
HSM V-Press 60
Ręczna prasa belująca na potrzeby 
handlu i przemysłu
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Prasa belująca HSM V-Press 
60 zgniata folie z tworzywa 
sztucznego, worki z tworzywa 
sztucznego i papieru oraz 
kartony i papier do pakowania.

Zgniatany materiał 
przenoszony jest z miejs-
ca powstania bezpośrednio 
do prasy HSM V-Press 60. 
Składowanie tymczasowe nie 
jest już konieczne.

Dzięki mechanizmowi dźwigni 
materiał jest zgniatany 
niewielkim nakładem siły.

Bele o wadze ok. 40 kg można 
układać jedna na drugiej i łatwo 
transportować.

Szczegółowe zalety:

·  Oszczędność kosztów utylizacji aż do 50%

Wszelkie koszty związane z zgromadzeniem, 
przechowywaniem, transportem i utylizacją materiału 
z opakowań zmniejszają się średnio o połowę.

·  Redukcja objętości 5:1 i więcej

HSM V-Press 60 wytwarza dobrze zgniecione, możliwe do 
układania jedna na drugiej bele.

·  Mobilność

 HSM V-Press 60 daje możliwośc dotarcia wszędzie tam, gdzie 
gromadzą się odpady. Zmieści się w każdych drzwiach i 
każdej windzie!

·  Czystość w miejscu pracy

Zużyty materiał z opakowań podawany jest od razu po 
rozpakowaniu do prasy HSM V-Press 60 i nie jest 
transportowany do tymczasowego miejsca składowania

·  Przyjazna w obsłudze

Obsługa prasy belującej HSM V-Press jest łatwa.

·  Brak konieczności przeprowadzania konserwacji

Prasa belująca HSM V-Press 60 nie posiada żadnych 
podzespołów elektrycznych i hydraulicznych. Dlatego nie 
wymaga prądu, serwisu ani konserwacji.

·  Przyjazna środowisku

Lepsze wykorzystanie przestrzeni samochodu ciężarowego 
dzięki zwartym belom, co pozwala na zredukowanie liczby 
przejazdów.

·  Zagęszczanie wstępne dla hydraulicznych pras belujących

Produkowane przez prasę HSM V-Press 60 bele mogą zostać 
dodatkowo zgniecione przez prasy hydrauliczne HSM, co 
pozwala na jeszcze większą redukcję objętości a następnie 
wytwarzanie większych beli. 

Codziennie należy utylizować znaczną ilość odpadów, które muszą 

być tymczasowo składowane i transportowane w kosztowny 

sposób. Środkiem zaradczym jest tutaj HSM V-Press 60: ręczna 

prasa belująca zgniata folie i lekkie materiały opakowań (papier, 

karton) wszędzie tam, gdzie dochodzi do ich gromadzenia. 

To mobilna i praktyczna jednostka utylizująca, pozwalająca 

zaoszczędzić do 50% Państwa kosztów utylizacji. HSM V-Press 60 

została zaprojektowana do zastosowania w handlu, działalności 

gospodarczej i przedsiębiorstwach logistycznych 

Zgniatanie materiałów opakowaniowych o znacznej objętości, 
w miejscu ich powstawania. 

W tak prosty sposób powstaje bela:
ok. 3 m³ HSM V-Press 60 ok. 0,4 m³
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Model HSM V-Press 60
Otwór napełniania szer. x gł. w  mm 740 x 635
Wysokość napełniania w mm 1015
Waga beli w kg (w zależności od materiału) do 40
Wielkość beli dł. x szer. x wys. w mm 800 x 600 x maks. 800
Wymiary maszyny szer. x gł. x wys. w mm 810 x 735 x 1280
Waga maszyny w kg 95
Wiązanie beli Trzykrotne na krzyż przy użyciu sznurka 

Wszystkie dane techniczne i wymiary są danymi przybliżonymi. 
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych.

Bele mogą być dodatkowo 
zgniatane przez prasę 
hydrauliczną

Zoptymalizuj proces logistyki odpadów 
przy pomocy prasy belującej HSM V-Press 60!

HSM V-Press 60 – dane techniczne



Gratis Hotline 
DE, AT, BE, NL, LU, DK
Tel.  00800 44 77 77 66
Fax  00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@ hsm.eu
 
HSM Vertrieb Österreich
Austria@ hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@ hsm.eu
 
HSM Salgs Support Danmark
Danmark@ hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM GmbH + Co. KG
Ofi cina Barcelona
C/Tona
Nave n° 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel.  +34 (0) 93 86 17 187
Fax  +34 (0) 93 84 63 417 
Spain@ hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 (0) 4 72 21 05 80
Fax  +33 (0) 4 72 51 74 81
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downington
PA 19335
USA
Tel.  +1 (484) 237-2308
 +1 (800) 613-2110
Fax +1 (484) 237-2309
customerservice@hsmofamerica.com
info@hsmofamerica.com
www.hsmofamerica.com

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel.  +44 (0) 1543 272 480
Fax  +44 (0) 1543 272 080
info@hsmuk.co.uk
www.hsmuk.co.uk

HSM Polska SP. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Poland
Tel.  +48 (0) 22 / 862 23 69
Fax  +48 (0) 22 / 862 23 68
info@hsmpolska.com
www.hsm.eu

Przedsiębiorstwo HSM
Cięcie. Niszczenie. Zgniatanie.

Od 1971 fi rma HSM postępuje zgodnie z obraną strategią: konsekwentne zapewnianie jakości  „made in Germany“.  Jakość 
produktów oraz usług stanowi podstawę obu obszarów działalności koncentrujących się na technice biurowej oraz ochronie 
środowiska. Jako specjalistyczny podmiot zajmujący się produktami oraz usługami w zakresie ochrony danych osobowych i 
technologii optymalizujących procesy logistyczne oraz recykling, HSM zalicza się do światowych, wiodących dystrybutorów 
w tym zakresie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Główna siedziba. Niemcy:

HSM GmbH + Co. KG · Austrasse 1 - 9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 (0) 75 54 / 2100-0 · Fax +49 (0) 75 54 / 2100-160
info@ hsm.eu · www. hsm.eu

Spółki-córki i biura zbytu HSM:E-Mail / infolinia:
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