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Dados gerais 
 

Código artigo:   000453 

  
Descrição: Lavadora de pistolas HR 3000 Automática 

 

Especificações 
- Dimensiones: 158 x 84 x 60 cm (Al x An x Prof) 

- Altura de trabajo: 105 cm 
- Peso: 70 kg 

- Punto extraccion: Ø 180 mm 

- Capacidad extraccion: 700 m3/h  
- Deposito: 2 x 25 L 

 
Observações 
O design altamente estético da HR 3000 é um trunfo para qualquer cabina de mistura moderna. O 

dispositivo de limpeza de pistola de tinta automatizada Hamach HR 3000 possui uma cobertura levantada 

para garantir a extração adequada de fumos prejudiciais durante a limpeza, até para limpeza manual. 
Poderão ser limpas automaticamente duas pistolas de cada vez, sendo a limpeza manual executada 

também em simultâneo. A limpeza automática para assim que se abre a capota. O funcionamento é 
simples e extremamente intuitivo.  
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- Baixo nível de solventes, uma vez que o ciclo de limpeza principal reutiliza solvente 
- Seguro para o utilizador (sistema fechado se definido para o modo automático)  

- Duradouro e fácil de limpar, construção total em aço inoxidável 
- Inclusão padrão da bandeja de resíduos 

- Volume de extração recomendado de 700 m3 por hora, instale sempre em combinação com o 

ventilador. 
- "O HR 3000 está em conformidade com a Diretiva ATEX 2014/34/UE. 

 

Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 

ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 

utilizador ler e aplicar as informações. 
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Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 

proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 

fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 

verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 

produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 

Publicado por: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                    www.hamach.pt 
 

 

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

