
Válvula de 
segurança

 Com o objetivo de sempre fornecer produtos e equipamentos de grande utilidade, eficiência e 
praticidade a MachSystem desenvolveu o Aspirador Limpador de Tanques ALT 200, ideal para limpeza, 
pré-filtragem e transferência de líquidos contaminados com ou sem cavacos ou outros particulados 
sólidos. Destinado principalmente para a aspiração, filtragem e retorno de líquidos, possui tanque de 
armazenamento próprio com capacidade de 200 litros e a possibilidade de uso de filtros com diversas 
gramaturas. O sistema permite não só agilizar a troca do líquido contaminado mas também ampliar sua 
vida útil evitando paradas prolongadas da máquina e aumentando os ganhos na produção.

Válvula de 
segurança

+ detalhes 
no verso

Aspirador
Limpador
de Tanques

ALT 200

Sua construção é compacta e 
robusta, características 
extremamente necessárias no 
chão da fábrica como deve ser.

Mangueira de
Ø40 x 2000mm

Com Bico de sucção 
para limpeza

Rodas de Ø 365mm 
para fácil manuseio

Venturi reversível sucção/pressão 
com válvula de fechamento

Apoio para transporte 
com altura 800mm

Compromisso com a 
Sustentabilidade

Compromisso com a 

Construído em chapa 
de aço. Mais robustez 

e vida longa no chão
de fábrica.

Construído em chapa 
. Mais robustez 

e vida longa no chão
de fábrica.

chapa 
. Mais robustez 

Bolsões de 100 x 80mm 
para empilhadeira
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• Operação de forma descomplicada;
• Estrutura toda em aço de 3mm – robusta e eficiente;
• Rodas de grandes dimensões facilitam seu deslocamento;
• Bolsões para transporte por empilhadeira;
• Baixo nível de ruído e consumo de ar;
• Construída para trabalhos ininterruptos;
• Redução considerável do tempo de parada para 

manutenção da máquina ferramenta;
• Reutilização do líquido refrigerante;
• Prático, seguro, eficiente e de fácil manutenção;
• Fácil troca de filtros, permanentes ou descartáveis;
• Não necessita de bomba adicional para devolução do 

líquido filtrado;
• Segurança, através da boia para corte de entrada da água 

quando o tanque estiver cheio e válvula de segurança de 
sobre pressão.
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*Reservamos o direito de alteração sem prévio aviso.

Dimensões (L x C x A) 800 x 1058 x 1360 mm

Pressão mínima de trabalho (Ar) 6 bar

Capacidade do Tanque 200 litros

Vazão máxima na sucção 60 l/min

Opção de Filtragem Fina (Filtro Sintético) 100-200-300 microns

Capacidade do Cesto de Resíduos 18 litros

Filtragem Permanente Standard 700 microns

Peso aproximado 140 kg

Diâmetro do bocal de aspiração 40 mm

Vazão máxima no retorno 110 l/min

DADOS TÉCNICOS

VANTAGENS

Filtro sintético opcional
100-200-300 microns

Filtro standard 700 
microns e cesto para 
18 litros de cavacos

Filtro sintético opcional
100-200-300 microns

Filtro standard 700 
microns e cesto para 
18 litros de cavacos

O Aspirador Limpador de Tanques ALT 200 vem para auxiliar na manutenção de tanques de 
refrigeração em máquinas ferramentas de forma prática e rápida reduzindo drasticamente a 
parada da produção. Com rodízios grandes de 365 mm que facilitam seu deslocamento inclusive 
quando cheio. Os bolsões para a empilhadeira soluciona o seu transporte para distâncias 
maiores. Com a largura de apenas 800mm permite a passagem em corredores estreitos.


