Hemert zuigercompressoren
HS(T) 190-1300
Kies voor bedrijfszekerheid

Met meer dan 15 jaar ervaring in de perslucht, presenteren wij met trots de Hemert compressor.
Deze zuigercompressor is met zorg voor u samengesteld uit hoogwaardige componenten.
Een robuuste compressor die weinig onderhoud vraagt en waar u jaren mee vooruit kunt. Of u nu
kiest voor de mobiele HS 190-10 of de krachtige HST 1300-500, met de Hemert compressor kiest
u altijd voor bedrijfszekerheid. Voor elke branche en voor elke bedrijf een goede keuze.

Gebruiksvoordelen HS(T) compressoren
Compressor opties HS(T) serie:

Voordelen:
•
•
•
•

Lage onderhoudskosten
Betrouwbaar ontwerp
Gietijzeren cilinders
Lange levensduur
door laag toerental

• Automatisch condensaftapventiel
• Robuuste wielenset
• Uitgevoerd in geluidgedempte uitvoering
(leverbaar eind 2022)
• Foodgrade olie

Accessoires HS(T) serie:
• Koeldroger
• Persluchtfilterset
• Olie-waterafscheider

Technische gegevens
Lichtnet uitvoeringen
maximale
werkdruk

aanzuigcapaciteit

ketelinhoud

bar

l/min

liter

HS 190-10

8

190

10

HS 190-25

8

190

HS 350-50

10

HS 350-100

10

Model

motorvermogen

spanning

afmeting

PK

Volt

cm (l xb x h)

0,75

1

230

47 x 35 x 71

25

0,75

1

230

66 x 33 x 61

350

50

1,5

2

230

104 x 46 x 82

400

100

1,5

2

230

127 x 49 x 87

kW

Kies voor een innovatieve compressor
Bij Hemert compressoren zijn we voortdurend bezig met
het ontwikkelen en verbeteren van de beste compressoren op de markt. Doordat we nauw contact houden
met onze klant weten we wat er speelt in het werkveld,

en juist daar spelen we op in. Daarbij kijken we ook
naar de laatste ontwikkelingen in de persluchtwereld.
Kiest u voor een Hemert compressor? Dan kiest u
voor een onbezorgde toekomst.

1 Degelijke condens aftap

3 Drukschakelaar

5 Hoogwaardige afsluiter

2 RVS Manometer

4 Stalen poelie

6 Neopreen voedingskabel

Krachtstroom uitvoeringen
maximale
werkdruk

aanzuigcapaciteit

ketelinhoud

motorvermogen

Model

bar

l/min

liter

kW

HST 500-200

10

500

200

HST 600-200

11

600

HST 700-300

11

HST 900-300
HST 1300-500

spanning

afmeting

PK

Volt

cm (l xb x h)

2,2

3

400

145 x 53 x 99

200

3

4

400

145 x 53 x109

700

300

4

5,5

400

160 x 62 x 115

11

900

300

5,5

7,5

400

160 x 62 x 119

11

1300

500

7,5

10

400

195 x 68 x 137

Kies voor een robuust design
Door jarenlange vakkennis is het ons gelukt om een compressor te fabriceren die van alle gemakken is voorzien.
Denk aan de drukschakelaar van de Hemert compressor
waarmee u de druk heel nauwkeurig kunt afstellen.

Een gietijzeren pomp met een lager toerental waardoor hij
tot wel 10.000 draaiuren meegaat. Een degelijke condensaftap die makkelijk te bereiken is met de hand. En een
RVS drukmeter en een stalen poelie die nauwelijks slijt.

Kies voor kwaliteit
van Van Hemert
De bedrijfszekerheid van uw installatie, dáár gaat het om.
Precies daarom kiest u voor de kwaliteit van Van Hemert
Persluchttechniek. Hét adres voor uw zuigercompressor,
schroefcompressor, droger, ketel en leidingsystemen.
Met uitsluitend hoogwaardige producten, goede service
en precies het advies dat u nodig heeft.
Op uw locatie kunnen we alle servicewerkzaamheden

mail
telefoon
website
adres

uitvoeren. Zowel onderhoud aan uw compressor als
storingen oplossen. Door onze jarenlange ervaring
met deze machines kunnen we de werkzaamheden
snel en vakkundig uitvoeren.
Kortom, met Van Hemert bent u altijd verzekerd
van maximale bedrijfszekerheid. Daarom zijn we ook
dé persluchtspecialist voor u!

info@vanhemertperslucht.nl
(0345) 50 52 05
www.vanhemertperslucht.nl
Molenkampstraat 16, 4157 GN Enspijk

Kies voor bedrijfszekerheid

