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Informacje ogólne 
 

Numer artykułu: 000453 

  
Nazwa:  Myjka automatyczna HR 3000 

 

Specyfikacja 
- Wymiary: 158 x 84 x 60 (H x W x D) 

- Wysokość robocza: 105 cm 

- Waga: 70 kg 
- Wyciąg: Ø 180 mm 

- Moc wyciągu: 700 m³/h 
- Zbiornik: 2 x 25 L 

 
Uwagi 

 
Myjka ma bardzo szeroki zakres zastosowania. Nadaje się do lakierów wodorozcieńczalnych oraz 

konwencjonalnych. Zasilana sprężonym powietrzem. Całkowicie automatyczna, pneumatyczny system do 

czyszczenie dwóch pistoletów równocześnie. Istnieje możliwość podłączenia do instalacji odciągowej. 
Dzięki swoim właściwościom myjka idealnie nadaje się do warsztatów lakierniczych, jest prosta w 

obsłudze, oszczędza czas pracy. Poprzez zbieranie resztek lakierów oraz rozpuszczalnika możemy spełniać 
normy ochrony środowiska. Zasilana ciśnieniem max 4 bar. 

 
Niezwykle estetyczna konstrukcja urządzenia do automatycznego czyszczenia pistoletów lakierniczych 

Hamach HR 3000 stanie się wyróżnikiem każdej nowoczesnej mieszalni. Urządzenie to ma podniesioną 

pokrywę, która pozwala odpowiednio odprowadzać niebezpieczne gazy wydzielające się podczas 
czyszczenia, nawet ręcznego. Automatycznie można czyścić jednocześnie dwa pistolety natryskujące, 

a także wykonywać czyszczenie ręczne. Otwarcie pokrywy przerywa proces automatycznego czyszczenia. 
Obsługa urządzenia jest prosta i niezwykle intuicyjna.  

 

- Mniejsze zużycie rozpuszczalnika dzięki jego ponownemu wykorzystaniu w głównym cyklu 
czyszczenia 

- Bezpieczeństwo użytkownika (w trybie automatycznym system jest zamknięty)  
- Trwała i łatwa w czyszczeniu konstrukcja ze stali nierdzewnej 

- Tacka ociekowa w standardowym wyposażeniu 
- Zalecana wydajność usuwania 700 m3 na godzinę, instalować zawsze razem z wentylatorem. 

- *Urządzenie HR 3000 jest zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. 

 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 

www.hamach.com. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
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Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 

i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 

i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 

z wymienionych produktów do swoich celów. 
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