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 LAR DEG GJØRE JOBBEN EFFEKTIVT



VÅR VISJON 

Vår visjon og ledestjerne inn i framtiden er 
å utvikle bedriften og medarbeidere til å se 
enkle kostnadseffektive løsninger, ta sam-
funnsansvar, vise gjennomføringevne, kjenne 
våre begrensninger og ha fornøyde kunder.

Det handler om «timing»; å gjøre de riktige 
tingene på riktig tidspunkt og å være på riktig 
sted til rett tid.

HSX ønsker å fremstå som maskinleverandør 
og produktutvikler.
HSX lagerfører en rekke anerkjente merkevarer 
relatert til anleggsvirksomhet, og terrengtrans-
port under ekstreme forhold.
HSX utvikler kundetilpassede spesialløsninger.

HSX representerer noen av verdens ledende 
produsenter av lette, bærbare maskiner med tilbehør. 

LEDELSE:  

HSX Norge ble etablert i 2003 og ledes av 
industrigrunder Halvor Sannes, som har over 
50 års erfaring innen maskinteknikk. Han har 
vært ansvarlig leder av en rekke prosjekter og 
bygging av produksjonsutstyr som i dag be-
finner seg på mange kontinenter. 

 

HSX Sverige ble etablert i 2015 og le-
des av Marian og Per Castell. Marian har 
arbeidet med HSX-produkter siden 2011, 
og sammen med ektemannen Per er de 
et sterk team med mangeårig erfaring i 
maskinteknikk. HSX Sverige har et eget 
lager i Gøteborg og betjener det svenske 
og danske marke



FORDELER MED VAKUUM PAKKING

Holder matvarer ferske opp til fem ganger lengre enn tradisjonelle opp-
bevaringsmetoder. Beskytter mot frostskader. Kjøtt og fisk marineres på 
noen få minutter. Posene kan brukes i mikrobølgeovn  og kokende vann

Anbefalinger for lagring

Type råvare Lagring Anbefalt 
Lagringstilbehør

Holdbarhet m/
vakuum pakking

Holdbarhet u/vakuum 
pakking

Storfekjøtt Frysing Vakuumpose 6-12 mnd 1 mnd

Svinekjøtt Frysing Vakuumpose 6-12 mnd 1 mnd

Lammekjøtt Frysing Vakuumpose 6-12 mnd 1 mnd

Fjærkre Frysing Vakuumpose 6-12 mnd 1 mnd

Farse Frysing Vakuumpose 6-12 mnd 1 mnd

Fisk Frysing Vakuumpose 6-12 mnd 1 mnd

Ost Kjøleskap Vakuumpose 4-8 mnd 1-2 uker

Går 
det mye 

mat i søppla? 
Ta vare på maten med en 
effektiv og brukervennlig 

vakuumpakker fra 

VAKUUMPAKKER



Finnvacum Pro er en av de kraftigste maskinene på 
markedet. Maskinen er i stor grad bygget av rustfritt 
stål og er også utstyrt med dobbelsveis, alt for å ska-
pe best mulig vakuum embalasje. Makinen har også 
en innebygd rulleholder som lar brukeren bruke 
både poser og ruller etter behov. Med en sveisebred-
de på 400mm og dobble vakuumpumper, er maksi-

Teknisk data:
Power 200W, 200-240v 7 w50 Hzw
Pumpekapasitet: Dobbel pumpe 30 liter pr. minutt
Sveiseoverflate: 400mm, dobbel sveising
Ramme: Rustfritt stål
Certificate:CE , SGS. 

Mål: Lengde: 50 cm Bredde: 29 cm Høyde: 16 cm 

Finnvacuum home en rimelig vakumpakker av høy kvalitet.

Finnvacuum home er en kvalitetsmaskin for hjemme-
bruk. 
Den er enkel  å bruke og holder maten frisk opp til 5 
ganger lenger og du ungåfrost skader og uttørring av 

Tekniske Data:
Power: 120W, 220-240V /50Hz
Pump kapasitet: Single, 12 liter/min. Sveiseområde: 
300mm, 4mm
Ramme: Rustfritt stål
Certificate: CE, SGS

Finnvacum Pro er den rimligste kvalitetsmaskinen på markedet og egner seg godt for jaktlag 
og mindre matprodusenter



Vakuum ruller og poser for  hjemmet og jegeren. En riflet 
vacuum pose eller rull er optimal for en som bruker vacu-
um maskin.

