
OLIEZUIGERS VOOR DE MECHANISCHE 

EN AUTOMOBIEL INDUSTRIE



Hebt je ook teveel verlies bij het 
onderhoud van uw werktuigmachines? 
Dat is nu verleden tijd!

Bij elk onderhoud van je snij- en werktuigmachines heb je verlies: olie of koelvloeistof 
die op zich nog perfect is, maar die je niet kunt hergebruiken omdat er metaalspanen in 
zitten. Je kunt het zelf proberen filteren, maar hoeveel tijd zou dat niet kosten? Dus betaal 
je handenvol geld voor het recycleren van olie die eigenlijk kwalitatief nog goed is. En dan 
moet je nog nieuwe kopen, wat nog eens geld kost. En opvolging en administratie enz. 
Maar dat is nu voorbij !

De Tecnoil oliezuigers zijn speciaal ontworpen voor het opzuigen van olie met 
metaalspanen. Daarbij worden vloeistoffen en vast deeltjes van elkaar gescheiden. De 
vloeistof kan je eenvoudig met een pistool terugpompen om opnieuw te gebruiken. De 
metaalspanen worden opgevangen in een zeef en kan je zo ook gemakkelijk recycleren.

Dit betekent een enorme besparing! Niet alleen in olie of koelvoeistof, maar ook in tijd. Met 
de Tecnoil werk je tot 5 keer sneller t.o.v. de traditionele methode. Zo wordt het reinigen 
van een tank van 1000l ineens maar 1u werk in plaats van 5u.

AFVAL - TIJD + BESPARING

De investering in een Tecnoil oliezuiger 
verdient zichzelf snel terug :

Besparing op geld:
+ besparing op aankoop van olie en 

andere vloeistoffen door hergebruik 
+ besparing op arbeidsuren voor het 

verwijderen van de olie of emulsie

Besparing op tijd:
+ besparing bij het reinigen van de 

machinewerktuigen (van 2-3 uur tot 30 
min)  

+ minder arbeiders nodig voor de reiniging 
en het onderhoud van de machines

+ machine kan langer produceren want 
moet minder lang stilliggen voor 
onderhoud

BESPAREN OP ONDERHOUD EN OLIE

OLIEZUIGERS 

DM 40 OIL - TC 100 IF 3M TC 100 IF TC 200 IFTC 200 IF 3M



Monofase koolborstel motoren

3D Superweb filter voor olienevelStalen zeef met vlottersysteem

Turbines 

Klasse H13, oliebestendige filter

Delfin oliezuigers voor het onderhoud van 
uw machinewerktuigen. Topkwaliteit tot uw 
dienst!  

MOTOREN

De Tecnoil modellen zijn uitgerust met krachtige motoren op monofase of drijfkracht. Er 
zijn modellen beschikbaar vanaf 2,3 kW tot 11 kW. Zwaardere modellen zijn eveneens 
beschikbaar op aanvraag. 

FILTERS

De Tecnoil beschikt over 3 verschillende filters : een uitneembare stalen zeef met 
ingebouwde niveaubeveiliging voor de metaalspanen, een 3D Superweb filter voor olienevel 
en een klasse H13 polyester filter met PTFE membraan die bestand is tegen water en olie. 
Deze laatste heeft een buitenoppervlakte van 2.7 m2.

TOPKWALITEIT

 OLIEZUIGERS

Alle onderdelen zijn vervaardigd uit 
zeer slijtage bestendige materialen 
wat de levensduur van de 
stofzuigers drastisch verhoogt.

De Delfin stofzuigers zijn bekend 
om hun enorme filteroppervlakken 
in vergelijking met andere 
stofzuigers. Hierdoor kan je veel 
langer werken zonder deze te 
moeten reinigen. 

Delfin stofzuigers en oliezuigers 
zijn heel gebruiksvriendelijk 
en ergonomisch. Zo zijn alle 
opvangcontainers ofwel kantelbaar, 
ofwel voorzien van wieltjes.

VOORDELEN D IE  HET 

VERSCHIL  MAKEN!

1

2

3

LEGEN VAN VLOEISTOFFEN EN 
METAALSPANEN

1  Terugpompen van de opgezogen olie/
vloeistof door middel van het omschakelen 
van de luchtstroom (venturi systeem). 
Terugpompcapaciteit tussen 100 en 300 l/min

2  Afneembare container op wieltjes voor het 
legen van de metaalspanen. Alternatief: 
kantelbare containter.

3  Visuele niveau indicator en/of 
niveaudetectiesysteem door vlotter voor 
automatisch stoppen met zuigen als de 
container vol is.

TC 400 IF
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TOEBEHOREN

OPTIES

Externe pomp voor het snel leegmaken van de 
vloeistofcontainer (debiet : 300 l/min)

Bijkomende filters met filtratie tot 10 
micron voor het opvangen van zeer fijne 
metaalpartikeltjes.

De beste stofzuigers hebben de beste 
toebehoren nodig om optimale prestaties te 
kunnen leveren.Delfin levert toebehorenkits 
speciaal voor het opzuigen van olie met 
metaalspanen. Daarnaast zijn ook heel wat 
technische opties mogelijk op aanvraag. 

Cycloonafscheider voor directe afzuiging in 
de container. De cycloon kan rechtstreeks op 
het vat gemonteerd worden en geconfigureerd 
volgens de specifieke toepassing.

TECHNISCHE GEGEVENS

OLIEZUIGERS VOOR DE MECHANISCHE EN AUTOMOBIEL INDUSTRIE

DM 40 OIL TC100 M IF TC100 T IF TC200 M IF TC200 T IF TC400 T IF TC600

V 230 / 1- 230 / 1- 400 / 3- 230 / 1- 400 / 3- 400 / 3- 400 / 3-

Vermogen kW 3,45 3,45 3 3,45 3 4 11

Onderdruk mmH
2
O 2500 2500 3000 2300 3000 3600 6000

Luchtdebiet m3/h 540 540 300 540 300 400 480

Opvangbak metaalspanen lt. 40 40 40 50 50 50 75

Opvangbak vloeistoffen lt. 100 100 100 200 200 400 610

Ingang diameter mm 80 50 50 50 50 50 60

Geluidsniveau dB 76 76 78 76 78 76 78

Niveau controle Type
mechanische 

vlotter
mechanische 

vlotter
mechanische 

vlotter
automatisch automatisch automatisch automatisch

Legen container(s) Type manueel
omschakelen 
luchtstroom

omschakelen 
luchtstroom

omschakelen 
luchtstroom

omschakelen 
luchtstroom

omschakelen 
luchtstroom

externe pomp


