
 

Model Typ řezu Rozměry 
odpadu

(mm)

Utajení  
dle DIN 
32757-1

Certifikát 
NBÚ

Kapacita 
řezu 

(A4 80g/m2)

Objem 
koše          

(l)

Záruka 
na nože 
(měsíců)

Záruka 
na stroj 
(měsíců)

Rozměry 
(mm)

Hmotnost    
(kg)

Skartace 
médií

Shredstar S5 proužek 6 2 - 5 11 24 24 297x163x354 1,7

Shredstar S10 proužek 6 2 - 10 18 24 24 335x225x405 4,5

Shredstar X5 částice 4 x 35 3 - 5 18 24 24 335x225x405 4,5

Shredstar X6pro1) částice 2 x 15 4 - 6 21 24 24 366x235x445 6,0

Shredstar X82) částice 4 x 35 3 - 8 18 24 24 335x225x405 4,5

Shredstar X10 částice 4 x 35 3 „D“ 10 21 24 24 366x235x445 6,0

Shredstar X13 částice 4 x 37 3 - 13 23 24 24 360x285x545 10,0

Shredstar X15 částice 4 x 35 3 - 15 27 24 24 380x320x580 12,8

Classic 80.2

proužek 5,8 2 - 7 - 9

17 doba živ. 24 305x200x410

3,8

proužek 3,9 2 „V“ 5 - 7 3,8

částice 4 x 25 3 - 3 - 4 3,8

Classic 90.2

proužek 5,8 2 - 10 - 12

25 doba živ. 24 326x240x423

4,0

proužek 3,9 2 „V“ 7 - 9 4,0

částice 4 x 25 3 „D“ 3 - 4 4,5

Classic 102.2

proužek 5,8 2 - 13 - 15

25 doba živ. 24 365x273x500

6,3

proužek 3,9 2 „V“ 10 - 12 6,3

částice 4 x 25 3 „D“ 3 - 5 6,8

Securio C14
proužek 3,9 2 - 10 -12

20 doba živ. 36 366x258x405
4,0

částice 4 x 25 3 - 5 - 6 4,5

Securio C16

proužek 5,8 2 - 15 - 17

25 doba živ. 36 366x258x455

4,0

proužek 3,9 2 „V“ 12 - 14 4,0

částice 4 x 25 3 „D“ 6 - 7 4,5

Securio C18

proužek 5,8 2 - 17 - 19

25 doba živ. 36 365x280x542

9,8

proužek 3,9 2 - 13 - 15 9,8

částice 3,9 x 30 3 - 8 - 9 11,0

částice 1,9 x 15 4 - 6 - 7 11,0

Přehled osobních skartovacích strojů

Váš dodavatel:

Great Products, Great People

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

Osobní skartovací 
stroje HSM

Poznámky: 1) Shredstar X6pro (foto a popis nejsou uvedeny) má stejný vzhled a rozměry jako model Shredstar X10.
                    2) Shredstar X8 (foto a popis nejsou uvedeny) má stejný vzhled a rozměry jako modely Shredstar S10 nebo X5.



SHREDSTAR X13 SHREDSTAR X15SHREDSTAR S5 SHREDSTAR S10 SHREDSTAR X5 SHREDSTAR X10

 230 W             23 l           220 mm  300 W             27 l           225 mm   85 W             11 l           220 mm  150 W             18 l           220 mm  150 W             18 l           220 mm  200 W             21 l           225 mm

 300 W             25 l          225 mm   360 W             25 l         230 mm 120 W             17 l           225 mm  150 W             25 l           225 mm  150 W             25 l            225 mm  300 W             20 l          225 mm

Výkonnější stroj s atraktivním vzhle-
dem. Skartuje až 13 listů papíru v řezu 
4x37 mm a má i oddělený zásobník 
pro skartaci CD/DVD a plastových 
karet. Umožňuje občasnou skartaci 
běžných kancelářských sponek. Stroj 
je kompaktní konstrukce s výsuvným 
zásobníkem a průhledem do odpa-
dového prostoru. Automatický zpět-
ný chod eliminuje zaseknutí papíru.
•Automatický start, stop a zpětný 
chod při zahlcení nožů.
•Snadný přesun po kolečkách.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.

