
   VOORDELEN

•  Voorkomt problemen met hydraulische installaties.
•  Verbetert de betrouwbaarheid & productiviteit van uw 

machine.
•  Verlengt de levensduur van alle hydraulische 

componenten, pompen, servoventielen en andere 
onderdelen.

•  Verlengt de levensduur van olie tot 40.000 u.
•  Zorgt voor een zeer belangrijke daling van het olieverbruik 

en de daaruit resulterende hoeveelheid afvalolie.
•  Ontlast de doorstroomfilters en verlengt hun levensduur.
•  Zorgt voor een belangrijke daling van de 

onderhoudskosten.
 
  TYPISCHE TOEPASSINGEN

•  Grootvolumesystemen.
•  Smeersystemen en systemen met een hoge viscositeit.
•  Ideaal voor spoelen en zuiveren van nieuwe olie bij het 

(her)vullen van een hydraulisch systeem.
•  Hydraulische testleidingen.
•  Zware industriële persen.

   EIGENSCHAPPEN

•  Offline bypassoliereinigers voor grote debieten en 
grote tankvolumes. Gebaseerd op de filterhuizen 
van de SS-serie.

•  Ideaal voor:
   - Onderhoudsactiviteiten,
   - Grote olievolumes tot 50.000 liter,
   - Olie met hoge viscositeit.
•  Zorgt voor een doeltreffende filtering van alle 

vuildeeltjes die doorgaans met conventionele 
filters erg moeilijk te verwijderen zijn en zorgt 
voor een totale zuivering van de olie door het 
verwijderen van vaste vuildeeltjes, het absorberen 
van water en het elimineren van harsen en andere 
oxidatieproducten.

•  Alle systemen zijn volledig uitgerust en zijn 
voorzien van een uitwasbare metalen aanzuigfilter, 
controlemanometers, en een controlepaneel met 
een aan/uit-schakelaar.

•  De standaardunits hebben een debietbereik van 
6 l/min tot >60 l/min en kunnen gebruikt worden 
voor erg grote olievolumes (>50.000 liter).

•  Optioneel toebehoren: timer, automatische  
afvoerfunctie, Quicktoron air removal.

OSCA SERIES

VERHOOGT DE BETROUWBAARHEID EN 
PRODUCTIVITEIT VAN UW MACHINE

VERWIJDERT VASTE DEELTJES, WATER EN 
OXIDATIEPRODUCTEN!

GEGARANDEERD EFFECTIEVE SCHOONMAAK 
VAN GROTE HOEVEELHEDEN OLIE 1

2

3
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Standard Models Motor Vermogen Debiet In/Uit Afmetingen Gewicht

CS-SU102-H114-2R

230Vx1
of

400Vx3

50Hz

0,38 kW 12 l/m 1’’ x 1’’ 406 x 1042 x 1007 115 kg

CS-SU103-H114-2R 0,75 kW 20 l/m 1’’ x 1’’ 406 x 1042 x 1007 115 kg

CS-SU103-H114-3R 0,75 kW 30 l/m 1’’ x 1’’ 406 x 1360 x 1007 140 kg

CS-SS305-H114-1R 2,2 kW 40 l/m 2x 1’’ 1/4 700 x 1100 x 1520 200 kg

CS-SS305-H114-2R 2,2 kW 70 l/m 2x 1’’ 1/4 700 x 1650 x 1520 280 kg

CS-SS306-H80-2R 2,2 kW 100 l/m 2x 1’’ 1/4 700 x 1650 x 1520 280 kg

Type Filterelementen

SU102 M100, E100, X100, D100, WE100- Hoogte 114mm

SU103 M100, E100, X100, D100, WE100 - Hoogte 114mm

SS305 M300, E300, X300, D300 - Hoogte 114mm

SS306 M300, E300, X300 - Hoogte 80mm

CS SU103 H114 2R

frame 
bouw

type filter-
huis

hoogte
element

aantal filter-
huizen

CS-SS306-H80-6R CS-SS305-H114-1R

De bovenvermelde modellen zijn onze 
standaardmodellen. 
Gelieve contact op te nemen met uw lokale verdeler, 
als u op zoek bent naar op maat gemaakte 
oplossingen..

OSCA  SERIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Voorbeelden van extra mogelijkheden:
- Extra 1ste fase prefilters (10 tot 50 micron).
- Quicktoron luchtbelverwijderaar.
- Voorverwarmers voor olie met een erg hoge viscositeit.
- Leegloopfunctie
- Waterglycol-versie.

FILTER ELEMENTEN MODELFORMULE

* Bovenstaande tabel laat onze nieuwste modellen zien. Modellen voor Diesel, hoge viscose olie, water-glycol vloeistoffen, fosfaat ethers 
zijn ook beschikbaar.  Ook verschillende opstellingen, motorversies en ATEX gecertificeerde systemen. Raadpleeg uw lokale distributeur.


