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ריחות , היווצרות בקטריותמוצרים, פסילת , כלי החיתוך תלשחיק מתגורהקירור  יהימצאות שמן מכונות בנוזל

הפתרונות שלנו מביאים לחיסכון בעלויות ולשיפור תהליכי העבודה ונזק לבריאות העובדים.  רעים במקום

 העבודה.  

 סקימר רצועה 

 BPF1-08 –דגם 

מסיבי, מגש איסוף שמן קל מבנה 
 ,מנוע רציף מקורר מאוורר, לניקוי

  .מגב כפול
 .96עד "ו 8"-מ אורך רצועות החל

 , 2"/  1רוחב "
 ליטר/שעה 4עד  :תפוקה

 סקימר רצועה 

 KAO30S –דגם 

  מ"מ 30רוחב רצועה 
 בסיס מגנטי

והשבת מפריד שמן כולל 
 אמולסיה נקייה למכונה.

 
 
 

 סקימר צינורית 

 ZVA8 –דגם 

 .מיוחד לאזורי גישה קשים
   95עד  " 8גודל מ "

 התקנה קלה במיוחד
 ליטר/שעה 1תפוקה 

 מנוע רציף מקורר מאוורר

 סקימר דיסק 

 "LH 300-12 –דגם 

 מטפל בעומסי שמן כבדים
 מנוע רציף מקורר מאוורר
 מגש איסוף שמן קל לניקוי

  ° C 80 טמפ' עד  
 "24" או 18קיים גם 

  מערכת להפרדת שמן 
 Z17    מאמולסיה ובקטריות

שלמת להפרדת המוהמערכת 
  .שמן וחיידקים מאמולסיה

מסנן ומוציא טיפות זעירות של 
מונע התפתחות חיידקים . שמן

 בתוך האמולסיה.

 שבביםשואבי חביות והפרדת  
 משמן ואמולסיה

 וונית )שאיבה וריקון(ידו כ פעולה
 שמן.  אואמולסיה מתאים ל

מפריד את השבבים ומאפשר 
 שימוש חוזר בנוזל הנקי!

 אוויר דחוסאמצעות פועל ב
 יטרל 400 / 200 /110 חביות

  
 הידראולייםפילטרים ואלמנטים 

 
מבחר פילטרים ואלמנטים לסינון 

 ותחליפיים.  מקוריים. שמן
 MAHLE Filtration Group נציגות 

  
 סינון אדי אמולסיה

שמן למרכזי סינון אדי אמולסיה ו 
 עיבוד שבבי. 
נוצרים בזמן האדים רעילים 

מזיקים לבריאות  תהליכי עבודה
ולמערכות המפעליות כגון תאורה 

 ומיזוג אוויר.

 

 אמולסיהל יםמיקסר

ב מים ושמן להכנת וערב
 .מולסיהא

 11% או 9%קיים ביחס 

 לאמולסיהפילטר אוטומטי  

פילטר אוטומטי שמתנקה בצורה 
עצמאית, תוך כדי התהליך, על 
ידי שימוש בהפרש לחצים ותוך 
כדי סיבוב אלמנט הסינון כנגד 

 מכלול הניקוי הפנימי. 

 יחידות שירות פניאומטיות 

מבחר יח' שירות ואביזרים נלווים  
  .CNCלמכונות 

 IMI Norgren תוצרת גרמניה

 כלי חיתוךקירור  

קירור  כלי חיתוך בעזרת יח' 
 , מופעלת אוויר דחוס.וורטקס

 .ללא אמולסיה
 -C 34° יציאת אוויר קר עד 

 ארה"ב Exairתוצרת 
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  חדש - המהפכניהסקימר  -חדש  

 שליטה על מהירות הסיבוב    

 תפוקה גבוהה במיוחד,     

 מאיץ  מהפכני לאיסוף  מהיר של השמן    

 אין צורך בהתקנה, ניתן להעביר בקלות      

 מאלומיניום מבנה קשיח ועמיד     

 

 

 

 
 מסנן מגנטי

 בכל מיני גדלים
להוצאת חלקיקי מתכת 

 מנוזל הקירור
 

 

שואב חשמלי ומפריד 
 שבבים מאמולסיה

 כושר שאיבה חזק במיוחד

 

 משאבות דיאפרגמה

 להעברת נוזלים

 במהירות מירבית

 

 מד ריכוז אמולסיה 

 דיגיטלי 

 קל לשימוש

 

 

משאבות פרופורציונליות 
מופעלות מים לערבוב 

ואספקת אמולסיה לטווחים 
 ארוכים 

1.4% - 12.3%  

 

מערכת אוטומטית למפעל 
 לערבוב ומילוי אמולסיה

 בצורה אוטומטית 

 

 

 שירות תיקונים לסקימרים

 מבחר רצועות להחלפה 
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