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Descrição:  HR 1400 
                                               Lavadora de Pistolas    
        
 

           

 

 
 

Especificações 

Informação técnica                                                                                                                         
Capacidade:          2 garrafas x 2,5L (armazenadas em zona fechada e com extração)                                                                   
Dimensões (PxLxA):         20 cm x 30 cm x 85 cm (inclusive regulador de pressão)                            
Peso:           8 kg       
Diam. Ponto de extração:         80mm                                                       
Painéis:                                         Aço inoxidável alta qualidade AISI 304 
Toma de terra:                            Cabo a terra / toma de terra através do tubo de extração 
Ligação pneumática:                  Rosca ¼”  
Pressão de trabalho:                  Recomendada 3 – 4 bar (regulador de pressão incluído) 
 
Marcado ATEX:                           Norma europeia 2014/34/UE       

                                                                          
 
Observações 
 
Com a compacta Lavadora de Pistolas Hamach, aumentará a produtividade do seu trabalho ao poder mudar de cor 
rapidamente. Limpe com agua e a sua pistola estará seca e pronta para usar em poucos segundos! Ganhe tempos 
perdidos e maximize a eficiência do seu sistema de copos descartáveis. Limpe e seque a sua pistola, de forma adequada e 
segura, com esta magnífica solução para pintura base agua. 
 
Lavadora compacta muito fácil de instalar e de usar, em só três simples passos: pulverizar, lavar e secar. Contribui a criar 
um ambiente de trabalho limpo, seguro e ecologicamente sustentável, graças as suas garrafas integradas. Resistente e 
fácil de limpar pela estrutura em aço inoxidável. 
 
Garante a limpeza geral: 

• Adequada limpeza do circuito interno, pronta para o seguinte trabalho 
• Consumo limitado de agua e mínimo resíduo 
• Evita uma limpeza suja com garrafas dosadoras não adequadas.   
• Garrafas integradas (não mais latas no chão) 
• Fabricada em aço inoxidável (fácil de limpar / qualidade superior / resistência) 
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Notas 
 

• Adequada para zona ATEX 1 & 2, e para ser usada fora do quarto de tintas com líquidos base agua. 
• Uma grande solução para a limpeza entre mudanças de cor 

(a tinta base agua seca, não se pode limpar só com agua) 
• E recomendado limpar a pistola regularmente, de forma completa (desmontada). 
• Utilize uma adequada proteção pessoal durante a limpeza (use luvas e óculos de proteção) 
• Recicle o coagule as aguas residuais de acordo com a normativa local. 
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