
TECNOIL 100IF TR - OLAJ ÉS FÉMFORGÁCS

FÉMIPAR

A szívónyílás elhelyezkedése és kialakítása 
hatékonyabb szűrést tesz lehetővé

Egyszerűen cserélhető szűrő
Kompakt, könnyen mozgatható gép

PPL  szűrő, mely megvédi a motort a 
folyadékoktól, habtól

Hab szűrővel, mely védi a mortort a párától 

Erős, csendes, folyamatos használatra 
alkalmas motor, mely nem igényel 
karbantartást

Vákuum mérő a szűrő eltömődés megelőzésére

SZÍVÓ EGYSÉG

V - Hz 400-50 3~

kW 3

mmH2O 3000

Feszültség

Teljesítmény

Max. folyadék emelés

Zajszint (EN ISO 3744) dB(A) 78

3D SuperWeb

cm²-mm 500

SZŰRŐ EGYSÉG 

Szűrő típus

Felület - Átmérő

Anyag - Szűrés Polypropylene - 20?m

Reverse flow

lt. 100

lt. 40

lt / min 140

TARTÁLY

Ürítés módja

Kapacitás - folyadék 

Kapacitás - szilárd anyagok 

Ürítés sebessége 

Úszó eszköz N./A.

cm 67x66x135h

MÉRETEK 

Méretek

Súly kg 95
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SZÍVÓ EGYSÉG
A háromfázisú porszívó szívómotorja egyáltalán nem igényel karbantartást, akár folymatos 

használat mellett, 24 órás munkakörülmények között is biztonsággal, megbízhatóan üzemel. 

Rendkívül csendes működésű.

A fordított áramlás (melyet a motorház tetején levő manuális szeleppel lehet aktiválni) lehetővé 

teszi a folyadék gyors kiürítését az olajálló leeresztőcsövön keresztül.

SZŰRŐ EGYSÉG
A szívónyílás elhelyezkedése és kialakítása hatékonyabb szűrést tesz lehetővé.
A PPL polypropylén folyadék szűrő megvédi a motort a habtól, ill. szilárd anyagoktól. A 

kiegészítő műanyag hab szűrő pedig véd a párától.  

A tartályban egy fémszita felfogja a szilárd halmazállapotú anyagokat, amíg a folyadékok, olajok 

átfolynak a tartályba.

TARTÁLY
Az ürítő szelep lehetővé teszi a folyadék áramlás megfordítását a rendszerben. 

A gép a felszívott szennyeződést egy kerekekkel szerelt, kompakt fém tartályba gyűjti, mely 

egyszerűen üríthető, kivehető a gép alól. A benne található szűrő megszűri a szilárd, darabos 

szennyeződét. A könnyebb, tisztább ürítés érdekében a tartály használható szemeteszsákkal is.

OPCIÓK
KÉRÉSRE MÁS FESZŰLTSÉGGEL ÉS ÁRAMERŐSSÉGGEL 

OLAJÁLLÓ & VÍZÁLLÓ  SZŰRŐ

ROZSDAMENTES ACÉL GYŰJTŐTARTÁLY

PPL OLAJ SZŰRŐ KÉSZLET AKÁR 100 MIKRONIG (SZÍVÁS) 

PPL OLAJ SZŰRŐ KÉSZLET AKÁR 300 MIKRONIG (SZÍVÁS)
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