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Algemeen 
 

Artikelnummer: 000453 

  
Productomschrijving: HR 3000 Automatische 

Spuitpistolenreiniger  

 

Specificatie 
- Afmetingen:   158 x 84 x 60 (H x B x D)  

- Werkhoogte:   105 cm 

- Gewicht:   70 kg 
- Afzuigpunt:   Ø 180 mm 

- Afzuigvolume:   700 m³/h 

- Tankinhoud:   2 x 25 L 
 

Opmerkingen 
Volledig automatische spuitpistoolreiniger, waarin 2 pistolen tegelijkertijd gereinigd kunnen worden.  

Uitgerust met vloeistofpompen, reinigingsborstels en reinigingsnozzle voor het spoelen van het  
spuitpistool met reinigingsmiddel. Tijdens het automatische reinigings proces, kunt u ook handmatig een  

pistool schoonmaken. Het reinigingsproces stopt automatisch wanneer u het deksel opent. Aangedreven 
door maximaal 4 bar luchtdruk. 

 

De high-design vormgeving van de HR 3000 zorgt voor een pronkstuk in de moderne mengruimte. De 
Hamach HR 3000 automatische spuitpistolen-reiniger is voorzien van een verhoogde kap waardoor er ook 

bij het handmatig reinigen een goede afzuiging van de daarbij vrijkomende schadelijke dampen kan 
plaatsvinden. Er kunnen gelijktijdig twee verfspuiten automatisch gereinigd worden, terwijl ook op 

hetzelfde moment een handmatige reiniging uitgevoerd kan worden. Het automatisch reinigen wordt 

gestopt zodra het deksel wordt geopend. De bediening is eenvoudig en uiterst gebruiksvriendelijk. 
 

- Laag thinner gebruik, door dat hoofd reiniging met vuile thinner gebeurd 
- Veilig voor gebruiker (gesloten systeem in automaat stand) 

- Duurzaam en goed te reinigen door volledig RVS 
- Standaard voorzien van lekbak 

- geadviseerd afzuigvolume 700 m3 per uur, altijd in combinatie met ventilator installeren.  
- ‘De HR 3000 voldoet aan de richtlijnen 2014/34/EU’ ATEX 

 

Disclaimer 

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
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Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 

worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 

gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 

International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 

 

Ontwikkeld door: 

EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 

 

 

http://www.emm.com/
http://www.hamach.nl/

