Sihm Højtryk A/S inviterer i samarbejde med HAMMELMANN til
åbent hus & oktoberfest hos HAMMELMANN i Tyskland
Torsdag d. 11 oktober fra kl. 9.00
afsluttes med OKTOBERFEST om aftenen!
Der vil i løbet af dagen være mulighed for at se forskelligt udstyr samt højtryksanlæg i drift.
Derudover vil der rig mulighed for at stille spørgsmål, se fabrikken og få en uformel snak med
Sihm Højtryk & HAMMELMANN.

For tilmelding bedes du/I oplyse følgende:
Navn
Firma
Mailadresse & tlf. nummer
Ankomstdato (Sihm Højtryk arrangerer hotel)
Afrejsedato (Sihm Højtryk arrangerer hotel)
Enkelt- eller dobbeltværelse
Overnatning er for egen regning, men arrangeres af Sihm Højtryk.

Tilmelding sendes til mg@sihm.dk – Tilmeldingsfrist senest d. 30/08-2018

Udpluk af leverede anlæg fra SIHM HØJTRYK A/S med HAMMELMANN pumper:
-

Verdens første dieseldrevne OFFSHORE højtrykanlæg godkendt jf. T3 NORSOK Z015, ATEX Zone 1,
Cat. 3G, Group 11B. Anlægget er bygget i en DNV godkendt container og kan pumpe alle gængse
væsker, herunder syre, saltvand osv. Anlægget er leveret med tre forskellige conversion kits, hvilket
betyder at anlægget kan køre med tre forskellige ydelser:
350 bar - 300 ltr/min til 3200 bar – 28 ltr/min
https://issuu.com/energyinsight/docs/energy_insight_yearbook_2018_online/58

-

Danmarks første trailermonterede 3200bars højtryksanlæg, dieseldrevet. Anlægget er udstyret med
en HAMMELMANN HDP 204 højtrykspumpe.

-

HAMMELMANN DOCKBOY m. 9 meter teleskoparm. Dockboy´en anvendes til overfladebehandling
med optil 3000bar.

-

1stk. komplet højtryksanlæg monteret i 11,5meter anhænger.
Med HAMMELMANN HDP 503 højtrykspumpe inkl. elektrisk gearkasse
Ydelse: 1290 bar og max. 212 ltr/min. samt 3000 bar og 77 ltr/min.

-

1stk. komplet højtryksanlæg monteret i 13,5meter anhænger med HAMMELMANN HDP 503
højtrykspumpe inkl. elektrisk gearkasse.
Ydelse: max. 1290 bar og max. 212 ltr/min. Leveret med oliefyr/heater til levering af 95°C varmt
vand.

Arrangementet finder sted på HAMMELMANNs fabrik i Tyskland:
Hammelmann GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6-8
59302 Oelde
Vi håber at du / I vil deltage i arrangementet.

