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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 000474 
 
Omschrijving: HR 24000 Handmatige 
Spuitpistoolreiniger 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Pneumatische handmatige Spuitpistoolreiniger. Om direct aan te sluiten op de waterleiding, met 
flottersysteem, om water toevoer af te sluiten, zodra de spoelbak volledig gevuld is. Voorzien van 
afvalwater reservoir, met een lucht stromingssysteem, om het coaguleringsproces te versnellen. Een grote 
tank voor het afvalwater, inclusief filter systeem, die makkelijk verrijdbaar is. De HR 2400 is gemaakt van 
roestvrij staal.  
 
Kenmerken en voordelen: 

- Gemakkelijk verrijdbaar dankzij de 4 grote wielen 
- Gemaakt van roestvrij staal 
- Grote tank 
- Met veiligheidsklep 

 
Gecertificeerd: 
Voldoetaan de richtlijnen 2014/34/EU ATEX. 
ATEX code: II 3G IIB T4 
 
Technische specificaties: 
 
Luchtdruk 4 – 6 bar 
Luchtverbruik 350 L/min 
Afmeting 158 x 84 x 60 cm 
Afzuigaansluiting Ø 80 mm 
Hoogte werkblad 105 cm  
Gewicht 70 kg 
Opvangtank 50 L 
Luchtinlaat 1/4" 

 
 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 00046x – Omschrijving: RVS Werktafels zonder deur 
Artikelnummer: 000469 – Omschrijving: RVS Afvalcontainer 
 
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. 
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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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