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Pistolas de hidrodecapagem até 3000 bar

Apoio de ombro – ajustável individualmente

Canal de fluxo continuo (para trás)

Ergonomia
Apenas um manípulo ergonómico e facilmente poderão ser ligados
diversos ramais. Significa que poderão ser também adaptadas várias
posturas. Cada operador poderá encontrar a postura que mais lhe
convier, poupando-lhe o esforço e a saúde, conferindo maior segurança
no trabalho.
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Apoio em U - compacto

União da mangueira (para baixo)

Uma alavanca pequena mas com um grande efeito
Um mecanismo de alavanca pequena semelhante às pistolas de lazer.
Operador poderá usar a pistola sem sentir a tensão e o stress físico o
que permite uma maior concentração no período de trabalho.

Mecânica / Electrónica

Pistolas de
hidrodecapagem

Pressão de Trabalho
(Até 30 l/min)

Peso

SP 400 M

Até 400 bar

3.2 kg

SP 1000 M

Até 1000 bar

3.8 kg

Até 1000 bar

4.4 kg

Até 3000 bar

3.5 kg

Até 3000 bar

4.9 kg

Até 3000 bar

3.7 kg

Válvula de corte
mecânica
SP 1000 ME
Válvula de corte /
Eléctrica

SP 3000 E
Eléctrica

SP 3000 E H
Eléctrica
Com canal de
caudal continuo

Bypass

SP 3000 MB
Bypass mecânico

SP 3000 MBE
Bypass mecânico /
Eléctrico

Até 3000 bar

4.4 kg

Até 3000 bar

6.2 kg

Até 3000 bar

6.2 kg

Operações Bimanuais

SP 3000 MB – 2H
Bypass mecânico para
operações bimanuais

SP 3000 E – 2H
Eléctrico para
operações
bimanuais

MAIS DETALHES: HAMMELMANN.COM/CATALOGO
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Ergoblast®

SP 3000 Ergoblast
• A lança contínua (da entrada ao bico) não tem arestas cortantes
ou limitantes. Este design reduz a perda de pressão e elimina
turbulências.
•
•
•
•
•

É emitido do bico um fluxo suave que resulta num eficiente jacto
de água.
Pacífica relação do operador com o disparo de pressão
Suporte integrado para forças de reacção de mais de 150 N
A sinalética do modo de actuação é extensível ao longo da
circunferência da lança da pistola.
É possível optar por diferentes posições de trabalho

Operações económicas - Alta confiabilidade
• O seu design ergonómico reduz o esforço físico sobre a operador, o
que significa menor fadiga para seja possível uma melhor
rentabilidade.
• Design robusto e sem partes móveis o que significa uma ausência
de manutenção
• De construção versátil e modular, está preparada para várias
operações.
• Robusto, com a electrónica completamente encapsulada
• Sem partes móveis
• Interruptor sem contacto, graças à robustez do transponder
encapsulado, sem problemas de desgaste ao longo do tempo.
• Sem juntas ou orifícios
• Fabricado com materiais de difícil desgaste com o tempo

Limpeza de corrimão
O "Limpa corrimão" foi especialmente desenvolvido para operações
de limpeza remoção de ferrugem, e decapagem ou remoção em
corrimões e tubos até 50 mm de diâmetro.
• Unidade de limpeza manual guiada ao longo
do corrimão
• Caixa feita de alumínio e materiais sintéticos
• As Peças submetidas à alta pressão, são feitas de alta
resistência
• Uma série de guias-rolo permitem um acompanhamento eficaz
• 6 bicos em leque
• Design especial para um peso mínimo

8
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Data
• Adequado para tubos com diâmetro externo de 25 a 50 mm
• 6 Portas Tipo "R"
• Podem ser usados bicos em leque c/ 20°, 30° ou 45°
Pressão de trabalho: Até 3000 bar
Caudal :
Até 30 l/min
Peso:
6.5 kg
Altura:
242 mm
Altura:
380 mm incl. manípulo
Comprimento:
560 mm

Controlo remoto via rádio - RRC

RRC Basic

RRC Plus

• ON/OFF Transmissor
• ON/OFF Alta pressão
• Tomada ITT- 4 polos , com 1.5 m cabo
• LED verde: Transmissor ON
• LED vermelho: bateria descarregada

•
•
•
•
•
•
•
•

ON/OFF Transmissor
ON/OFF Alta pressão
Tomada ITT- 4 polos com 1.5 m cabo
LED verde: Transmissor ON
LED vermelho: bateria descarregada
Interruptor de emergência
On/Off Interruptor basculante, alta pressão
Interruptor basculante , ajuste de valor +/-

Ligação Wireless entre a unidade de alta pressão e as pistolas. Como também para outros
acessórios de hidrodecapagem

Destorcedores

O destorcedor facilita o trabalho de alta pressão, sem haver
a necessidade constante de posicionar ou reajustar a
mangueira. Design leve e compacto.

