
VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu

TC 100 MPI - ZUIGERS VOOR OLIE EN SPANEN ZUIG UNIT 
Spanning V - Hz 230 - 50

Vermogen kW 3,45

Onderdruk mm H2O 2.500

Luchtdebiet m3/u 540

Ingang stofzuiger mm 50

Geluidsniveau (ISO 3744) dB(A) 76

FILTER
Filter type 3D Superweb

Materiaal - Filtratie PPL - 300 μm

OPVANGCONTAINER
Afvoersysteem terugpomen via ingebouwde pomp

Capaciteit vloeistoffen l 100

Capaciteit vaste stoffen l 40

Oppompcapaciteit l/min 160

Vlottersysteem Ja

SPECIFICATIES
Afmetingen cm 67x66x125h

Gewicht kg 70

METAALBEWERKING

 √ Geïntegreerde afscheider voor olie en  

metaalbramen

 √ PPL-filter voor bescherming van motoren 

tegen vloeistoffen en schuim

 √ Terugpompen liquide via ingebouwde pomp

 √ Geïntegreerd vlottersysteem

 √ Mogelijkheid tot hergebruik van olie en spanen

 √ Drie krachtige by-pass motoren met apart  

koelingsysteem

 √ Opzuigen en terugpompen van liquide  

tezelfdertijd

3D SUPERWEB

300 μm FILTRATIE 
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ZUIG UNIT
De TECNOIL 100 MPI is uitgerust met drie by-pass motoren die geactiveerd worden

door een individuele schakelaar die zich op de robuuste motorkop bevindt. Extra isolatie

zorgt dat de vacuümunit een zéér laag geluidsniveau bereikt. 

FILTER
Dit toestel beschikt over een geïntegreerd vlottersysteem en een 3D superwebfilter in PPL

(20 μm). Deze groffilter beschermt de motor tegen schuim en stukjes afval in het water.

OPVANGCONTAINER
De opvangcontainer is eenvoudig te legen en bestaat uit een zeefrooster dat metaalbramen en 

oliën scheidt van andere stoffen. De aangezogen vloeistof kan snel verwijderd of ingebracht 

worden door middel van een elektrisch ingebouwde pomp. De stofzuiger kan op een 

vorkheftruck worden gemonteerd. 

OPTIES
 √ Roestvrij stalen constructie

 √ Mandje voor accessoires en haak voor dubbele elleboogstang

 √ Mobiele tank met roestvrijstalen zeef

 √ Water- en oliebestendige patroonfilter


