
Descrição 
 

Unidade de filtragem estacionária elétrica com moto bomba de 
engrenagem para diálise, filtragem e armazenamento de óleos 
hidráulicos e lubrificantes. Possui reservatório IBC de 1000L de 
polietileno com sistema de blindagem contra entrada de 
contaminantes sólidos e umidade. Sua bateria de dois filtros em 
linha sendo um de adsorção de água e outro absoluto para 
retenção de partículas removem água e partículas em uma 
única passagem. Para controle de passagens da carga de óleo 
a unidade possui um medidor digital resetável na linha de 
pressão. De acordo com a norma ambiental OSHA 40 CFR 
264.175 a unidade é dotada de bacia de contenção de aço. Para 
descarga do fluído filtrado a unidade contempla um carretel 
retrátil com gatilho de abastecimento com medidor digital. O 
abastecimento da unidade é efetuado através de um conjunto de 
sucção existente. 

Características 

• Diálise da carga de óleo  
• Filtragem sob transferência 
• Armazenamento em recipiente blindado 
• Segurança ambiental operacional 
• Filtros de última geração 
• Bacia de contenção  
• Carretel para descarga da óleo 
• Conjunto de sucção para abastecimento 

Especificação 

 Lubrificante Óleo  
 Viscosidade máxima ISO 680 
 Reservatório IBC de Polietileno 
 Capacidade 1000 litros 
 Respiro de ar Coalescente de 3 µm 
 Filtros  Cabeçote 1 

Absoluto β1000/10µm 
Cabeçote 2 

Adsorção de água 
 Bacia de contenção Aço com dreno 

 Tensão do Motor 220 V 
380 V 

 Frequência 60 Hz 
 Bomba Engrenagem 
 Vazão 28 L/min 
 Carretel Automático 
 Mangueira de descarga 15m ½” 
 Gatilho de abastecimento Medidor digital de 

engrenagem 
Medidor em linha Digital de engrenagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dimensões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500 m
m
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DETALHAMENTO
 

Item Descrição 
1 Conjunto de sucção 
2 Motor elétrico 
3 Válvula direcional - Diálise / Abastecimento 
4 Bomba de engrenagem 
5 Válvula direcional – Tanque / Carretel 
6 Carretel retrátil 
7 IBC 1000L 
8 Medidor digital de linha 
9 Gatilho de descarga com medidor digital 
10 Respiro coalescente de ar 
11 Filtro para remoção de água 
12 Filtro para remoção de partícula 
Obs Tambor não incluso 

Informações de Compra 

Unidade estacionária de filtragem em IBC de 1000L, com carretel.                     679.107.017 

Sujeito a alterações sem prévio aviso.
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