Nejvýkonnější stroj řady Shred-
star s velkou odpadní nádobou 27 
l. Skartuje až 15 listů papíru v řezu 
4x35 mm a má i oddělený zásob-
ník pro skartaci CD/DVD a plas-
tových karet. Umožňuje skartaci 
běžných kancelářských sponek. 
Stroj je kompaktní konstrukce s 
výsuvným zásobníkem a průhle-
dem do odpadového prostoru. 
•Automatický start, stop a zpětný 
chod při zahlcení nožů.
•Snadný přesun po kolečkách.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.

Základní stroj pro osobní potřebu, 
který je vhodný i pro použití v do-
mácnosti. Stroj skartuje papír na 
proužky šířky 6 mm. Konstrukce je 
dvoudílná s odnímatelnou hlavou. 
Dokumenty, které uživatel nepo-
třebuje skartovat, je možné přímo 
vkládat otvorem do odpadní nádo-
by. Ve stroji nelze skartovat doku-
menty s kovovými sponkami.
•Nulová spotřeba energie v poho-
tovostním stavu.
•Automatický start a stop.
•Stroj je chráněn tepelnou pojiskou.

Elegantní stroj, vhodný do do-
mácích kanceláří. Je určen nejen 
ke skartování papíru (proužky 6 
mm), ale má i oddělený zásobník 
pro skartaci CD/DVD a plastových 
karet. Umožňuje skartaci běžných 
kancelářských sponek. Konstrukce 
je dvoudílná s odnímatelnou hla-
vou. Zásobník na odpad má prů-
hled pro kontrolu míry naplnění.
•Tři polohy vypínače: „Zapnuto“, 
„Vypnuto“ a „Zpětný chod“.
•Automatický start a stop.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.

Elegantní stroj, vhodný do malých 
kanceláří. Je určen nejen ke skarto-
vání papíru (částice 4x35 mm), ale 
má i oddělený zásobník pro skartaci 
CD/DVD a plastových karet. Umož-
ňuje občasnou skartaci běžných 
kancelářských sponek. Konstrukce 
je dvoudílná s odnímatelnou hla-
vou. Zásobník na odpad má prů-
hled pro kontrolu míry naplnění.
•Tři polohy vypínače: „Zapnuto“, 
„Vypnuto“ a „Zpětný chod“.
•Automatický start a stop.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.

Osobní stroj se zvýšeným výko-
nem. Je určen nejen ke skartování 
papíru (částice 4x35 mm), ale má 
i oddělený zásobník pro skartaci 
CD/DVD a plastových karet. Umož-
ňuje  občasnou skartaci běžných 
kancelářských sponek. Konstrukce 
je dvoudílná s odnímatelnou hla-
vou. Zásobník na odpad má prů-
hled pro kontrolu míry naplnění.
•Tři polohy vypínače: „Zapnuto“, 
„Vypnuto“ a „Zpětný chod“.
•Automatický start a stop.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.

Výkonější verze modelu Securio 
C14 s větším odpadním košem. 
Dokáže zpracovat kancelářské 
sponky a kreditní karty. Stroj je 
dvoudílné konstrukce s průhledem 
do odpadového prostoru. Vrchní 
část se při vysypání koše pohodlně 
odnímá pomocí madla.
•Stroj má kvalitní ocelové nože se 
zakalením a doživotní zárukou.
•Automatický start, stop, zpětný 
chod při zahlcení nožů a ochranná 
závora.
•Záruka 3 roky / doživotní na nože.

Výkonný osobní skartovací stroj. 
Má kompaktní konstrukci s výsuv-
ným zásobníkem a průhledem do 
odpadového prostoru. Řezná kapa-
cita je až 19 listů papíru. Zpracovává 
kancelářské sponky a kreditní karty. 
V řezu 5,8 i CD. Stroj se intuitivně 
ovládá multifunkčním tlačítkem.
•Stroj má kvalitní ocelové nože se 
zakalením a doživotní zárukou.
•Automatický start, stop, zpětný 
chod při zahlcení nožů a ochranná 
závora.
•Záruka 3 roky / doživotní na nože.

