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 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

 

 עם מפריד שמן  סקימר רצועה 
 KAO30S  –דגם 

 
   מ"מ 30רוחב רצועה  
 מגנטי בסיס 
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 
   C  90°  טמפ' עבודה עד

 

 קומפקטי  סקימר רצועה 
 KAO30 –דגם 

 
 למקומות קטנים טוב  

 בסיס מגנטי 
 מ"מ  50או  30 רוחב רצועה 

 
 
 

 

עם מאיץ   KTSסקימר   חדש!
 איסוף שמן 

 הסיבוב  מהירות על  שליטה
 במיוחד  גבוהה תפוקה
 השמן  של מהיר  איסוף

 בין מכונות  להעבירקל 
 מאלומיניום  ועמיד  קשיח מבנה

 
 

  
 הידראולייםפילטרים ואלמנטים 

ואלמנטים לסינון מבחר פילטרים 
ותחליפים  מקוריים  - שמן

 תיים. במחירים תחרו 
 סינון אמלוסיה או שמן 

 הפרדת שבבים 
 פילטרים לאבק

 פילטרים אוטומטיים 

 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  

 
 

  
 משאבת חבית דו כיוונית!

 
 חבית במהירות  ריקון  /שאיבה 

 ללא חלקים נעים 
 מהירות שאיבה גבוהה 

 אוויר דחוס מופעלת ע"י 
 
 

מערכת להפרדת שמן   
 Z17    וחיידקים

המערכת המושלמת להפרדת  
   .שמן וחיידקים מאמולסיה

מסנן ומוציא טיפות זעירות של  
 . שמן

חיידקים בתוך  מונע התפתחות 
 . האמולסיה

 
 

  
 מערכת לסינון שבבים 

 לוכד" שבבים:  / " " "מפריד
 שמן.   אואמולסיה מתאים ל

מפריד את השבבים ומאפשר  
 שימוש חוזר בנוזל הנקי! 

 אוויר דחוס אמצעות פועל ב
 יטר ל  400 / 200  / 110 חביות
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 מיקסר אמולסיה 

 
מערבב מים ושמן להכנת  

 . אמולסיה
 
 
 

  
 FG יונקי אדים

  
שמן למרכזי  סינון אדי אמולסיה ו

 עיבוד שבבי.  
נוצרים בזמן  ה אדים רעילים 

מזיקים לבריאות    תהליכי עבודה
ולמערכות המפעליות כגון תאורה 

 ומיזוג אוויר. 

 

 
 מכשור פניאומטי 

 
 ידות שירות לאוויר דחוס יח

 ווסתים 
 ברזים חשמליים וסולנואידים 

 בוכנות 
 IMI Norgren גרמניהתוצרת 

 
 
 

 
 Du-Puyיונקי אדים 

 
 יונקים קומפקטיים ויעילים. 

 צריכת חשמל נמוכה. 
אפשרויות: חיווי להחלפת מסנן,  

 . HEPAקדם מסנן ופילטר 
 תפעול פשוט. 

 מכירה מהמלאי –  רותיש – ייעוץ

מוצרים, בנוסף  פסילת מביא לכלי החיתוך ו תלשחיק גורםהימצאות שמן מכונות בנוזל הקירור  

 .העבודה היווצרות בקטריות וריחות רעים במקוםעל 

שלנו   הפתרונות  ומספק  מגוון  אלו  בעיות  בפתרון  נוספים  מסייע  לחיסכון  יתרונות  המביאים 

 . בעלויות ולשיפור תהליכי העבודה

 

 לפרטים נוספים:  

 054-5440077 :פזי      |    03-5400286  :משרד

 

 שלנו: תחומי הפעילות 

 

  ע קירור ניקוי שינו  |  שמל סטטיפריקה / טעינת ח  |   ן פילטרים ופתרונות סינו  |   פניאומטיקה, אוטומציה ובקרה
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