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 Informacje ogólne 

Numer artykułu:        000452  
      
Nazwa:   HR 1400 
                                               Myjka do pistoletów Micro    
        
 

           

 

 
 

Specyfikacja 

Informacje Techniczne 
Pojemność:          2x 2.5L kanistry (przechowywane w zamknięciu z odciągiem)                                                                   
Wymiary (DxSzxW):         20 cm x 30 cm x 85 cm (włączając regulator ciśnienia)                            
Waga:           8 kg     
Przyłącze odciągu:                       80 mm                                                       
Obudowa:                                     Wysokiej jakości stal nierdzewna AISI 304  
Uziemienie:                                  Przewód uziemiający w zestawie 
Przyłącze pneumatyczne:           gwint ¼”  
Zalecane ciśnienie robocze:      3 – 4 bar (zawiera regulator ciśnienia) 
 
Oznaczenie ATEX:                        Norma Europejska 2014/34/EU       

                                                                          
 
Uwagi 
 
Szybka i kompaktowa myjka do pistoletów marki Hamach zwiększa produktywność umożliwiając Ci szybką zmianę koloru 
lakieru. W kilka sekund przepłukuje Twój pistolet lakierniczy wodą zapewniając Ci czysty i suchy pistolet gotowy do 
kolejnych prac! Bezpiecznie czyść i susz swój pistolet dzięki myjce do pistoletów pracujących w systemie wodnym.  
 
To proste w instalacji urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze w trzech prostych krokach mycie, Płukanie i Suszenie. 
Urządzenie to zapewnia czyste i bezpieczne środowisko pracy dzięki zintegrowanym kanistrom oraz trwałej i łatwej w 
utrzymaniu czystości obudowie ze stali nierdzewnej. 
 
Gwarancja ogólnej czystości: 

• Odpowiednio wyczyszczony kanał lakierniczy, gotów do kolejnych prac.  
• Ogranicza zużycie wody i ilość odpadów 
• Brak niechlujnego przepłukiwania nieodpowiednimi tryskawkami 
• Zintegrowane kanistry (brak kanistrów stojących na podłodze) 
• Wykonana w całości ze stali nierdzewnej (łatwość czyszczenia/wyższa jakość/trwałość) 
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Notes 
 

• Odpowiednia do umieszczenia w strefie ATEX 2, ale może byś stosowana również poza pomieszczeniem do 
przygotowania lakieru. 

• Świetne rozwiązanie do czyszczenia pistoletu pomiędzy zmianami koloru lakieru  
(lakier wodny który już zupełnie wysechł nie zostanie wyczyszczony jedynie przy użyciu wody) 

• Zalecane jest kompletne czyszczenie (rozebranie na części) pistoletu lakierniczego raz na jakiś czas.  
• Zapewnij odpowiednią odzież ochronną podczas czyszczenia (załóż rękawiczki ochronne i okulary ochronne)  
• Zutylizuj wodę zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  

 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.hamach.com.pl 
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