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Wyeliminuj  
najczęstszy powód  
zgłoszeń serwisowych!
 



Automatyczny system smarowania  
wałków tnących 

HSM oferuje możliwość zamówienia niszczarek HSM SECURIO B24, B26, B32, 
B34, B35 tnących na ścinki z opcją automatycznego systemu smarowania 
wałków tnących, tzn. system autooliwienia.

Wszystkie niszczarki z wersją cięcia na ścinki wymagają regularnego smarowania 
zespołu tnącego. Zapewnia to długą eksploatację i niezmiennie wysoką wydajność cięcia. 
Dobrze jest smarować zespół tnący każdorazowo przy opróżnianiu pojemnika na ścinki. 

Wyeliminuj najczęstszy powód awarii

W wyniku natłoku bieżących obowiązków, większość posiadaczy niszczarek zapomina  
o regularnym smarowaniu wałków tnących lub w przypadku większej grupy użytkowników, 
ten obowiązek jest rozdzielony na kilka osób, w efekcie czego, nie ma osoby odpowiedzialnej 
za prawidłową konserwację. Zaniedybywanie smarowania mechanizmu tnącego z czasem 
skutkuje obniżającą się wydajnością, rosnącym hałasem oraz nadmierną tendencją do 
blokad urządzenia, a w finale - awarią urządzenia. Potwierdzają to też dane naszego serwisu 
- większość zgłoszeń serwisowych wynika z braku regularnego smarowania mechanizmu 
tnącego. Na szczęście, ten problem można łatwo wyeliminować. 

Nie musimy pamiętać o konserwacji urządzenia 

Mechanizm tnący jest smarowany automatycznie

Zapewniamy płynne niszczenie bez zatorów

Wydłużamy żywotność urządzenia

Nie tracimy gwarancji z powodu braku właściwej 
konserwacji

Eliminujemy najczęstszy powód zgłoszeń serwisowych

Automatyczny system smarowania 
wałków tnących - dlaczego warto?

Za mało argumentów? W 2020 obniżyliśmy cenę automatycznego systemu 
smarowania noży tnących o 14%!

Wszystkie niszczarki HSM SECURIO dostępne w opcji z automatycznym systemem 
smarowania są aktualnie w Promocji HSM Wymień Punkty na Nagrody!

AUTOOLIWIENIE dla 
P-4 i P-5 dostępne „od ręki”



Cena od 4 460 PLN netto

HSM SECURIO B35

• Duża pojemność kosza na ścinki

• Szczelina wejściowa 400 mm

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże 

• Mocny silnik przystosowany do pracy ciągłej

• Solidna drewniana szafkowa obudowa z drzwiami

• Opieka serwisowa w miejscu instalacji

P - 2 ÷ P - 7 do 32 100 l

Cena od 3 360 PLN netto

HSM SECURIO B34

• Wysoka wydajność 
jednorazowa

• Mocny silnik przystosowany  
do pracy ciągłej

• Gwarancja 3 lata na 
urządzenie, dożywotnia  
na noże tnące

P - 2÷ P - 7 do 27 82 l

Cena od 2 720 PLN netto

HSM SECURIO B32

• Szczelina wejściowa  
o szerokości 310 mm

• Drewniana obudowa 
na kółkach

• Gwarancja 3 lata na     
urządzenie, dożywotnia  
na noże tnące

P - 2 ÷ P - 7 do 27 34 l

Cena od 1 940 PLN netto

HSM SECURIO B24

• Silnik do pracy ciągłej         
o mocy 500 W

• Niszczy płyty CD również  
w cięciu na ścinki

• Gwarancja 3 lata na  
urządzenie, dożywotnia  
na noże tnące

12 
pkt

7 
pkt

10 
pkt

Urządzenia w Promocji

ISO/  
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ISO/  
IEC 

21964

ISO/  
IEC 
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P - 2÷ P - 5 do 19 25 l

Cena od 1 220 PLN netto

HSM SECURIO C18

• Wyjmowany pojemnik  
na ścinki

• Szczelina wejściowa  
z czujnikiem dotyku

•  Gwarancja 3 lata na  
 urządzenie, dożywotnia  
 na noże tnące 5 

pkt

ISO/  
IEC 

21964

Zasady:  
1. Do każdego urządzenia w promocji przypisana jest 
określona ilość punktów.  

