
 

 

Nabídkový list na skartovací stroj 
HSM SECURIO P36i (4,5x30 mm) 

 
  HSM Securio P36i je prvním modelem z nejvýkonnější řady skartovačů HSM 
Securio s označením „Pi“ (profesional inteligent). Je vybaven systémem 
InteligentDrive s ovládáním přes dotykový displej v kombinaci se systémem EMCS, 
který zajišťuje úsporu elektrické energie při stand-by režimu 
  Ovládání je intuitivní přes dotykový displej s možností nastavení v ČJ. 
Obsahuje 3 režimy chodu: standardní, zvýšený výkon a tichý chod. Režim se 
zvýšeným výkonem je časově omezen, po zahřátí motoru se automaticky přepíná do 
standardního režimu. Zvýšení výkonu je cca. o 40%. Tichý chod snižuje rychlost 
skartování tak, aby došlo k redukci hluku způsobeného zpracováním papíru.  
  Stroj sám při zahlcení vyhodnotí, zda papíry vrátí automatickým zpětným 
chodem nebo zda přepne do režimu zvýšeného výkonu.  
  Dotykovým displejem lze ovládat i zpětný chod, zámek k zamezení ovládání 
nepovolanými osobami. Stroj zaznamenává i základní provozní údaje, je možné do 
něj nastavit spojení na servisní středisko a má rozhraní pro servisní techniky. 
  Úsporu energie zajišťuje moderní elektrický motor s vyšší efektivitou při 
zatížení v kombinaci se systémem redukce spotřeby řídící desky a senzorů. Po 8 
hodinách nečinnosti se stroj automaticky vypíná.  
 HSM Securio P36i představuje světovou špičku mezi skartovacími stroji. 
Vyznačuje se mimo uvedeného elektronického vybavení vysokým výkonem, velkým 
zásobníkem na skartovaný odpad, řešeným závěsem na plastové pytle. Řezný 
mechanizmus je tradičně vyroben z masivní oceli, s tvarováním na dosažení 
maximálního řezného výkonu. Stroj je vybaven automatickým mazáním nožů. 
Dodává se i ve verzi s odděleným vstupem pro skartovnání plast. karet, CD a disket, 
s odděleným zásobníkem.  
 Jedná se o ideální skartovací stroj pro pracoviště, kde se zpracovávají velké 
objemy papíru. Díky svým parametrům, vybavení a vzhledu je možné jej umístit 
nejen na chodbách, ale i přímo ve větších kancelářích. 
  
Technické parametry HSM Securio P36i (4,5x30 mm):    
Velikost odpadu (mm):   4,5 x 30                                                       
Stupeň utajení (DIN 32757-1): 3 
Stupeň utajení (DIN 66399): P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 
Certifikáty NBÚ:                  - 
Příčný řez:     ano 
Šířka předlohy (mm):   330  
Počet listů (A4/80 g/m2):  27 - 29 (stand.režim) 
Skartování dalších médií:  plast. karty, CD, diskety 
Příkon motoru (kW):   1,0 
Rozměry (mm):    580 x 550 x1020  
Váha (kg):     68  
Kapacita zásobníku (litry):   145  
Záruka na stroj:   36 měsíců  
Záruka na nože:   po dobu životnosti  
 
 