Destorcedores para pistolas de alta pressão
Disponíveis destorcedores até 3000 bar de pressão de trabalho.
Disponíveis para pistolas de SP 400, 1000 e 3000.
Peso aprox. 600 g.

Destorcedores para mangueiras de alta pressão
Disponíveis destorcedores DN 14 p/ pressões de trabalho até 1600bar.
As roscas M36 x 2 DKO servem de ligações em ambos os lados.

MORE DETAILS: HAMMELMANN.COM/CATALOGUE
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Trabalho seguro e ergonómico com água a alta pressão
JETMATE

As forças de reacção são absorvidas pelo dispositivo de fixação
O JETMATE permite trabalhar sem força de reacção durante o
processo de limpeza, é fácil de manusear e proporciona uma maior
segurança.
Um manuseamento simples e um aumento da segurança no trabalho.
Estas são as exigências no ambiente de trabalho moderno. A nossa
política é desenvolver continuadamente os nossos sistemas de alta
pressão a fim de atender estes mesmos requisitos.

Pistola manual de hidrodecapagem
10
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• Este equipamento pode ser facilmente deslocado e articulado em todos
os sentidos
•

Alívio do peso pela compensação do cilindro pneumático

•

Apropriado para pistolas de cano standard

•

Módulo de abertura pneumática para avanço e recuo durante a
hidrodecapagem

•

Guia para acessório para carregar dispositivos de apoio

JETMATE em operação. Força de reacção anulada

JETBOY
Com o JETBOY, o trabalho físico é diminuto, permitindo ao operador
uma excelente rentabilidade.

Aquablast em limpeza de superfícies, com uma assistência mecânica
em operação, com pistola manual e com um único Rotorjet.
•
•
•

Tectos, apoios (pontes, parques de estacionamento multi-pisos)
Superfícies em pavimentos (remoção de juntas e sinalética)
Decapagem, com facilidade e precisão, de cantos e bordas

Trabalhos em tectos e superfícies baixas

Operação de decapagem manual

JETBOY em operação. Força de reacção anulada
A força de reacção é anulada pelo dispositivo de retenção

Trabalhos em pavimento

1
2

Operação de decapagem manual

1

MORE DETAILS: HAMMELMANN.COM/CATALOGUE

Rotor jet / único

2

Aquablast em limpeza de pavimento
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Aquablast® limpeza de superficies

Descrição
De fácil manuseamento e de uma alta
performance fazem do Equipamento de
limpeza de superfícies Aquablast mais do
que um equipamento de limpeza. Este
equipamento pode ser usado para uma
vasta série de situações.
(Opcional: vestuário de protecção)
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Aplicações típicas
•
•
•
•

•
Limpeza de grades de cabines de pintura
Limpeza de superfícies e pavimentos
•
Decapagem e remoção de tintas e
ferrugem
Remoção e limpeza de resíduos e manchas de
óleos, combustíveis, etc.

Remoção de revestimentos, mastiques,
tintas, materiais adesivos, argamassas, etc.
Rugosidades de betão e asfalto

Aquablast FR 1500

Aquablast FR 3000 HD

Aquablast FR 3000

•

•

•

•
•

•
•
•

Spray bar accionado por força de reacção
dos jactos de água
Resistente ao desgaste da acção rotativa
com vedação tipo labirinto
Controlo de pressão on/off
Opções: bomba com válvula do bypass
mecânica ou eléctrica em sistema 4 polos.
Controlos especiais disponíveis a pedido
Controlo de acção disparo duplo On/Off
Carrinho com 4 rodas
Opcional: protecção contra desgaste do
spray bar

Limpeza de superfície

•
•

•
•

Spray bar accionado por força de reacção
dos jactos de água
Spray bar ajustável em altura
Controlo de pressão on/off
Opções: bomba com válvula do bypass
mecânica ou eléctrica em sistema 4
polos. Controlos especiais disponíveis a
pedido
Controlo de acção disparo duplo On/Off
O chassis do Aquablast é todo em aço, o
que significa que pode ser limpo com água
sob alta pressão.

