nytt förpackningsmaterial
när du kan återanvända kartonger?
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Från avfall till förpackningsmaterial

Eller hur?
Kartonger är ett värdefullt råmaterial
som inte borde kastas bort.

HSM Kartongstrimlare
förvandlar dina använda
kartonger till förpacknings-
material av hög kvalitet!
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HSM förpackningslösning
är ekonomiskt och hållbart
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Det är enkelt att tillverka förpackningsmaterial

Förvandlar avfall till förpackningsmaterial på några få sekunder
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Förpackningsmaterialet har flera olika
användningsområden...

för stoppning, mattor och skydd till emballering av produkter eller att fylla upp tomrum
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HSM förpackningsmaskiner är en
briljant lösning för både frakt och
förvaring

Både tidsbesparande och enkelt att packa de flesta produkter.
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Varför är HSMs kartongstrimlare en konkurenskraftig
lösning och vilka fördelar ger det dig som användare?

Strimlade använda
kartonger

Bubbelplast

Fan-fold

PUR-skum

Polystyren chips

Luftkuddar

Produkt Fixeringsförmåga
i fraktlådan

Förmåga att
fylla upp tomrum

Använda som
mellanskikt KantskyddOmslag runt

produkter
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Varför är HSMs kartongstrimlare en konkurenskraftig
lösning och vilka fördelar ger det dig som användare?

Strimlade använda
kartonger

Bubbelplast

Fan-fold

PUR-skum

Polystyren chips

Luftkuddar

Produkt Miljöpåverkan Materialkostnad Lagringskostnad ÅteranvändningProduktionstid

avfall dyr medel
långsam /
köps färdig återanvändbar

avfall dyr låg    köps färdig engångs-
användning

avfall dyr låg långsam (återanvändbar)

ingen kostnad låg snabb  återanvändbar

hållbar medel snabb (återanvändbar)

hållbar ingen

hållbar,
återvinnbar medel hög köps färdig återanvändbar

medel
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Justerbar inmatningsbredd

Beskrivning av bordsmodellen, HSM C400

Robust knappsats
med LED

Kontinuerlig drift

Inbyggda handtag
gör maskinen mobil
och enkel att flytta

Integrerad turbofunktion 
minskar stopp i maskinen

Underhållsvänlig
konstruktion

Dämpningsfunktion
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HSM Kartongstrimlare

Typ

Inmatningsbredd (mm)

Inmatningshöjd (mm)

Strimlingskapacitet (antal lager)

Hastighet (mm/s)

Drift

Ljudvolym i drift (dBA)

Motoreffekt (kW)

Anslutning

Dimensions B x D x H (mm)

Vikt (kg)

HSM Kartongstrimlare C400
Specifikation

C400

Bordsmodell

415

10

1

135

Kontinuerlig

66

0.7

230V (1-fas)

610 x 395 x 375

47
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Beskrivning av golvmodellen, P425 / P425-A

Robust knappsats
med LED

Kontinuerlig drift

Underhållsvänlig
konstruktion

Dämpningsfunktion

Justerbar hastighet

Hjul med bromsfunktion

Integrerad turbofunktion 
minskar stopp i maskinen

Energisnål drift

Justerbar inmatningsbredd

Modell P425-A inkluderar
adapter för vakumsug.

         Vakumsug till
           HSM P425-A finns
             som tillval.
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HSM Kartongstrimlare

Typ

Inmatningsbredd (mm)

Inmatningshöjd (mm)

Strimlingskapacitet (antal lager)

Hastighet (mm/s)

Drift

Ljudvolym i drift (dBA)

Motoreffekt (kW)

Anslutning

Dimensions B x D x H (mm)

Vikt (kg)

HSM Kartongstrimlare P425
Specifikation

P425 / P425-A*

Golvmodell

425

20

upp till 3

220

kontinuerlig

59

1.8

230V (1-fas)

770 x 570 x 1040

160

* P425-A inkluderar adapter för vakumsug.


