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SPILLVAC® ERSÄTTER ELLER SOM ETT  

KOMPLEMENT TILL ABSORBENTER 



 

Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktionen  

 

Behållaren töms genom att man reverserar okomprimerad luft vilket 

gör att man kan trycka vätskan 2-3 meter upp i en valfri behållare eller 

plats.  Eftersom vätska passerar silkorgen (ingår) kan vätskan i många 

fall återanvändas. 

SPILLVAC® PumpOut             Enkel att tömma = alltid tömd 

SPILLVAC® PressOut               Enkel att tömma = alltid tömd 

SPILLVAC® Basic    Gör en kraftfull industrisug av ett standard fat 

 

SPILLVAC
®
 Basic suger upp spillet direkt i 

ett standardfat som blir emballaget för 

lagring och transport för återvinning eller 

destruktion.  

SPILLVAC® ERSÄTTER ELLER SOM ETT  

KOMPLEMENT TILL ABSORBENTER 

 

Underhållsfri våtsug med tömningspump  

 

Suger upp, separerar partiklar från vätskan, pumpar tillbaka eller till 

valfri plats. Trycker vätskan 100 meter eller längre. Eftersom vätska 

passerar silkorgen (ingår) kan vätskan i många fall återanvändas..  
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Bandskimmer - Slangskimmer - Skivskimmer 

Bandskimmer 

Mycket flexibel skimmer som klara 

många applikationsområden.  

Lämplig för kylvattentankar, tvättar 

eller andra applikationer där 

mindre mängder olja skall 

separeras från vatten. 

Slangskimmer 

Gör tidigare omöjliga installationer 

fullt möjliga tack vare sin unika 

konstruktion. Perfekt för kylvatten-

tankar och där platsen ovanför är 

begränsad 

Skivskimmer 

En enklare lösning för 

kylvätsketankar där vätskan 

har en hög konstant 

vätskenivå. 

BLANDA KONCENTRAT UTAN TANKAR,  

OMRÖRARE OCH PUMPAR 

Q-Dos proportionaldoserare  

För enkel och noggrann blandning av koncentrat i vatten  

Med Q-Dos slipper man mellantankar, omrörare och 

doseringspumpar. Proportionaldoseraren drivs av stamvatten 

och kräver varken el eller tryckluft. Koncentratet sugs in i den 

reglerbara kammaren och blandas med vattnet i den 

patenterade blandningskammaren, vattenflödet driver sedan ut 

blandningen till valfritt ställe. Mängden koncentrat kommer att 

vara direkt proportionell mot mängden vatten oavsett variation i 

flöde eller tryck. 



 

HALVERA LJUDNIVÅN  

OCH LUFTFÖRBRKNING 

Blåsmunstycken och luftknivar 
Blåsutrustning som utnyttja Coanda effekten vilket innebär att omgivande luft sugs med 

och kan bilda en luftmängd 40 gånger större än luften utrustningen förbrukar. 

Återförsäljare 


