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Ficha Técnica
Dados gerais
Código artigo: 000768
Descrição: Hamach HMV 6-L EA Aspirador

Especificaçao:
Os aspiradoras Hamach HMV 6-L são compactos e muito potentes. Recomendados para aspirar pó e
líquidos.Tem um motor de 1.400 w ajustável manualmente à necessidade de sucção.
Funcionalidades e benefícios:
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

Potente motor de 1400 W
Potencia de saída regulável
Limpeza de filtros automática
Certificado tipo L (> 99.9% retenção)
Apto para extração de agua
Arranque automático
Com tomada para máquinas elétricas
Cabo de 8 metros
Esta unidade de aspiração para automaticamente depois de 10 segundos após para de lixar.

Certificados:
EN 60335-2-69, CE, IP24, Poeiras classe L
Especificações técnicas:
Voltagem (V)
Potência (W)
Ampere (A)
Max. Ficha de alimentação
Capacidade:
- Total
- Poeira
- Agua
Fluxo ar
Depressão
Nível de ruído
Dimensões
Peso
Filtros
Limpeza filtro

230
1400
16
2000 W (em uso)
25 L
20 L
15 L
73 L/sec – 4380 L/min
270 mbar
69 dB (A)
0.41 x 0.59 x 0.64 m.
12.1 kg
2 x 4300 cm2 Unidades de filtro de poliéster
Automático (após paragem) – vibrações magnéticas

Hamach recomenda o uso dos sacos para poeiras para poder manter uma área de trabalho limpa e para
proteger a saúde dos trabalhadores e a higiene do ambiente.
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Productos relacionados da Hamach
Código artigo: 009965 – Descrição: Hamach Manguera (4 m)
Código artigo: 077682 – Descrição: Hamach Ligação mangueira dupla
Código artigo: 076802 – Descrição: Hamach Saco de pó
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. A informaçao de trabalho e
regulaçao meio ambiental está disponível na MSDS no site www.hamach.pt. 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, The Netherlands
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.hamach.pt