2. Wybierz urządzenia i zsumuj punkty. Pamiętaj, że punkty 
podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. 

3. Wybierz interesujące Cię nagrody i złóż zamówienie 
wg następujących zasad: a. ilość wybranych upominków 
nie może być większa od ilości kupowanych urządzeń 
HSM objętych promocją, b. łączna wartość punktowa 
upominków nie może być wyższa od łącznej wartości 
punktowej urządzeń HSM, c. punkty niewykorzystane  
w jednym zamówieniu przepadają.  

4. Ciesz się zakupionymi urządzeniami HSM oraz 
atrakcyjnymi, samodzielnie wybranymi upominkami!

P - 2 ÷ P - 7 do 37 130 l

ISO/  
IEC 

21964

P - 2 ÷ P - 7 do 27 55 l

Cena od 2 320 PLN netto

HSM SECURIO B26

• Łatwy do opróżniania,       
pojemny kosz na ścinki 

• Drewniana obudowa  
na kółkach

• Gwarancja 3 lata na 
urządzenie, dożywotnia na 
noże tnące 8 

pkt

ISO/  
IEC 

21964

opcja AUTOOLIWIENIE

opcja AUTOOLIWIENIEopcja AUTOOLIWIENIE

opcja AUTOOLIWIENIE

18 
pkt

Jednoelementowe 
hartowane wałki tnące

Osłona bezpieczeństwa

Opcja AUTOOLIWNIENIE dostępne od ręki

opcja AUTOOLIWIENIE

www.hsm.eu/promocja



Punkty podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. Ilość wybranych nagród nie może być większa od ilości 
kupowanych urządzeń HSM objętych promocją. Łączna wartość punktowa nagród  nie może być wyższa od łącznej 
wartości punktowej urządzeń HSM. Punkty niewykorzystane w jednym zamówieniu przepadają. Sprzedaż promocyjna 
została zorganizowana przez HSM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Organizator). Regulamin sprzedaży 
promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora. Czas trwania promocji: od 03.02.2020 do 29.05.2020 lub wyczerpania 
zestawów objętych promocją (lub ziszczenia się innego zdarzenia opisanego w Regulaminie). Produkty oferowane w 
ramach promocji mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach i opisach, jednakże ich użyteczność będzie na 
porównywalnym poziomie. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zakupione w 
ramach niniejszej promocji urządzenia nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 
bez podania przyczyny.

Voucher prezentowy  
„PAKIET PRZEŻYĆ DLA DWOJGA“ 

o wartości 299,99 PLN
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8 
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5 
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18 
pkt

Rolki elektryczne  
Skymaster Skyshoes

Smartfon XIAOMI  
Redmi Note 8T 4/64GB

Nagrody w Promocji
www.hsm.eu/promocja

8 
pkt

Zestaw garnków Tefal 
G713SB74 Daily Cook

Żelazko PHILIPS  
Azur GC4909/60

Słuchawki gamingowe  
przewodowe Hyperx Cloud II

Ekspres na kapsułki  
Krups Nespresso Inissia

Zestaw Calvin Klein Eternity  
EDT 100ml + dezodorant dla niego

Zestaw Yves Saint Laurent Opium Black 
EDP 30 ml + balsam 50ml dla niej

10 
pkt Przykładowe atrakcje do wyboru.  

Pełny katalog 80 atrakcji dostępnych na terenie całej Polski na www.hsm.eu/promocja

NOWOŚĆ!
KOLACJA W CIEMNOŚCI DLA DWOJGA MASAŻ BALIJSKI DLA DWOJGA 


