PAL
DIK

Š U M P E R K

Pásový sběrač oleje
Band oil collector

PAL
DIK

Diskový sběrač oleje
Plate oil collector

PAL
Zařízení slouží ke sbírání vyplaveného oleje a nečistot
z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, a tím
— zvyšuje životnost řezných a odmašťovacích kapalin
— zlepšuje hygienu pracovního prostředí
— snižuje provozní náklady
Spodní kladka je volně zavěšená na pásu, délka pásu je
volitelná a rychlost pásu je regulovatelná. Pohonná jednotka snáší nepřetržitý provoz. Volbou délky pásu lze
sbírat olej jednou pohonnou jednotkou z více nádrží rozdílné hloubky.

The device serves for collecting of washed out oil and of
impurities from the level of cutting and degreasing liquids, thereby
— raises the service-life of cutting and degreasing
liquids
— improves the hygiene of working surroundings
— reduces the working costs
The lower pulley is freely hangs on the belt. Belt length
is optional and the speed of the belt is controllable. The
driving unit allows a continuous operation. By choosing
different lengths of belt is possible use one device for
more than one tank even with different liquid level.

DIK
Zařízení slouží ke sbírání vyplaveného oleje z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, a tím
— zvyšuje životnost řezných a odmašťovacích kapalin,
— zlepšuje hygienu pracovního prostředí
— snižuje provozní náklady
Jedná se o zařízení, které se upíná na okraj sběrné nádrže.
Otáčky disku jsou regulovatelné. Pohonná jednotka snáší
nepřetržitý provoz.

The device serves for collecting of washed out oil from
the level of cutting and degreasing liquids, thereby
— raises the service-life of cutting and degreasing
liquids
— improves the hygiene of working surroundings
— reduces the working costs
This is a light portable device, which is clamped on the
edge of a collecting tank. Disk revolution is controllable.
The driving unit allows a continuous operation.

TECHNICKÉ
PARAMETRY

TYP STROJE

PERFORMANCE
DATA

PAL

DIK

Výkon odlučovače (l/h)

až (until) 40

až (until) 5

Dopravní výška (m)

až (until) 5

-

Součástí zařízení je el. zdroj s regulací

Hmotnost zařízení (kg)
Krytí zařízení

80
6,5

Capacity of oil separator (l/h)
Transporting Height (m)
Power source with regulation is a part of
the device

230 V/24V

Max. teplota lázně (°C)

MACHINE TYPE

Max. bath temperature (°C)
2,6

Weight of the device (kg)

IP 53

Žerotínova 61, CZ - 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 223 196, tel./fax: + 420 583 216 642
mobil: +420 602 571 869, +420 602 766 421, e-mail: summa@summa.cz, www.summa.cz

Cover equipment

Š U M P E R K

PAL
DIK

Pásový sběrač oleje
Конвейерный коллектор масла
Diskový sběrač oleje
Дисковый коллектор масла

PAL
Zařízení slouží ke sbírání vyplaveného oleje a nečistot
z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, a tím
— zvyšuje životnost řezných a odmašťovacích kapalin
— zlepšuje hygienu pracovního prostředí
— snižuje provozní náklady
Spodní kladka je volně zavěšená na pásu, délka pásu je
volitelná a rychlost pásu je regulovatelná. Pohonná jednotka snáší nepřetržitý provoz. Volbou délky pásu lze
sbírat olej jednou pohonnou jednotkou z více nádrží rozdílné hloubky.

Оборудование служит к собирании всплываемого
масла и грязи с уровня резных и обезжиривающих
жидкостей и тем
— повышает жизнеспособность режущих и обезжиривающих жидкостей
— улучшает гигиену рабочей среды
— понижает производственные расходы
Нижний клапан свободно подвешен на конвейере,
длина конвейера избираема и скорость конвейера
регулируема. Силовая единица выносит непрерывную эксплуатацию. Выбором длины конвейера возможность собирать масло единой силовой единицей
из больше баков различной глубины.

DIK
Zařízení slouží ke sbírání vyplaveného oleje z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, a tím
— zvyšuje životnost řezných a odmašťovacích kapalin,
— zlepšuje hygienu pracovního prostředí
— snižuje provozní náklady
Jedná se o zařízení, které se upíná na okraj sběrné nádrže.
Otáčky disku jsou regulovatelné. Pohonná jednotka snáší
nepřetržitý provoz.

Оборудование служит к собирании всплываемого
масла с уровня резных и обезжиривающих жидкостей и тем
— повышает жизнеспособность режущих
и обезжиривающих жидкостей
— улучшает гигиену рабочей среды
— понижает производственные расходы
Это оборудование, которое крепится на бровку собирательного бака. Повороты диска возможно регулировать. Силовая единица выносит непрерывную
эксплуатацию.

TECHNICKÉ
PARAMETRY

TYP STROJE

ТЕХНИЧЕСКИE
ПАРАМЕТРЫ

PAL

DIK

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

Výkon odlučovače (l/h)

až (до) 40

až (до) 5

Мощность сепаратора (л/ч)

Dopravní výška (m)

až (до) 5

-

Součástí zařízení je el. zdroj s regulací

230 V/24V

Max. teplota lázně (°C)
Hmotnost zařízení (kg)
Krytí zařízení

80
6,5

Трансп. высота (м)
Составной частью оборудования
является эл. источник с регуляцией
Максим. темп. ванной (°C)

2,6

Масса оборудования (кг)

IP 53
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Покрытие оборудования

Š U M P E R K

