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De meetlat maakt het mogelijk 
om de materiaalbreedte naar 
wens in te stellen.

Speciaal geharde snijwalsen voor  
precisiesnijden.

Het verpakkingsmateriaal kan, waar nodig, worden gebruikt en biedt 
een optimale bescherming voor voorwerpen – als opvulmatten, 
opgevulde verpakkingen of om lege ruimtes op te vullen.

HSM ProfiPack – eenvoudig en flexibel

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Kom meer te weten, 

scan de QR-code.

Creëren van opvulmatten  
(HSM ProfiPack P425).

Creëren van gecomprimeerd  
verpakkingsmateriaal met  
een gesloten compressieflap  
(HSM ProfiPack P425).

De HSM ProfiPacks onderscheiden zich door:

 x Eén werkproces om te snijden en te perforeren – er wordt 

geen tijd verspild met het op maat snijden van het karton.

 x De geharde snijwalsen zijn vervaardigd uit één stuk staal 

en zijn daarom volledig ongevoelig voor nietjes en soort- 

gelijke zachte metalen.

 x  De gepatenteerde geometrie van de snijwalsen en de 

robuuste lagers zorgen voor een lange levensduur en 

garanderen dat het materiaal gelijkmatig wordt opgebolt. 

 

 

 

 x  De stevige behuizing van plaatstaal is speciaal ontwikkeld 

voor robuuste bewerkingen op de afdeling inkomende 

goederen.

 x Een royale ondersteuningstafel zorgt voor een comfortabele 

en eenvoudige bediening.

 x Alle nationale en internationale veiligheidsvoorschriften zijn 

nageleefd.

 x De HSM ProfiPack verpakkingsopbolmachines hebben een 

uitstekende prijs-prestatieverhouding.

De verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack C400 en P425 verwerken gebruikt karton, in een oogwenk, in 

universeel inzetbaar verpakkingsmateriaal.

Het maken van uw eigen verpakkingsmateriaal van karton  
is economisch en ecologisch verantwoord



?

De HSM verpakkingsopbolmachines zijn een geniale oplossing voor alle expeditieafdelingen en magazijnen.  

Ze perforeren gebruikt kartonnage resp. bollen het op en maken daarvan universeel inzetbaar, nieuw verpakkingsmateriaal. 

Dat bespaart kosten en het levert gelijktijdig een zinvolle en praktische bijdrage aan het milieu.

Bent u op zoek naar een slimme oplossing om  
verschillende producten flexibel en veilig in te pakken?

Waarom nieuw verpakkingsmateriaal kopen 
als u oude kartonnen dozen hebt?

Perfect verpakt – met de HSM ProfiPack: veilig verschillende voorwerpen eenvoudig 
inpakken en ook nog tijd besparen.

Met de HSM ProfiPack 

wordt uit gebruikt 

karton hoogwaardig 

verpakkings- en opvul-

materiaal gemaakt!

Let op:  
Karton is een waardevolle grondstof  
en moet niet zomaar worden weggegooid.

Van afval tot verpakkingsmateriaal



Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Specificaties

Model HSM ProfiPack C400

Artikelnummer 1528134

Toepassing Tafelmodel

Invoerbreedte in mm 415

Invoer-/Vulhoogte in mm 10

Snijcapaciteit in lagen 1 

Doorvoersnelheid in mm/s 135 

Geluidsniveau (leegloop) 66 dB(A)

Opgenomen vermogen/motor in kW 0,7

Spanning / Frequentie 230 V / 50 Hz 

Afmetingen (B x D x H) in mm 610 x 395 x 375

Gewicht in kg 47

Klein in omvang – enorm effectief! Met deze verpakkingsopbolmachine verwerkt u in één processtap 

overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebold opvulmateriaal. Als compact tafelap-

paraat mobiel en flexibel inzetbaar. 

 x Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.

 x Snijwalsen van gehard massief staal.

 x De krachtige aandrijving maakt continubedrijf mogelijk.

 x Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.

 x Traploos aanpasbare werkbreedte met meetlat voor verpakkingsmateriaal op maat.

 x Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.

 x De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.

 x Handvat voor het eenvoudig optillen van het apparaat.

 x Antislipstand.

Verpakkingsopbolmachine 
HSM ProfiPack C400

Intuïtieve bediening

Snijden en opbollen  
in één werkproces



Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.

Model HSM ProfiPack P425 HSM ProfiPack P425

Artikelnummer 1531154 
1531054 – incl. adaptieset 
voor afzuiging

1533154 
1533054 – incl. adaptieset 
voor afzuiging

Toepassing Stand-alone apparaat Stand-alone apparaat

Invoerbreedte in mm 425 425

Invoer-/Vulhoogte in mm 20 20

Snijcapaciteit in lagen t/m 3 t/m 3

Doorvoersnelheid in mm/s t/m 170 200

Geluidsniveau (leegloop) 59 dB(A) 63-64 dB(A)

Opgenomen vermogen/motor in kW 2,0 4,0

Spanning / Frequentie 220-240 V / 50-60 Hz 400 V / 50 Hz 

Afmetingen (B x D x H) in mm 770 x 570 x 1040 770 x 570 x 1040

Gewicht in kg 165 175

De alleskunner voor universele, dagelijkse verpakkingstaken! Deze krachtige verpakkingsopbolmachine 

verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebold 

opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de wielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

 x Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.

 x Snijwalsen van gehard massief staal.

 x De krachtige aandrijving maakt continubedrijf mogelijk.

 x Bijzonder duurzame werking dankzij de hoge efficiëntie.

 x Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.

 x Traploos aanpasbare werkbreedte met meetlat voor verpakkingsmateriaal op maat.

 x Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.

 x De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.

 x Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.

 x Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Stofafzuigunit  
HSM DE 1-8 voor  
HSM ProfiPack P425 incl. 
adaptieset voor afzuiging

Invoersnelheid  
instelbaar (model met  
AC-aansluiting)

Verpakkingsopbolmachine 
HSM ProfiPack P425

Afbeelding gelijkaardig
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Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
 
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu 

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
 
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
 +1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn
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De onderneming HSM 
Shredderen en Persen.

Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”.
Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en
Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de
optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers in de wereld.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany 
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:E-mail / hotline:


