
  

Industriële stofzuiger voor 
Engineering & auto industrie

Industriële stofzuiger oplossingen  



Tijd en olie besparen tijdens onderhoud 
aan gereedschapsmachines?  

Het is mogelijk! 

In de machinebouw en auto-industrie is de reiniging en 
het onderhoud aan werktuigmachines onvermijdelijk. 
Tegenwoordig is er echter een eenvoudige, snelle en 
efficiënte manier om deze kosten te minimaliseren: de 
TECNOIL stofzuiger.  

INDUSTRIËLE  
STOFZUIGERS

Tecnoil Range
Tecnoil stofzuigers zijn ontworpen om 
koel- en smeeroliën en vloeistoffen 
vermengd met spaanders op te zuigen 
en vaste stoffen van vloeistoffen te 
scheiden, waardoor het mogelijk wordt 
om de verzamelde olie te hergebruiken, 
wat een aanzienlijke besparing oplevert.  

Delfin stofzuigers zijn de perfecte oplossing 
om de tijd die nodig is om grote tanks te 
legen te verkorten (1 uur in plaats van 5 uur 
voor het legen van een 1000l tank), terwijl 
de reinigingskwaliteit en de veiligheid van 
de gebruiker worden verbeterd. 
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Voordelen die het verschil maken

Financiële besparing

+ Hergebruiken van olie en koelvloeistof

+ Besparing op oliekosten

      Verspiling          Tijd                 Besparing

Voordelen: 

Tijd besparen

+ Vermindering van de onderhoudstijd aan werktuigmachines

+ Slechts één gebruiker nodig voor het reinigen van werktuigmachines 

+ Vermindering van de stand-by time van werktuigmachines 

- +  -

  Water- en oliebestendig 
polyester patroonfilter, met 
extern PTFE-membraam met 
een offervlakte van 2,7 m2 en 
klasse H13 efficiëntie

      Optionele PPL filters filteren 
100 tot 300 micron. 

  Draaiende zuigslang  
verbinding

MOTOREN

Tecnoil stofzuigers zijn uitgerust met krachtige motoren, één- of 
driefasig. De krachtige motoren variëren van 2,3 kW tot 11 kW. 

 Uitneembare zeefkorf om 
metaalspaanders te scheiden, 
met geïntegreerde flotter om de 
zuigkracht te stoppen wanneer 
de container vol vloeistoffen zit. 

FILTRATIE
 3D SUPERWEB filter om 

lichtere oliën en olienevels te 
filteren



Delfin stofzuigers, het perfecte gereedschap om uw werktuigmachines te  
onderhouden. Topkwaliteit tot uw dienst. 

Afvoersysteem voor vloeistoffen en spanen
Omgekeerde luchstroom of 
onafhankelijk pompsysteem, voor 
snelle afvoer van de opgevangen 
vloeistoffen (100 lt/min tot 300 lt/
min).

Uitneembare container voor 
verwijdering van metaalspaanders. 
Alternatief kantelsysteem voor 
uitwerpbak. 

Visuele niveau indicator en/
of geïntegreerde flotter, om de 
zuigkracht te stoppen wanneer de 
container vol vloeistoffen zit.  

Technische datasheet

*Afvoer via pomp optioneel verkrijgbaar

TC100 M IF TC100 T IF B200 M TC200 M IF TC200 T IF TC400 T IF TC600

Spanning V 230 / 1~ 400 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 400 / 1~ 400 / 1~ 400 / 1~

Vermogen kW 3,45 3 3 3,45 3 4 11

Max. onderdruk mmH2O 2500 3000 2500 2300 3000 3600 6000

Max. luchtdebiet m3/h 540 300 540 540 300 400 480

Spanen mand  
capaciteit

lt. 40 40 - 50 50 50 75

Capaciteit lt. 100 100 200 200 200 400 610

Ø Zuiginlaat mm 50 50 80 50 50 50 60

Geluidsniveau db(A) 76 78 77 78 78 76 78

Niveau controle Type
Mechanische 

flotter
Mechanische 

flotter
Mechanische 

flotter
Mechanische 

flotter
Mechanische 

flotter Automatisch Automatisch

Standaard  
verwijderingssysteem

Type
Overdruk- 
systeem

Overdruk- 
systeem

90°  
Kantelbaar

Overdruk- 
systeem*

Overdruk- 
systeem*

Overdruk- 
systeem*

Externe 
pomp



Opties
Cycloon om rechtstreeks in 
separatoren te stofzuigen. De 
cyloonkop kan direct op de 
bovenkant van de drum worden 
geplaatst en worden geïntegreerd 
met de geschikte opties voor de 
toepassing. 

Extra filters aan de pompzijde tot 10 
micron filtratie efficiëntie.  
Optie geschikt voor het terugwinnen 
van fijne deeltjes en / of 
edelmetaaldeeltjes.  

Onafhankelijke elektrische 
afvoerpomp. Max. 300 lt/min. 

Delfin gelooft oprecht in de extreme 
betrouwbaarheid van zijn producten, zoveel dat 
er altijd twee jaar garantie op zit. 

 
Alle stofzuigers en systemen van Delfin worden 
gemaakt in Italië. Delfin ontwerpt en fabriceert  
vacuümoplossingen voor alle soorten 
industrieën over de hele wereld. 

Accessoires
De beste stofzuigers hebben de beste 
accessoires nodig om topprestaties 
te garanderen. Delfin levert specifieke 
accessoiresets die zijn ontworpen om 
spanen en smeeroliën op te vangen, en 
een compleet assortiment technische 
accessoires als optie. 



Delfin Nederland BV

Postbus 4 
1800 AA Alkmaar

T +31 72 562 98 36

info@delfinnederland.nl

www.delfinnederland.nl

Delfin is meer dan twintig jaar geleden opgericht door de 
passie van de oprichter, Antonio Siclari, voor de industriële 
vacuum sector. 

Sindsdien heeft hij altijd gewerkt om zijn klanten innovatieve 
en efficiënte oplossingen van topkwaliteit te leveren. Hij lost 
stofzuigproblemen op voor professionals en industrieën over 
de hele wereld. 


