
INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

TC 100 MPI - OLIE EN CHIPS

CEMENT

BOUW EN CONSTRUCTIE

Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde
scheidingscycloon

PPL filter voor spaanscheiding

Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer
de container vol is

Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines

Ondergedompelde pomp voor de afvoer van
het opgezogen vloeistof

Raster voor het stofzuigen van chips

Gelijktijdige werking van vloeistof zuigen en
afvoeren

Mogelijkheid om oliën en emulsies te
recyclen

Verlaging van de verwijderingskosten
vanwege uitgeputte oliën

Verkorting van de reinigingstijden van
machines

ZUIGUNIT

Spanning V - Hz 230 - 50

Vermogen kW 3,45

Max. onderdruk mmH₂O 2500

Max. luchtdebiet m³/h 540

Geluidsniveau (EN ISO 3744) dB(A) 76

FILTER UNIT

Filtertype 3D SuperWeb + PPL

Media - filtratie Polypropyleen- 300µm

OPVANG UNIT

Afvoersysteem

Capaciteit vaste stoffen l 100

Solids capacity l 40

Afvoersnelheid l / min 160

Vlotter

VOLUME

Afmetingen cm 67x66x125h

Gewicht kg 70



ZUIGUNIT
De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels,

bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing,

gevuld met geluidsisolerend materiaal.

FILTER UNIT
Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau

heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert

een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat

het meeste vloeistofnevel in de motor komt.

Het superweb 3D primaire filter is een speciaal en hydro-oleofoob filter dat de maximale

olieafscheiding garandeert, terwijl de motor wordt beschermd tegen vettige nevels en

atmosferisch stof.

OPVANG UNIT
Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

Na het zuigen wordt het vloeistof gefilterd van metalen chips die worden vastgehouden

door een afneembaar zeefrooster, waarna het vloeistof wordt verzameld in een

opvangtank met hoge capaciteit.

Dankzij een elektrische pomp is het mogelijk om het opgezogen vloeistof snel weg te

gooien of snel weer in de machine te plaatsen.

OPTIES
ACCESSOIREMAND EN DUBBELE BUIGHOUDER

ROESTVRIJ STALEN ZEEFROOSTER

OLIE- EN WACHTERDICHT PATROON


