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Technisch informatieblad  

 

  

Algemeen 
 
Artikelnummer: 000481 
 
Omschrijving: Industriële Weegschaaltafel – voor de 
verwerking van industriële hoeveelheden lak 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
 
Roestvrijstalen Industriële Weegschaaltafel voor grote hoeveelheden lak 
De Industriële Weegschaaltafel heeft een gladde, geborstelde roestvrijstalen behuizing met ruimte voor een 
industriële weegschaal. De behuizing is gemaakt van roestvrij staal en past perfect in de mengruimte. De Industriële 
Weegschaaltafel bevindt zich op een ergonomische werkhoogte en voorwerpen hoeven niet op aanzienlijke hoogte 
te worden getild. Het heeft een versterkte constructie voor zwaardere toepassingen. De Industriële 
Weegschaaltafel is voorbereid op dampafzuiging, met daarnaast een aansluiting op de roestvrijstalen mengtafel (20 
x 10 cm). De Industriële Weegschaaltafel wordt aanbevolen voor gebruik met blikken tot 20 l. Afmetingen: 50 x 91 x 
60 cm, inclusief dampafzuiging: 127 cm. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- Gemaakt van geborsteld roestvrij staal 
- Ergonomische werkhoogte 
- Voorbereid voor dampafzuiging 
- Gemaakt voor industriële toepassingen 
- Aanbevolen voor gebruik met blikken tot 20 L 

 
Technische specificaties: 
 

Afmetingen 60 x 50 x 91 cm 
Hoogte inclusief dampafzuiging 127 cm 
Afmetingen werkplatform 42 x 52 cm 
Gewicht 24 kg 
Materiaal Roestvrij staal 
Dampafzuiging 20 x 10 cm 
Afzuigpunt: Door een vierkante buis 
Extractievolume 30 m³/h 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 00046x – Omschrijving: Hamach Roestvrijstalen Werkbanken 
Artikelnummer: 000458 – Omschrijving: Hamach Afvalcentrum Handmatig 
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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. 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.emm.com/
http://www.hamach.nl/
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