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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 000769 
 
Nazwa: Hamach HMV 6-L EA/PA Odsysacz 
(pneumatyczno-elektryczny automatyczny) 
                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
HMV 6-L to nowość firmy Hamach - kompaktowy odsysacz mobilny o wysokiej mocy, który umożliwia 
odsysanie na sucho i na mokro. Zespół jest wyposażony w silnik o mocy 1400 W z regulacją siły 
odsysania. 
 
Cechy i korzyści: 
 

‑ Mocny silnik 1400W 
‑ Regulowana moc ssania 
‑ Automatyczne czyszczenie filtra 
‑ Automatyczny system startujący (elektryczny - pneumatyczno) 
‑ L-certyfikowany (poziom filtracji > 99.9%) 
‑ Możliwość odsysu wody 
‑ Automatyczne załączenie 
‑ Wykorzystywany również do wyposażenia elektrycznego z transformatorem 
‑ Przewód zasilania 8 m 
‑ Odsysacz posiada automatyczny włącznik uruchamiający urządzenie po około 10 sekundach. 

 
Certyfikaty: 
EN 60335-2-69, CE, IP24, Klasa odsysu L 
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Napięcie (V) 230 
Moc (W) 1400 
Natężenie prądu (A) 16 
Maks. Moc na gniazdku 2000 W (kiedy odsysacz pracuje) 
Pojemność: 

‑ Całkowita 
‑ Pył 
‑ Płyn 

 
25 L 
20 L 
15 L 

Przepływ powietrza 73 L/sec. – 4380 L/min. 
Ciśnienie 270 mbar 
Poziom hałasu 69 dB (A) 
Wymiary 0.41 x 0.59 x 0.64 m. 
Waga 12.1 kg 
Filtry 2 x 4300 cm2 poliestrowe 
Czyszczenie filtra Automatyczne (w przerwie pracy) – poprzez drgania magnetyczne 

 
Hamach zaleca użytkownikom odsysanie z użyciem worka na pył, co pozwala utrzymać w czystości 
miejsce pracy oraz chroni zdrowie użytkownika i środowisko. 
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Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 009965 – Nazwa: Hamach Standard: Wąż (4 m) 
Numer artykułu: 077682 – Nazwa: Hamach Podwójne przyłącze węża 
Numer artykułu: 076802 – Nazwa: Hamach Worek na pył 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.hamach.com.pl. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
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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