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ODOLEJACZ TARCZOWY
OTV-1

• wyparki.pl

► Procesy technologiczne mycie, czyszczenie, odtłuszczanie
► Produkcja urządzeń:
myjnie przemysłowe – usługowe
► Modernizacje, remonty
► Usuwanie brudu przemysłowego
► Przemysłowe środki czystości
► Płyny technologiczne
► Czyszczenie elewacji, kamienia, zbiorników itp.
► Wyparki próżniowe

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

UWAGA!
Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi przed instalacją przenośnego
odolejacza OP1. Jeśli coś jest niezrozumiałe prosimy o kontakt z dostawcą.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczny i prawidłowy montaż.

Właściciel: inż. Marek Grzesiński
Konto: BS KIELCE 91 8493 0004 0010 0058 0906 0001

Regon: 003670698

NIP: 657-023-61-74
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OPIS URZĄDZENIA

Odolejacz służy do zbierania oleju unoszącego się na powierzchni. Znajduje zastosowanie wszędzie
tam, gdzie jest mało powierzchni roboczej, występuje konieczność przemieszczania się i odolejania
cieczy w różnych miejscach. Jest to lekkie, niewielkich rozmiarów urządzenie przenośne , które
mocuje się do ściany zbiornika, w którym znajduje się oczyszczana ciecz. Dzięki temu możliwe jest
odolejanie rożnych środków technologicznych, w rożnych miejscach. Urządzenie jest przystosowane
do pracy ciągłej. Tarcza wykonana jest z tworzywa adhezyjnego, do którego przylepia się olej i
węglowodany natomiast nie przylepia się woda.
• Podwyższa żywotność środków technologicznych.
• Pozwala na utrzymanie czystości i higieny w środowisku pracy.
• Zmniejsza koszty produkcji.
Zastrzegamy zmiany techniczne !
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PARAMETRY TECHNICZNE

TYP:
- waga
- wydajność do
- dostępne dyski o średnicy
- Zasilanie (własny zasilacz)

OTV-1
4,5 kg
5,6L/h
300 i 450 mm
240 V

