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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 000768 
 
Omschrijving: HMV 6-L EA Mobiele stofzuiger 
(Elektrisch Automatisch)   
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Een krachtige en compacte mobiele stofzuiger welke ook geschikt is voor het opzuigen van vloeistoffen. 
De krachtige 1400 Watt motor en de optie om handmatig de zuigkracht aan te passen, maken deze 
machines geschikt voor elke klus. 
 
Kenmerken en voordelen: 
 

- Krachtige 1400 Watt motor 
- Handmatig instelbare zuigkracht 
- Automatische filterreiniging 
- Automatisch startsysteem (elektrisch)  
- L-gecertificeerd (filtratiegraag > 99.9%) 
- Geschikt voor het opzuigen van vloeistof (niet brandbaar) 
- Ook geschikt voor elektrisch apparatuur met transformer 
- Netsnoer 8 m. 
- Stofzuiger zuigt 10 minuten door na uitschakelen voor een nog schoner resultaat 

 
Gecertificeerd: 
EN 60335-2-69, CE, IP24, Stofklasse L 
 
Technische specificaties: 
 
Voltage (V) 230 
Vermogen (W) 1400 
Ampère (A) 16 
Max. vermogen stopcontact 2000 W (wanneer stofzuiger in gebruik is) 
Capaciteit: 

- Bruto 
- Stof 
- Vloeistof 

 
25 L 
20 L 
15 L 

Luchtstroom 73 L/sec – 4380 L/min 
Druk 270 mbar 
Geluidsniveau 69 dB (A) 
Afmeting 0.41 x 0.59 x 0.64 m 
Gewicht  12.1 kg 
Filters 2 x 4300 cm2 polyester filters 
Filterreiniging Automatisch (tijdens pauzeren) – Magnetische vibratie 

 
Hamach adviseert zijn gebruikers stofzakken te gebruiken voor een schonere werkomgeving en om de 
gezondheid van de gebruiker en de omgeving te beschermen. 
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Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 009965 – Omschrijving: Hamach Stofzuigslang Ø 29 (4 m) 
Artikelnummer: 077682 – Omschrijving: Hamach Dubbele slangaansluiting 
Artikelnummer: 076802 – Omschrijving: Hamach Fleece Filterzak 
 
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. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) 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, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 
 

http://www.hamach.com/
http://www.emm.com/
http://www.hamach.nl/
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