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MÜLLER TYPE 5404 | Lekolieafscheider

Toepassing
De aanwezigheid van vreemde, vette oliën in waterige oplossingen draagt bij tot de snelle 
achteruitgang van vloeistoffen door de ontwikkeling van bacteriën te bevorderen en de 
autonomie en efficiëntie van verschillende soorten filtratie aanzienlijk te verminderen. De 
vernieuwing van deze baden is duur, afgezien van de kosten in tijd en product, evenals de 
kosten van de behandeling van de baden.

De continue reiniging van ontvettingsbaden maakt het verwijderen van vetten, oliën, 
verschillende zwevende stoffen en onzuiverheden mogelijk.

Het constante onderhoud van de efficiëntie en de kwaliteit van het bad in de loop 
van de tijd maakt het mogelijk om te besparen op producten, energie, water en 
behandelingskosten, door het aantal gebruikte badafvoeren te verminderen. De 
lekolieafscheider is daarom noodzakelijk om de onderhoudskosten te verlagen. 
Met onze mobiele unit kunt u al uw gereedschapsmachines per geval behandelen. 

Technische gegevens 

Hydraulische capaciteit l/u tot 250

Lekolieafscheiding l/u 35 

Spanning V 230, 50 Hz - 0,45 kW - 3,5 A

Afmetingen mm 950 x 750 x 500 (HxLxB)

Gewicht kg 50

Werking 
Deze mobiele olieafscheider werkt door de oppervlakkige laag van het bad (diverse afvalstoffen, kalkaanslag, 
verdwaalde olie) aan te zuigen via een telescopische zuigmond (skimmer). De skimmer wordt bevestigd met behulp 
van een magnetische voet en is zelfregulerend om permanent in contact te blijven met het oppervlak van de vloei-
stof, onafhankelijk van de niveauverschillen in de tank met de snijvloeistof.

De te behandelen vloeistof wordt door een vacuümpomp overgebracht naar een tank met verschillende schotten 
waarin, door het verschil in dichtheid, de hele olie aan het oppervlak vrijkomt om een laag te vormen die door de 
zwaartekracht via een hellend vlak wordt afgevoerd naar de daarvoor bestemde 15-liter tank op de olieafscheider. 
Terwijl de behandelde snijvloeistof wordt teruggevoerd naar de machinetank.

Het schuine vlak zorgt voor een optimale en constante afvoer van de oppervlakte-olie. Zodra de oppervlakte-olie 
het maximale niveau in de opvangbak bereikt, wordt de olieafzuiging automatisch in de stand-by modus gescha-
keld. Omdat de geëxtraheerde oliën en de te behandelen snijvloeistoffen niet in contact komen met draaiende 
delen zoals de pomp, is deze olieafscheider bijzonder betrouwbaar en heeft hij zeer weinig onderhoud nodig.
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De gegevens en informatie op deze pagina’s worden als juist beschouwd op de datum van publicatie. Deze gegevens kunnen niet worden geïnterpreteerd als garanties, expliciet of impliciet, voor hun juistheid of 
volledigheid. Verolub is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van abnormaal gebruik van het toestel, het niet opvolgen van de aanbevelingen of enig risico dat inherent is aan de aard van het product. 
U vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid jegens derden in dit opzicht.


