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 Allmänt 

Artikelnummer:        000452  
      
Beskrivning:  HR 1400 
                                               Pistoltvätt   
        
 
           

                   

 

 
 

Specifikationer 

Tekniska data 
Kapacitet:           2x 2,5L dunkar (förvarade i slutet utrymme med ventilation)                                                                   
Dimensioner (BxDxH):          20 x 30 x 85 cm (inkl tryckregulator)                            
Vikt:            8 kg       
Utsugsanslutning:                80 mm                                                       
Kåpa:                                         AISI 304 högkvalitativt rostfritt stål 
Jordad:                                          jordkabel / jordning vida utsugsrör 
Pneumatisk anslutning:                ¼”  
Rekommenderat arbetstryck:       3 – 4 bar (tryckregulator medföljer) 
 
ATEX märkning:    European norm 2014/34/EU       

                                                                           
 
Anmärkningar 
 
Den nya och kompakta sprutpistolstvätten från Hamach har du en ren och torr sprutpistol fri från färgrester från den 
vattenbaserade färgen på några sekunder! Minska tidsförlusten och bli effektivare med ditt koppsystem samtidigt som du 
bidrar till en ren och säker arbetsmiljö tack vare de integrerade dunkarna. Dessutom är den enkel att rengöra eftersom den 
är helt i rostfritt stål. 
 
Tre enkla moment är allt som krävs: blås, spola, torka! Enheten bidrar till en ren och välorganiserad arbetsmiljö tack vare 
sin integrerade, välventilerade utrymme undertill för förvaring av tvättrester. 
 
Garanterar övergripande renlighet: 
• Ordentligt rengjorda färgkanal, redo för nästa jobb 
• Begränsad användning av vatten och avfall 
• Ingen rörig rengöring med otillräckliga klämflaskor 
• Integrerad dunkar (inga burkar på marken) 
• helt och hållet i rostfritt stål (lättare att rengöra / bättre kvalitet / hållbarhet) 
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• Lämplig för placering i ATEX zon 1o ch 2 men även utanför mixrummet är man arbetar med vattenbaserade 

färger. 
• Smart lösning för omedelbar pistoltvätt vid färgbyten  

(vattenbaserad färg som har torkat kan inte tvättas med endast vatten) 
• Rekommendationer är att ta isär pistolen och noga rengöra den då och då. 
• Bidrar till bättre säkerhet vid rengöring (använd handskar och skyddsglasögon)  
• Återanvänd eller koagulera avfallsvattnet i enlighet med lokala förordningar och lagar. 
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