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Artikelnummer:        000452  
      
Omschrijving:  HR 1400  
                                               Spuitpistoolreiniger    
        

           

 

 
 

Specificaties 

Technische informatie                                                                                                                        
Capaciteit:          2x 2.5L jerrycans (geplaatst in gesloten ruimte met afzuiging)                                                                   
Afmeting (LxBxH):         20 cm x 30 cm x 85 cm (incl. drukregelaar)                            
Gewicht:          8 kg       
Afzuigaansluiting:                       80 mm                                                       
Behuizing:                                     Hoge kwaliteit AISI 304 roestvrij staal 
Aarde:                                            Aardedraad / Geaard d.m.v. buiswerkafzuiging 
Pneumatische aansluiting:         ¼” draad 
Geadviseerde druk:                     3 – 4 bar (in te stellen d.m.v. drukregelaar) 
 
ATEX certificering:                       EU norm 2014/34/EU       

                                                                          
 
Opmerkingen 
 
Het reinigen van een spuitpistool wanneer u van kleur wilt wisselen is een tijdrovende klus. Met de compacte Spraygun 
Cleaner verwijdert u alle restanten water gedragen lak binnen enkele seconden uit uw spuitpistool. Dit verhoogt uw 
productiviteit aanzienlijk.  
 
Deze compacte reiniger is gemakkelijk te bedienen in slechts 3 stappen: Reinigen, Spoelen en Drogen1  
Hij verkort de reinigingstijd en zorgt er zo voor dat u de hoogste efficiëntie uit uw spuitsysteem kunt halen. Draagt bij aan 
een schone werkomgeving door het afgesloten opbergen van de jerrycan met afvalwater. De machine is duurzaam en 
gemakkelijk te reinigen dankzij het RVS materiaal. 
 
Gegarandeerd schoon werken: 

• Een compleet gereinigd lakkanaal, klaar voor de volgende klus  
• Minimaal verbruik van water en minimale hoeveelheid afvalwater 
• Reinigen met een spuitfles wat veel rotzooi veroorzaakt is niet meer nodig 
• Jerrycans zijn netjes opgeborgen (geen rotzooi op de grond) 
• Volledig uitgevoerd in roestvrij staal (gemakkelijk schoon te houden / hoge kwaliteit / duurzaam) 
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• Geschikt voor toepassing in ATEX zone 2, kan worden gebruikt buiten de mengruimte / spuitcabine bij gebruik 

van een reinigingsmiddel op waterbasis.  
• Een ideale oplossing voor reiniging tussen kleurwissels   

(uitgedroogde lak op waterbasis is niet meer te reinigen met alleen water) 
• Het is aanbevolen uw spuitpistool periodiek volledig te demonteren en te reinigen 
• Zorg voor goede persoonlijke bescherming tijdens het reinigen van uw spuitpistool (draag handschoenen en een 

veiligheidsbril)  
• Recycle of voer het afvalwater af volgens de lokaal geldende regelgeving.  

 
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 
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