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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 000672 
 
Omschrijving: Spuitstandaard HLS 93 
                    
 
 
  

 
 

Specificatie: 
Een multifunctionele spuitstandaard voor de ondersteuning van schuur- en spuitwerkzaamheden. Geschikt 
voor alle carrosserieonderdelen en bumpers. 
 
Gebruik de voettrapper, verdraai de hendels handmatig en draai de spuitstandaard in positie (180°) voor 
maximale werkflexibiliteit. 
 
Technische specificaties: 
 
Kleur Metaal 
Inhoud 1 Spuitstandaard HLS 93 met 7 accessoires, standaard meegeleverd: 

- 3 x lange stangen met haken (art.nr. 067201) 
- 1 x set van 2 verzamelhaken (art.nr. 067217) 
- 3 x verbindingsbeugels voor montageaccessoires (art.nr. 

067202) 
Verpakkingseenheid Per stuk 
Opslag 17.75 kg 
Afmeting 210 x 140 x 170 cm 

 
 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer:  
066657 - Korte stang 
067216 - Spuitpistoolhouder 
067226 - Ondersteuningstafel 
067221 - Klemtangen 10 cm 
067222 - Klemtangen 20 cm 
067223 - Klemtangen 30 cm 
067224 - Spiegelhouderklemmen 
067225 - Velgenhouderklemmen 
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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. De informatie over werk- 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het materiaalveiligheidsinformatieblad via www.hamach.com. 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, Nederland                                                T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 
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