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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 000672 
 
Descrição: Suporte para pintura HLS 93 
                    
 
 
  

 
 

Especificaçao: 
Um suporte para pintura multifuncional, para apoio nos trabalhos de pintura. Adequado para todas as 
peças de carroçaria e para-choques. 
 
Use o pedal, rode as pegas manualmente e gire o suporte para pintura para a posição (180º), para a 
máxima flexibilidade de trabalho. 
 
Especificações técnicas: 
 
Cor Metal 
Conteúdo 1 suporte para pintura HLS 93 com 7 acessórios padrão inclui: 

- 3 x hastes longas com ganchos (art. n.º 067201) 
- 1 x conjunto de 2 ganchos (art. n.º 067210) 
- 3 x apoios para montagem de acessórios (art. n.º 

067202) 
Unidade de embalagem por peça 
Armazenamento 17.75 kg 
Tamanho 210 x 140 x 170 cm 

 
 
Productos relacionados da Hamach 
Código artigo:  
066657 - Haste curta 
067216 - Suporte de pistolas 
067226 - Mesa de apoio 
067221 - Pinças de fixação 10 cm 
067222 - Pinças de fixação 20 cm 
067223 - Pinças de fixação 30 cm 
067224 - Pinças para suporte de espelho 
067225 - Pinças para suporte de jantes 
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Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. As informações sobre segurança no 
trabalho e ambiental estão disponíveis na ficha de dados de segurança do material (FDSM) na página 
www.hamach.com. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). 
Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e 
condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade 
do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação 
específica do utilizador. 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holanda                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.hamach.pt 
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