
000223_NL_NL;Hamach_TDS_DS40_Mini_Excentrische_schuurmachine_v2 pagina 1 

 

Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 000223 
 

Omschrijving: DS 40 Mini Excentrische 
Schuurmachine 3 mm - 30 mm pad 

                    

 

 

  

 

 

Specificatie: 

De DS 40 is een kleine, zeer handzame pneumatisch aangedreven excentrische machine. Deze mini 
sander is uitgerust met een klein velcro padje, waarop de mini discs worden bevestigd. 

Met dit systeem is het mogelijk om op de meest efficiënte wijze kleine oneffenheden, zoals stofjes, 
zakkers en kleine vlekken weg te polijsten. 

De zeer fijne schuurkras die daarbij ontstaat is weg te poetsen met de DS 70. 
 
Accessoires 

022301 Standaard: Tackup (velcro) mini pad Ø 30 mm. 022302  
Optie:                             Adhesive mini pad Ø 30 mm. 

Technische specificaties: 

 

Luchtdruk 6,3 bar 

Luchtverbruik ca. 360 l/min 

Toerental onbelast 16.000 per min. 

Schuurcirkel 3 mm 

Gewicht 900 g 

Geluidsvermogen < 75 dB(A) 

 
 

Gerelateerde producten van Hamach 

Artikelnummer: 022301 – Omschrijving: Hamach Tackup (met klittenband) mini pad            
Ø 30 mm 

Artikelnummer: 000224 – Omschrijving: Hamach DS 70 Roterende Poetsmachine - 70 mm pad 
 

Disclaimer 

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 

 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 

worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 

gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 

International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 

 

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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