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TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK
Az AKNEL egy cseh gyártó vállalat, mely olyan technológiai berendezések gyártására szakosodott, melyek nagyon
hasznosak a napi folyamatokban. Gyártanak szabványos, de akár a vevők egyedi igényeinek megfelelő berendezéseket is.

MÁGNESES LEVÁLASZTÓK
•

szabványosított gyártás

•

alkalmas a durvább szennyeződések eltávolításásra a hűtőfolyadékból

•

növelik a folyadékok, de a szivattyúk- és szerszámok élettartamát is

•

nagyon alacsony működési költségek

•

jobb megmunkálási felületet garantál

KOMBINÁLT SZŰRŐTARTÁLYOK
•

csökkenő karbantartási költségek

•

gyártás a vevő igényeinek megfelelően

•

3D-s megjelenítés lehetősége a tervezéskor

•

gyártás - szénacélból vagy rozsdamentes acélból

•

komplett rendszertervezési lehetőség - hydrociklon,
szkimmer, papír szűrők és mágneses leválasztó
berendezések közvetlenül a gyártótól

AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG

TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK
Az olajok, kenőanyagok- és emulziók tisztasága nagyon fontos és közvetett hatása is van környezetünkre. A szűrés
alapelve a finom szilárd részecskék eltávolítása, amelyek felelősek a gépek és berendezések hidraulikus rendszerekkel,
szelepekkel és szűrőkkel való szennyeződésével kapcsolatos hibák jelentős részéért és szivárgást is okozhatnak a zárt
körökben.

MOBIL SZŰRŐBERENDEZÉSEK
•

csökkenti a karbantartási költségeket

•

MOBIL BERENDEZÉS - jó elérhetőség

•

olajok és hűtőfolyadékok szűrésére is

•

nagyon alacsony működési költség

•

kiszűri a legfinomabb részecskéket is

AMF-E 3000/50

AMF-O 1800 AFL/2

AMF-E 3000/50-2

AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG

HYFRA HŰTŐ BERENDEZÉSEK
A HYFRA hűtőberendezések lég- és vízhűtéses egységek széles választékát kínálják kiterjedt kiegészítőkkel, melyek az
ügyfél igényei szerint választhatók ki. A HYFRA készülékek alacsony energiafogyasztást garantálnak, és akár 60%-kal
kevesebb hűtőközeget fogyasztanak. A 28 kW-os berendezés helyigénye csupán 0,5 m2

HYFRA ALPHA C
•

Teljesítmény: 5 - 16 kW

•

Alkalmazás: víz, olaj és emulzió (tiszta)

•

A basic model fejleszthető

•

Nagyon kompakt, akár 40%-kal kisebb magasság

•

Plug and Play, kész az azonnali indításra

HYFRA SIGMA
•

Teljesítmény: 5 - 320 kW

•

Alkalmazás: víz

•

Plug and Play, kész az azonnali indításra

•

Nagy teljesítmény, kis terület igény

•

Rengeteg elérhető kiegészítő

HYFRA GAMMA
•

Teljesítmény: 5 - 160 kW

•

Alkalmazás: víz, olaj és emulzió

•

Nagy teljesítmény, kis helyigény

•

A berendezés egyszerűen csatolható a legtöbb
gépegységhez

•

Lehetőség a berendezések FleXX technológiával
való felszerelésére

HYFRA eCHILLY
•

Teljesítmény: 1 - 6 kW

•

Alkalmazás: víz, olaj és emulzió

•

Alkalmazható a legtöbb berendezéshez

•

Plug and Play, tehát azonnali beüzemelésre kész

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:
OPTILUBE KFT:
TEL: + 3630 883 6543
EMAIL: office@optilube.hu