Osvědčený stroj vhodný do kan-
celáří. Konstrukce je dvoudílná 
- skartovací hlava je posazená na 
plastové nádobě. Ovládání je au-
tomatické. Stroj má možnost ruč-
ně ovládaného zpětného chodu. 
V pohotovostním stavu nespotře-
bovává žádnou energii. Kromě pa-
píru si poradí i se skartací běžných 
kancelářských sponek.
•Stroj má masivní ocelové nože se 
zakalením a doživotní zárukou.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.
•Doživotní záruka na nože.

Větší a výkonější verze modelu 
Classic 80.2. Konstrukce je dvoudíl-
ná - skartovací hlava je posazená na 
plastové nádobě. Ovládání je auto-
matické. Stroj má možnost ručně 
ovládaného zpětného chodu. V 
pohotovostním stavu nespotřebo-
vává žádnou energii. Kromě papíru 
si poradí i se skartací  kancelářských 
sponek a plastových karet.
•Stroj má masivní ocelové nože se 
zakalením a doživotní zárukou.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.
•Doživotní záruka na nože.

Osvědčený model se zvýšeným vý-
konem. Má uzavřenou kompaktní 
konstrukci s čelně výsuvným zásob-
níkem. Ovládání je automatické. 
Stroj má možnost ručně ovládané-
ho zpětného chodu. V pohotovost-
ním stavu nespotřebovává žádnou 
energii. Kromě papíru si poradí i se 
skartací  kancelářských sponek a 
plastových karet.
•Stroj má masivní ocelové nože se 
zakalením a doživotní zárukou.
•Stroj je chráněn tepelnou pojistkou.
•Doživotní záruka na nože.

Moderní osobní skartovací stroj 
se zvýšeným výkonem. Dokáže 
zpracovat kancelářské sponky a 
kreditní karty. Stroj je dvoudílné 
konstrukce bez průhledu do odpa-
dového prostoru. Vrchní část se při 
vysypání koše pohodlně odnímá 
pomocí madla.
•Stroj má kvalitní ocelové nože se 
zakalením a doživotní zárukou.
•Automatický start, stop, zpětný 
chod při zahlcení nožů a ochranná 
závora.
•Záruka 3 roky / doživotní na nože.

PROČ SI POŘÍDIT SKARTOVACÍ STROJ?

1. Zákonem daná ochrana utajovaných skutečností
Zákon a jeho prováděcí předpisy pro některá pracoviště stano-
vují stroje s certifikátem NBÚ v příslušném stupni utajení.

2. Zákonem předepsaná ochrana osobních údajů
Organizace musí chránit citlivé informace, jejichž zveřejnění by 
mohlo poškodit dotčené osoby.

3. Ochrana dat uvnitř firem
Skartovací stroj by neměl chybět v žádné firmě, kde je možný 
únik obchodních a ekonomických informací.

4. Ochrana dat klientů a zákazníků
Zde se jedná např. o advokátní kanceláře, právní poradny, da-
ňové poradce, banky, soudní znalce apod.

5. Ochrana soukromých dat a korespondence
Špatně vyplněná složenka, dopis, koncept pro daňové přizná-
ní, výplatní pásky - to vše by mělo skončit ve skartovacím stroji.

PROČ SI POŘÍDIT ZNAČKU HSM?

1. Kvalita a tradice
HSM patří již 40 let mezi vůdčí firmy udávající technický vývoj 
ve skartovací technice. Stroje mají tradičně jedny z nejkvalit-
nějších řezných nožů. Modely řady Classic a Securio se vyrábí 
v Německu.

2. Ekonomické a ekologické hledisko
Stroje HSM jsou vyvíjeny s důrazem na dlouhou životnost, 
úsporu elektrické energie, a tím i levný ekologický provoz. 
Servisní síť je zajištěna pomocí smuvních partnerů na celém 
území ČR.

3. Záruka
Modely Securio mají tříletou záruční dobu. Na řady Securio a 
Classic poskytuje výrobce doživotní záruku nožů na vady ma-
teriálu. 
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CLASSIC 80.2 CLASSIC 90.2 CLASSIC 102.2 SECURIO C14 SECURIO C16 SECURIO C18


