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OFERTA TECHNICZNO-HANDLOWA 
SMART CLEANER G 1000 

 
Dane techniczne agregatu. 
 
Zespół pompowy: 

- Rodzaj pompy-  pompa śrubowa     
- Moc silnika [kW] 0,37  
- Napięcie [V] 230 
- Ilość przetłaczanej cieczy [l/h] 500 
- Zespół pompowy sterowany jest rozrusznikiem  
 
Filtracja z cząstek mechanicznych, oraz usuwanie olejów obcych - przeciekowych: 

- Filtr wstępny- korpus filtra workowego wykonany ze stali nierdzewnej, który posiada 
możliwość zabudowy różnych wkładów filtracyjnych. 

Wkład  filtracyjny o gradacji 50 µ (na życzenie można zamówić inne gradacje). 

- Filtr zasadniczy- odseparowujący ciecz chłodząco smarującą od olejów obcych 

Medium robocze: 

- Wodorozcieńczalna ciecz chłodząco smarująca, na bazach koncentratów syntetycznych,     
półsyntetycznych, lub mineralnych. 

- medium alternatywne: mineralny olej obróbkowy stosowany jako ciecz chłodząco 
smarująca do obróbki skrawaniem metali – filtracja oleju. 

Agregat filtracyjny: 

Agregat zaprojektowany w postaci wózka do transportu ręcznego o konstrukcji spawanej, 
wykonanej ze stali nierdzewnej powlekanej proszkowo. 

-Wymiary [mm] 955 x 1060 x 550 (wys. x dł. x szer.)  
-Ciężar własny [kg] 90 
-Zbiornik na odseparowany olej [L] 20 z czujnikiem przepełnienia. 
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Dostarczany agregat jest wyposażony w : 

- pompę śrubową. 
- nierdzewny zespół filtra workowego. 
- 2 koła stałe i 2 koła skrętne wyposażone w hamulec. 
- elastyczny wąż ssawny- ok. 3m 
- elastyczny wąż powrotny- ok. 2m 
- pływak do zasysania. 
- sztywną końcówkę zasysającą. 
- sztywną końcówkę powrotną. 
 
Oferta handlowa 
 
Cena katalogowa Agregatu SMART CLEANER  G 1000     19.500,00 netto 
 
Oferowany agregat filtracyjny dostarczany jest kompletnie zmontowany, gotowy do użycia, 
po próbach wykonanych przy użyciu wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych. 
 
Na życzenie klienta istnieje możliwość rozbudowania agregatu,oraz wykonanie pływaka 
ssącego dopasowanego do wielkości zbiorników z cieczą obróbkową. 
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: 
 
Tomasz Poloczek 
kom. 731-686-444 
e-mail: tpoloczek@fancy-lubricants.pl 
 
 

                     


