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Modelo: P-EFD-(00600 ou 01000 ou 
01500 ou 02000) - 007-004 - Drum 

SISTEMA PORTÁTIL 
DE FILTRAGEM DE 
ÓLEO EM TAMBORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensões: 
Equipamento construído em estrutura 
metálica, sobre rodízios para permitir seu 
deslocamento em pisos regulares, largura 
de 600mm
→ (base)-altura: (300 x 600) – 1.100, sem o tambor; 
→ o peso: 50kg, sem o tambor

Consumo: 
1 CV, tensão: 220V

Vazão Nominal:
→ Bomba de engrenagens com corpo de 
alumínio: 10 ou 19 ou 28 ou 33 lpm 
@1.750rpm (600 ou 1.050 ou 1.550m3 ou 
2.000 litros por hora).
→ Pressão de trabalho, máxima 
recomendável, 3bar.

Filtração:
Filtros de Linha
→ β11 = 1.000,
→ β4= 1.000
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Normalmente o óleo lubrificante ou hidráulico fornecido pelos fabricantes de óleo apresenta 
grau de pureza NAS-1638 grau 11 ou ISO 4406 -22/20/17. Este grau de pureza geralmente 
incompatível com a maioria dos sistemas hidráulicos, onde a exigencia de pureza é NAS-5. 
Já sistemas de lubrificação aceitam um grau de pureza superior a NAS-7 (quanto menor o 
numero do grau de pureza, mais puro deve ser o óleo).

Pensando nisto, desenvolvemos um sistema inédito de filtragem. Trata-se de um carrinho 
que “abraça“ o tambor de óleo, para facilitar o seu manuesio e, com a introdução de duas 
mangueiras em seu inetrior permite a sua filtragem em regime o� line.
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Aplicações:
Unidade de filtragem absoluta, para 
transferência, condicionamento e 
transporte de óleos industriais novos ou 
usados, acondicionados em tambores.

Escopo de Fornecimento:
→ Equipamento fornecido testado e 
pronto para uso, plug and play. Sendo as 
instalações elétricas e hidráulicas por 
conta do cliente;
→ Painel de acionamento conforme NR10

Obs.:  Equipamento robusto para serviço pesado e uso contínuo,
montado em nossas instalações, a partir de componentes comerciais.

Fluxograma Unidade de Filtragem
de óleo lubrificante
para tambores P-EFD


