
O sistema Hamach Central Dust Extraction HCV 9000 TQ foi concebido para 
suportar um processo de trabalho livre de pó num ambiente operacional de 
produção indsutrial, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O HCV 9000 TQ foi concebido para a ligação simultânea 9 ferramentas de lixamento e pode ser 
configurado para satisfazer todos os requisitos do seu processo produtivo. Quando escolhe a gama 
Hamach HCV TQ, está a escolher tecnologia comprovada! Confira as referências Hamach HCV! 

Um processo livre de pó resulta em mais efficiênca
Protege os empregados do pó fino (de madeira, metal, plásticos, betume, massa, revestimento) 
produzido pelo lixamento. Reduz os defeitos no processo de pintura! Menos pó na área de trabalho 
resulta em mais eficiênca! Trabalhe com eficiênca e segurança com a gama Hamach HCV TQ!
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Art. n°. 000584 - HCV 9000 TQ

SISTEMA HAMACH CENTRAL DUST EXTRACTION HCV 9000 TQ
Para a indústria automóvel, marinha e aplicações industriais.

WWW.HAMACH.PT Hamach Hamach_EN hamach_com

elevada qualidade de extração do
pó fino
utilização industrial de médias e grandes 
dimensões
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias 
por semana
potente para trabalho de tubo com até 
120 m de comprimento
6 filtros de classe M com limpeza 
pneumática do filtro
sistema durável
até  9  pontos de extração para lixamento
simultâneo:



Opcional - Braço de aspiração HCV 
Ideal para quando é necessário um alcance grande para executar o 
serviço no local de trabalho. Combine com as Caixas de Energia da 
Hamach e a flexibilidade do trabalho será ótima! 
Art. n°. 000555

Dados técnicos

Max. pontos sucção

Volt (V)

Potencia (kW)

Fluxo ar (m3/h)

Fluxo ar (L/min)

Depressão (Kpa)

Depressão (m. bar)

No de motores

Ar compromido (bar)

Peso (kg)

Medidad Comp x Larg x Alt (cm)

Nível acústico (dBa)

Políester non woven filters (m2)

Superfície filtros (m²)

Limpeza de filtros manual

Capacidade depósito (L)

Comprimento tubagem (m)

Quadro elétrico (24 V)

Inversor disponível

Disponível de acordo com as normas ATEX

Sim

Standard

Opcional

Opcional

HCV 9000 TQ

9

380 - 400

7.5

710

11.800

26

260

1

5

400

135 x 60 x 150

73

6 x 0.8

4.8

50

± 120

Opcional - Caixas de energia HCV
A Caixa de Energia da Hamach é um dispositivo 
de energia central que fornece aos empregados ar 
comprimido, eletricidade e vácuo, num punto central.
Art. n°. 000577

Opcional - ATEX para HCV 9000 TQ
O Hamach HCV 9000 TQ pode ser entregue 
opcionalmento como uma versão ATEX. Adequado 
para extrair pó potencialmente explosivo como 
alumínio fino (classe de pó IIIC – ST1).

Opcional - Pontos de extração HCV 
Desta forma, é possível criar uma solução de 
extração de pó para cada situação e cada 
carteira. Funcionalidade básica ou completamente 
automatizado. 
Art. n°. B04201

Standard - Classe M filtros HCV
O Hamach HCV 9000 TQ tem filtros de classe M
com um nível de extração de > 99,9% (pó fino e de
quartzo de 0,2 – 2 mícrones).
Durante o processo de extração de pó, o HCV 9000 
TQ limpa os filtros pneumaticamente (repetindo todos 
os 5 minutos). Uma garantia para si de que a
gama HCV TQ nunca perde o seu máximo poder de
extração de pó!
Art. n°. 059404

Opcional - Pre separador de aluminio HCV 50 TQ EX
O HCV 50 TQ EX da Hamach é um pré-separador com
limpeza automática do filtro, para separar e recolher pó 
potencialmente explosivo (como alumínio, carvalho). 
Art. n°. 000585

SISTEMA HAMACH CENTRAL DUST EXTRACTION HCV 9000 TQ
Para a indústria automóvel, marinha e aplicações industriais.
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TQ Séries - Garantidas por até 10 anos! 
Garantia padrão de 24 meses. 

Contrate um serviço de manutenção 
Hamach e estenda sua garantida para 
até  120  meses. 

*Informe-se sobre os detalhes com seu 
revendedor Hamach. Hamach é a escolha da 
confiança e durabilidade. 