Largura de trabalho

Pressão de trabalho

FR 1000

500 mm

FR 1500

400 mm

•
•
•

•
•

Spray bar accionado por força de reacção
dos jactos de água
Spray bar ajustável em altura
Invólucro do 2Spray bar” com vedante
especial
Controlo de pressão on/off eléctrico em
Sistema 4 polos.
Controlos especiais disponíveis a pedido.
Controlo de acção disparo duplo On/Off
Uma maior estabilidade graças às quatro
rodas

Caudal

Rotações

Peso

Até 1000 bar

160 l/min

1500 r.p.m.

~ 120 kg

Até 1500 bar

150 l/min

1000 r.p.m.

~ 90 kg

FR 3000

215 mm

Até 3000 bar

40 l/min

3000 r.p.m.

~ 76 kg

FR 3000 HD

275 mm

Até 3000 bar

40 l/min

3000 r.p.m.

~ 95 kg

MORE DETAILS: HAMMELMANN.COM/CATALOGUE
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Aquablast® PLUS limpeza de superfícies

Descrição

Aplicações típicas

Com a remoção, os detritos e águas
residuais podem ser directamente aspirados
por uma unidade de vácuo onde são
separados para posterior eliminação.

•

•

Remoção de revestimento, pintura ou
ferrugem das superfícies de metal, por
exemplo, a superfície externa de tanques
de armazenamento ou de navios.

•

Rugosidades e resíduos em betão e asfalto

•

Remoção de sinalética horizontal em
estradas, parques, espaços de produção e
armazéns.

Limpeza em pavimentos, espaços
de armazenamento, oficinas,
fachadas, etc.

Aquablast FRV 3000

Aquablast (exemplo: duplo)

Aquablast FRWV 3000

Largura de trabalho:
215 mm
Pressão de trabalho: até 3000 bar
Caudal: até 40 l/min
Velocidade de rotação: até 2500 r.p.m.

Largura de trabalho:
595 mm
Pressão de trabalho: até 3000 bar
Caudal: até 56 l/min
Velocidade de rotação: até 3000 r.p.m.

Largura de trabalho:
140 mm
Pressão de trabalho: até 3000 bar
Caudal: até 19 l/min
Velocidade de rotação: 2500 r.p.m.

A aspiração directa permite a utilização de alta
pressão de água em fábricas, oficinas, andares
superiores de edifícios ou em vias rodoviárias,
sem encerramentos ou sem a necessidade de
interromper a produção.

Unidade manual de limpeza e decapagem
para superfícies verticais, ergonómica e
decapagem.

Sistema de vácuo
Para uso com unidades Aquablast PLUS.
Os sólidos e as águas são separados no
sistema para posterior eliminação.
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Capacidade:
2 x 230 l
Alimentação requerida:
5.5 kW
Vácuo:
200 bar
Potência de sucção:
200 m³/h

MAIS DETALHES:HAMMELMANN.COM/CATALOGUE
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Autopropulsionador Aquablast®
•
•
•
•

Remoção de materiais e águas residuais
“Spray bar” accionada por força de reacção dos jactos de água
Optimizado com 2 x 4 braços de bicos ou seja um total até 8 bicos
Sistema modular Aquablast

Largura de trabalho:
Pressão de trabalho:

até: 1000 mm
até: 3000 bar

Caudal:
Velocidade média de trabalho:
Peso total:

até: 100 l/min
50 m/min
890 kg

Aplicações
Limpeza de grandes superfícies, instalações industriais e vias

Sistema de vácuo
Sistema de vácuo para aspiração e
pré-filtragem de águas residuais.
Sistema dupla câmara
Prefracionador
630 Liter
Separador de finos: 430 Liter
Peso:
Motor:

16
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1.5 t
Diesel / 3 cilindros

Potência de sucção:
Vácuo:

200 m³/h
200 mbar

Aquadozer

O Aquadozer Hammelmann é um sistema de carga de grandes limpezas industriais.
O sistema é adequado para suster as forças de reacção das séries de bombas de alta pressão
HDP 380 a HDP 800.
•
•
•
•
•

Chassis robusto
Motor Tier 4 Final
Controlo remoto via rádio
Braço de trabalho com ligação universal para diversos acessórios de jacto de água
A ligação hidráulica permite que o acessório de jacto de água seja ligado rapidamente
ao sistema

Sistema de braço

Rotor jet accionado por via hidráulica

MAIS DETALHES: HAMMELMANN.COM/CATALOGUE

O Rotor jet, versão para serviço pesado, é
impulsionado pela força de reacção

O Rotor jet, versão para serviço médio, é
impulsionado pela força de reacção
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