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Technisch informatieblad  

Algemeen 
 
Artikelnummer: 0004xx 
 
Omschrijving: Industriële Roestvrijstalen Werkbank 
                    
 
 
  

 

 
Specificatie: 
 
Versterkte industriële werkbank voor de zwaarste klussen! 
Werk je met grotere verfblikken? Dan is deze industriële werkbank echt iets voor jou! Deze versterkte werkbanken 
zijn gemaakt van roestvrij staal en geschikt voor verfblikken tot 20 L. Ook is het op deze stevige werkbank 
gemakkelijk om de verfblikken luchtdicht af te sluiten. De werkbank is leverbaar met of zonder damp afzuigkoof. 
Met twee grote open legplanken waarvan de bovenste iets naar achteren gekanteld is om alles op zijn plaats te 
houden. De werkbank is leverbaar in twee maten: 120 cm en 180 cm. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- De werkbank is gemaakt van geborsteld roestvrij staal 
- Versterkt en daardoor geschikt voor de zwaarste klussen (geschikt voor blikken tot 20 L) 
- De bank heeft verstelbare poten, zodat hij altijd de juiste hoogte heeft 
- Wordt geleverd met de optie van een afzuigkoof voor dampafzuiging 
- Met een vlak werkplatform 
- De bank is eenvoudig schoon te houden 

 
Beschikbare versies: 
 

Art. nr. 000475 Met afzuigkoof 120 cm 47 kg 
Art. nr. 000476 Met afzuigkoof 180 cm 72 kg 
Art. nr. 000477 Zonder afzuigkoof 120 cm 35 kg 
Art. nr. 000480 Zonder afzuigkoof 180 cm 55 kg 

 
Technische specificaties: 
 

Afmeting 120 x 60 x 91 cm of 180 x 60 x 91 cm 
Werkhoogte 91 cm 
Diepte 60 cm 
Materiaal Roestvrij staal 
Afzuiging Ø 180 mm – over de breedte van de tafel op een hoogte van 25 cm 

- 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 000481 – Omschrijving: Hamach Industriële Weegschaaltafel 
Artikelnummer: 000471 – Omschrijving: Hamach Afvalcentrum Handmatig 
Artikelnummer: 000469 – Omschrijving: Hamach Afvalcontainer 250 L 
 
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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