
Den industrielle olieskimmer til fjernelse af over-
fladeolier. Høj kapacitet i kompakt design. Type 62
udmærker sig ved intelligent olieopsamling således
at optimal kapacitet altid leveres, hvorved laveste
mulige bortskaffelsesomkostninger opnås.
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Schnell Teknik er stolte over at kunne præsentere markedets første intelligente olieskimmer.
Olieskimmeren er designet således at afskimningens hastighed afpasses automatisk i forhold til mængden af overflade
olie i bassin. Derved sikres utrolig høj kapacitet, når det er nødvendigt, og samtidig minimal vandoptagelse, og derved
lavest mulige bortskaffelsesomkostninger. Kort sagt sikres uovervåget effektiv drift kontinuerligt!  Betjeningen
er også nem (billede 1 og 2)

Målinger viser at denne skimmer har en vandopsamling som er op til 87% lavere end sine konkurrenter!
Med sit kompakte design er olieskimmeren nem at installere. Type 62 er fremstillet i rustfrie materialer, og er samtidig
konstrueret til at være stort set vedligeholdelsesfri. Styringen er designet så manuel drift også er mulig.

Type 62 kan anvendes, hvor der er større mængder overfladeolie, som skal fjernes, også i svage syre og baser.

Med indbygget varmelegemer (varmelegemestyring billede 2), er det også muligt at holde afskimningsprocessen
kørende, når omgivelsestemperaturen er lav.

Det olieabsorberende bånd skiftes nemt efter behov, og
fås i ønsket længde for at imødekomme ethvert behov.

Alle Schnell Tekniks olieskimmere fremstilles på vores
fabrik i Frederikssund.

Olieskimmer Type 62

Tekniske specifikationer.

Tilslutning: 230 VAC · 50 Hz  -  min. 2,0 Amp.
Kapacitet: Op til  500 liter/olie pr. time*
Max bad temp.: 60°C**
pH arbejdsområde: 3-10
Udløb: Ø43mm
Dimensioner & vægt: 550 x 500 x 250mm.   25kg netto
Båndbredde 200mm
Båndlængder Efter kundeønske
Kontrarulle: I Aisi 304 sikret med nylonline så den

ikke tabes hvis bånd knækker pga.
slitage.

Sikring: 2,0 Ampere
Elstyring 230/VAC/24VDC i IP44 el-skab med

diagram i låget.
Øvrig sikkerhed Nødstop og switch, der afbryder al

strøm, når kabinet afmonteres.

* Kapacitetmåling foretaget i SAE 30 olie ved 20ᵒC
**Max. temp. i pH neutrale væsker. I syrer/baseholdige væsker skal temperaturen sænkes.
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