HAMACH CENTRAAL STOFAFZUIGINGSSYSTEEM HCV 15000 TQ
Voor automotive, marine en industrie.
Het Hamach Centraal stofafzuigingssysteem HCV 15000 TQ is ontworpen om
een stofvrij werkproces te ondersteunen in een 24/7 operationele, industriële
productieomgeving.
De HCV 15000 TQ is ontworpen voor de gelijktijdige aansluiting van 15 schuurmachines en kan worden
geconfigureerd om te voldoen aan al uw vereisten in het productieproces. Als u voor de Hamach HCV
TQ-serie kiest, kiest u bewezen technologie! Bekijk de Hamach HCV-referenties!
Het stofvrije proces verhoogt de efficiëntie
Beschermt werknemers tegen fijnstof (van hout, metaal, plastic, mastiek, stopverf, coating) die bij het
schuren ontstaat. Vermindert defecten in het verfproces! Minder stof in het werkgebied, met als resultaat
een hogere efficiëntie! Werk veilig en efficiënt met de Hamach HCV TQ-serie!

Top Quality HCV 15000 TQ
▪ fijne stofafzuiging van topkwaliteit
▪ middelgroot en groot industrieel gebruik
▪ 24/7 gebruik
▪ krachtig in leidingen met een lengte tot
200 m
▪ 9 M-klasse filters met pneumatische
filterreiniging
▪ duurzaam systeem
▪ tot 15 afzuigpunten voor gelijktijdig
schuren:

Art.nr. 000588 - HCV 15000 TQ
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HAMACH CENTRAAL STOFAFZUIGINGSSYSTEEM HCV 15000 TQ
Voor automotive, marine en industrie.
Technische informatie

HCV 15000 TQ

Max. aantal afzuigaansluitingen

15

Volt (V)

380 - 400

Vermogen (kW)

12.5

Luchtstroom (m /h)

1100

Luchtstroom (L/min)

18.300

3

Onderdruk (Kpa)

26

Onderdruk (m. bar)

260

Aantal motoren

1

Luchtdruk (bar)

5

Gewicht (kg)
Afmetingen L x B x H (cm)

Standaard - HCV M-klasse filter
De Hamach HCV 15000 TQ beschikt over M-klasse
filters met een afzuigingsniveau van > 99.9% (fijne en
kwartsstof van 0.2 – 2 micron).
Tijdens het stofafzuigingsproces reinigt de HCV 15000
TQ de filters pneumatisch (met een herhaling om de
5 minuten). Een garantie voor u dat de HCV TQ-serie
nooit zijn maximale stofafzuigingskracht verliest!
Art.nr. 059404

Optioneel - HCV 50 TQ EX Aluminium voorafscheider
De Hamach HCV 50 TQ EX is een voorafscheider met
automatische filterreiniging voor het scheiden en
verzamelen van mogelijk explosieve stof
(zoals aluminium, eikenhout).
Art.nr. 000585

600
188 x 95 x 190

Geluidsniveau (dBa)
Polyester non woven filters (m2)

74
9 x 0.8

Filteroppervlak (m²)

7.2

Automatische filterreiniging

Yes

Reservoirinhoud (L)

150

Leidingnet (m)

± 200

Schakelkast (24 V)

Standaard

Inverter beschikbaar

Optioneel

Samengesteld volgens ATEX standaarden

Optioneel

Optioneel - ATEX voor HCV 15000 TQ
De Hamach HCV 15000 TQ kan optioneel worden
geleverd als ATEX-versie. Geschikt voor het afzuigen
van mogelijk explosieve stof zoals fijn aluminium
(stofklasse IIIC – ST1).
Optioneel - HCV Energiebox
De Hamach Energiebox is een centraal
energie-apparaat dat medewerkers voorziet van
samengeperste lucht, elektriciteit en vacuüm op
één centraal punt.
Art.nr. 000577

TQ serie - Garantie tot wel 10 jaar!
Standaard 24 maanden garantie.
Sluit een Hamach Service contract af en
de garantieperiode* wordt verlengd tot een
maximum van 120 maanden!
*Vraag naar de Hamach Service contract details
en voorwaarden. Kies voor Hamach en u kiest
voor een betrouwbare én duurzame oplossing!
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Optioneel - HCV Zwenkarm
Ideaal voor een groot werkbereik in een flexibele werkplek.
Combineer met één van de Hamach Energieboxen!
Art.nr. 000555

Optioneel - HCV Afzuigpunten
Maakt het mogelijk om een stofafzuigingsoplossing
voor elke situatie en elk budget te creëren. Basis
uitvoering of vol automatisch.
Art.nr. B04201
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