
    VOORDELEN
• Voorkomt storingen aan de hydraulische installa-

ties, en verbetert de productiviteit en de betrouw-
baarheid van de machines.

• Langere levensduur van alle hydraulische compo-
nenten, zoals pompen en servo-ventielen.

• Zeer belangrijke vermindering van de kosten van 
olieverbruik en de resulterende afvaloliekosten.

• Verhoogt de levensduur van de dure hoofdstroom-
filters en verlengt hun standtijd (50% - 80% bespa-
ring mogelijk!).

• Aanzienlijke vermindering van onderhoudskosten.

   EIGENSCHAPPEN
• Compacte mobiele bypass olie-reiniger.
• Ideale olie-reiniger in combinatie met icount PD  

deeltjesteller.  
• Lage bedrijfskosten, praktische hantering. 
• Ook beschikbaar met 4 behuizingen of met SS en 

SU filterhuizen, voor hogere debieten.    
• Voert 3-in1 olie-reiniging uit = verwijderen van 

alle deeltjes die zeer moeilijk te verwijderen zijn 
met conventionele filters, en volledige oliereiniging 
door het verwijderen van zowel vaste deeltjes, het 
absorberen van water en het wegwerken van slib 
en oxidatie-producten.

SE MOBIEL

DE ULTIEME MOBIELE OLIE-REINIGER

REINIG UW OLIE TERWIJL U EVENEENS DE 
VERVUILINGSGRAAD CONTROLEERT 
(ISO OF NAS WAARDE)

VERWIJDERT VASTE DEELTJES + 
WATER + OXIDATIEPRODUCTEN!1

2

3

CONNECT - CHECK - CLEAN! 
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MILIEUBESCHERMING
• Triple R filters reinigen effectief de olie (tot NAS 6 of 

ISO 15/12) en stabiliseren de staat van de olie. 
• Dat resulteert in een significante toename van de 

levensduur van de olie, en een aanzienlijke vermin-
dering van het olieverbruik en olie-afvoerkosten.  

 TOEPASSINGEN 

• Perfect voor oliereiniging tijdens service-interventies 
en onderhoudsactiviteiten.

• Alle systemen die uitgerust zijn met vuil-gevoelige 
pompen, proportionele- en servo-ventielen.

• Ook verkrijgbaar voor het filteren van diesel, smeer-
olie en water-glycol vloeistoffen.



Model SE200E-MH* SE400E-MH

Artikelnr. 230V SE200 MH-1OS SE400 MH-1OS

Pomp debiet l/m 5,0  l/m 9,0  l/m

Motor 230Vx1 or 400Vx3, 50/60Hz

Voeding 0,12 kW 0,37 kW

Aansluiting In/Out 1/2’’ IN x 10L OUT 3/4’’ IN x 1/2’’ OUT

Filterelement type 100 size, types M - E - X - D - WE - WG

Aantal elementen 2 4

Max. druk  Drukbegrenzing ingesteld op 6,0 bar

Gewicht kg ~40,0 kg ~55,0 kg

Afmetingen mm 1200 x 610 x 585 1200 x 610 x 585

Alle SE filters zijn CE-gecertifieerd. 
Raadpleeg steeds de handleiding alvorens uw 
Triple R filtersysteem aan te sluiten. 

* Model specificaties, voorbeeld SE200E-MH : 200 = 2x AL100 housings, M = mobiele versie, H = hydraulische olie. 

Volgende uitvoeringen zijn beschikbaar:
• voor smeerolie (L)
• voor diesel (D)
• voor WATER GLYCOL (W)
• met 24V motor
• met 100Vx1 of 200Vx3 motor, 60 Hz
• ATEX versie.

Gelieve uw Triple R vertegenwoordiger te consulteren.

SE MOBIEL

TRIPLE R EUROPE N.V
 www.triple-r-europe.com  |  info@triple-r-europe.com                     

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

AANSLUITING: OFFLINE AAN HET OLIERESERVOIR