Vacuum maskinens prinsipp er å fjerne luften av posen 
og bygge opp et vacuum. For å suge luften effektivt ut 
av posen, trengs en riflete innside som lager kanaler og 
slipper ut luften.
Disse posene er de mest vanlige for bruk av vacuumpak-
king på markedet.

Vacuum ruller er perfekt for å kunne bestemme størel-
sen på posen selv. Mål opp og skjær rett lengde, sveis 
bunnen av posen med manuell sveisprosess. Dette mini-
merer svinn. 
Materialet er i kraftig plast 140 my. Det er 2 ruller pr. 
pakning à 6m

VACUUM ROLLS OG BAGS

Pakninger og størrelser: 

* Vacuum Rolls 20 cm bredde, 2 x 6m

* Vacuum Rolls 28 cm bredde, 2 x 6m

* Vacuum Rolls 40cm bredde, 2 x 6m

* Vacuum Bags 150x250 mm, 50 stk
* Vacuum Bags 200x300 mm, 50 stk
* Vacuum Bags 250x350 mm, 50 stk
* Vacuum Bags 300x400 mm, 50 stk



Våre maskiner er enkle i bruk og passer til private husholdninger 
og hjemmeslaktere som vil foredle sine egne varer.
Vi leverer beinsager i to størrelser, tre pølse-stappere (3 - 7 
liter) og  to kjøttkverner.
Alle våre maskiner er lette å demontere for hygienisk og godt 
renhold. Samtidig er de driftsikre, og alle komponenter er lagd 
av polert, rustfritt stål, aluminium og hardplast.

Pølsestapper med 4 pølsehorn; 11, 16, 22 og 28 mm

HSX-VS-3-L Pølsestapper av polert rustfritt  stål, 3 liter

HSX-VS-5-L Pølsestapper av polert rustfritt  stål, 5 liter

HSX-VS-7-L Pølsestapper av polert rustfritt  stål, 7 liter

Type:
HSX-TK-8

Kjøttkvern, 260W, 230V.
Pølsehorn, ekstra kniv og hullskive 
følger med.

Type:
HSX-TK-12

wwPølsehorn, ekstra kniv og
hullskive følger med.

Kjøttkverner i  polert, rustfritt stål

Type:
HSX-J-210

Beinsag, 230V, 750W. Bord 400x436 mm. 
Høyde 0-180 mm. Vekt 45 kg.

Type:
HSX-J-310

Beinsag, 230V, 1100W. Bord 5650x425mm. 
Høyde 0-260 mm. Vekt 81 kg.

Beinsager, en-faset, 230V

Våre beinsager egner seg meget godt til slaktearbeid samt 
oppdeling av frosset kjøtt og fisk. de er også meget anvende-
lige til treabeid. leveres i to modeller. 

KJØTTBEHANDLINGSUTSTYR

Hamburger Maker

Passer til de fleste kjøkkenmaskiner.
130 g burgere på et blunk.

Består av:
1 stk Hamburgermaker
6 stk adapter for diverse størrelser. 



Mora Companion Colour 
Mix No 12884

En enkel, men meget robust 
kniv for allround bruk i 
sport og friluftsliv.
Bladlengde 104 mm, Vekt: 
118 gram.
Rustfritt stål i bladet, gum-
miert, riflet plast i skaftet.
Leveres i pakninger á 15 
kniver.

HSX Fiskekniv

En spesialkonstruert og me-
get robust kniv for alle typer 
fiske.
Indre del av eggen er serra-
tert for skjellskraping. Skjel-
lene vil legge seg på eggen 
under arbeid og det blir lite 
søl.
Bladlengde 104 mm, Vekt: 
108 gram.
Rustfritt stål i bladet, gum-
miert, riflet plast i skaftet.
Leveres i pakninger á 20 
kniver.

KNIVER



Barents Rognkniv
 
Barents 140-18- Rogn/ Kulekniv
Med et bøyd og stivt blad og kule på en-
den passer kniven perfekt til rogn-/tarm-

kniv, redningskniv og laksekniv Skaftet 
er har en ru overflate for best mulig 
grep. 

