
Centralny system odpylania Hamach HCV 7000 TQ jest przeznaczony do
wspierania bezpyłowych procesów roboczych w środowisku produkcji
przemysłowej w trybie 24/7. 

System HCV 7000 TQ umożliwia jednoczesne podłączenie 7 stanowisk szlifierskich i można go
skonfigurować tak, aby spełniał wszystkie wymagania technologii produkcyjnej. Wybierając urządzenia
Hamach z serii HCV TQ, wybierasz sprawdzoną technologię! Zobacz, kto poleca system Hamach HCV! 

Bezpyłowy proces zwiększa wydajność
Chroni pracowników przed pyłem szlifierskim (z drewna, metalu, plastiku oraz wszelkiego rodzaju
szpachli, mas i powłok). Mniejsze wady w procesie lakierowania! Mniej pyłu w obszarze roboczym 
oznacza większą wydajność pracy! Zadbaj o bezpieczeństwo i wydajność pracy dzięki urządzeniom z 
serii HCV TQ!
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CENTRALNY SYSTEM ODPYLANIA HAMACH HCV 7000 TQ
Dla branży motoryzacyjnej, morskiej i przemysłu.
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Nr art. 000565 - HCV 7000 TQ

najwyższa jakość odciągania
drobnego pyłu
możliwość zastosowania w średnich i
dużych zakładach przemysłowyc
praca w trybie 24/7
solidne orurowanie o długości do 110 m
6 filtrów klasy M z pneumatycznym
czyszczeniem
duża trwałość systemu
nawet  7  punktów odciągu podczas
jednoczesnego szlifowania:



Opcja - Ramię ruchome HCV
Idealne do pracy wymagającej dużego zasięgu roboczego do wykonania
zadania. Współpracuje ze skrzynkami przyłączeniowymi Hamach,
zapewniając optymalną elastyczność pracy!
Nr art. 000555

Techniczne dane

Maks. ilość punktów odsysu

Volt (V)

Moc (kW)

Zużycie powietrza (m3/h)

Zużycie powietrza (L/min)

Podciśnienie (Kpa)

Podciśnienie (m. bar)

lość silników

Ciśnienie powietrza (bar)

Waga (kg)

Wymiary Dł. x Szer. x Wys. (cm)

Pozium hałasu (dBa)

Poliestrowe fi ltry włókninowe (m2)

Powierzchnia filtrów (m²)

Automatyczne czyszczenie filtra

Pojemność zbiornika na pył (L)

Długość instalacji rurowej (m)

Skrzynka rozdzielcza (24 V)

Dostępny inwerter

Dostępne zgodnie z normami ATEX

Tak

Standard

Opcja

Opcja

HCV 7000 TQ

7

380 - 400

6.0 (2 x 3.0 kW)

620

10.300

26

260

2

5

325

135 x 60 x 150

72

6 x 0.8

4.8

50

± 110

Opcja - Skrzynki zasilające HCV
Skrzynka przyłączeniowa Hamach to centralne
urządzenie elektryczne, które zapewnia pracownikom
dostęp do sprężonego powietrza, prądu i podciśnienia
w jednym, centralnie ustawionym miejscu.
Nr art. 000577

Opcja - ATEX w wykonaniu HCV 7000 TQ
Maszynę Hamach HCV 7000 TQ można także
zamawiać w opcjonalnym wykonaniu ATEX. Ta wersja
jest przeznaczona do odciągania pyłów stwarzających
zagrożenie wybuchem, np. aluminium (pyły klasy IIIC
– ST1).

Opcja - Punkty odciągu HCV
Dzięki temu mogą oni dopasować rozwiązania 
do odpylania do każdej sytuacji i możliwości
finansowych. Podstawowe funkcje i pełna
automatyzacja.
Nr art. B04201

Standard - Klasy M filtrów HCV
Hamach HCV 7000 TQ jest wyposażony w filtry klasy
M, które zapewniają filtrację na poziomie > 99.9% (pył 
drobny i kwarcowy 0.2 – 2 mikronów).
Podczas odpylania HCV 7000 TQ pneumatycznie
czyści filtry (powtórzenia co 5 minut). To gwarantuje,
że w maszynach z serii HCV TQ nigdy nie utracisz
maksymalnej mocy odpylania.
Nr art. 059404

Opcja - Pre- separator aluminium HCV 50 TQ EX
HCV 50 TQ EX to separator wstępny z układem
automatycznego czyszczenia filtrów do oddzielania
i zbierania wybuchowych pyłów (np. aluminium lub
dębiny).
Nr art. 000585

TQ series - Okres gwarancji aż do 10 lat!
Standardowa gwarancja 24 miesiące. 

Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a
okres gwarancji* zostanie przedłużony
maksymalnie do  120  miesięcy!

*Zapytaj nas o szczegóły i warunki kontraktu
serwisowego Hamach. Wybierz Hamach a
wybierzesz trwałe i niezawodne rozwiązania!
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