Barents 158-18 Sløyekniv
 
Sløyekniv for sløying av fisk fra 
Barents. 
Det er viktig å gjøre opp fisken så snart 
som mulig for å bevare best mulig kvalitet. 
Fiskekjøtt forringes raskt.
En god sløyekniv gjør denne jobben 

Barents 158-25 

Det er viktig å gjøre opp fisken så snart 
som mulig for å bevare best mulig kvali-
tet. Fiskekjøtt forringes raskt.
En god sløyekniv gjør denne jobben

ØYO Slaktesett

Slaktesettet består av fire kniver: flåkniv, 
spiss kjøttkniv, buet kjøttkniv og bukåp-
ner.

Alle knivene har skaft i tokomponentsma-
teriale, for sikkert grep selv om man er 
våt på hendene.

Leveres i corduramappe, et syntetisk ma-
teriale for sikker oppbevaring av knivene.



Jaktbelte
Håndlaget belte utarbeidet av jegere for jegere, et 
bredt belte som avlaster og støtter din rygg. 

På beltet finnes det et smalere belte som en enkelt 
kan løsne og tre på det mann behøver til en vellyk-
ket jakt. Eksempel: kniv og patronholder. 

Foran på beltet finnes det to kraftige D-ringer med 
stor åpning. perfekt for å kjapt feste hundetauet. 
Belte finnes i flere størrelser. 130 cm og 150 cm.

Bladet er produsert av 8Cr13MoV kvalitet, som er stål med 
0,8% karbon, 13% krom, samt 0,2% vanadium og molybden. 
Dette er en kvalitet med høy rustbestandighet, som er seig og 
holder eggen godt, samtidig som den ikke er for hard å sette 
opp. 
Selve eggen, som er tilnærmet U-formet, er konstruert slik at 
det arbeides fra innsiden av skinnet, i motsetning til vanlige 
kniver, hvor det arbeides fra utsiden.

Skaftet (grepet) er lagd av meget solid plastmateriale med 
riflet overflate. Øverst er det hull for linefeste og framme på 
ryggen er det serratering for tommelfingerstyring.
Innerst, på undersiden av skaftet, er det pekefingergrep.

FieldTorq leveres i solid webslir med beltehempe. På forsiden 
har den en liten lomme hvor det ligger en liten plastikktupp 
som kan træs på tuppen av det bladet som ikke brukes. Det 
gir ytterligere forsikring mot skade.

FieldTorq FT-PE er et optimalt og meget effektivt verktøy og 
hjelpemiddel for alle jegere som skal gjøre opp vilt.
Den er lett å bruke, meget funksjonell og samtidig sikker. 
FieldTorq kan bæres i beltet eller i sekke-lomma som 
supplement til vanlig slirekniv.

FIELDTORQ

FieldTorq leveres med robust webslir og bryne



Mora Diamond Skarpener 

Et meget finkornet (600) diamant-
bryne i lommeformat. Passer alle 
typer kniv med rett egg.

Vulkanus VG2 Classic Knivsliper
 
Denne knivsliper fra Vulkanus gjør det meget 
morsommere og enklere å vedlikeholde sine     
knivers skarphet og yteevne. Vulkanus har 
med VG2 Classic knivsliperen oppgradert fra 
den gamle Classic-modellen. Noen av de nye 
mulighetene denne knivsliperen gir, er auto-
matisk justering av slipevinkelen som avviker 
fra 11 -21 graders vinkel. Dette gir både opti-
merte slipeevner, resultater og et bedre grep 
til åpningen av de vinklede slipestålene. Der-
utover har den nye Classic også sterkere opp-
heng og sterkere slipestenger. 

Vulkanus VG2 Classic knivsliperen og dens 
design gjør det meget lettere for alle å slipe 
sine yndlingskniver, med en smule konsentra-
sjon og fokus blir dine gamle kniver bedre enn 
noensinne før og du er klar til å skjære fin fisk, 
kjøtt og grønnsaker uten problemer.

KNIVSLIPER

Vulkanus Pocket Basic Knivsliper

Knivsliper fra Vulkanus i lommefor-
mat som gir knivene et skarpt egg.

Takket være det pene lommeprofilen, 
tar knivsliperen opp minimal plass, 
men gir et fremragende resultat. På 
glidebanen, som er laget av plast, er 
det klare instruksjoner om hvordan 
du skal slipe kniven for best resultat.

- Enkel å bruke.



BILDER FRA KUNDER



HSX Maskinutvikling AS
Bjønnveien 1

3962  Stathelle
Tlf: 35 96 20 20 Mobil: 90 69 44 36 Epost: post@hsx.no / www.hsx.no

HSX Web Store

Priser og info


