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5 litros de 
Tramp-oil.
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melhor posicionamento 

no tanque.

Sistema Ecológico 
de Separação do 
Óleo da Água

Pré-filtro para tanque com 
muitas partículas 
flutuantes.

Flutuador móvel para 
melhor posicionamento 

no tanque.

Reservatório para 
5 litros de 
Tramp-oil.

SMOC 300

Para eliminar e controlar os problemas gerados pela contaminação da água de refrigeração, a MachSystem desenvolveu 
o SMOC 300 que é um equipamento eficiente na separação do óleo da água impedindo a deterioração e emulsificação 
com o tramp-oil. Com isso a utilização do SMOC 300 consequentemente evita perda de produção, pois reduz 
drasticamente às parada da máquina pelo descarte pré-maturo do óleo de corte, além da economia pela diminuição das 
falhas elétricas e mecânicas, aumentando assim a vida útil das ferramentas de corte levando mais produtividade e 
melhorando o ambiente e a saúde dos funcionários.

Todo construído em 
chapa de aço. Mais 
robustez e vida longa 
no chão de fábrica.
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Equipamento com excelente 
custo/beneficio, dedicado a uma só 
máquina, para maior eficiência, fácil 
de manter, usa menos mão de obra 
sem a necessidade de intervenções 
constantes da manutenção.

Controles da 
bomba e 

manutenção 
do diafragma.

Base com pés 
para fixação.

Saída do 
tramp-oil

Botão
Liga/Desliga

Timer 
programável

Entrada para 
o líquido 
contaminado.

Saída da 
água limpa.

Compromisso com a 
Sustentabilidade

Compromisso com a 



O SMOC 300 removendo o Tramp-oil, evita 
o apodrecimento da água, diminui a 

emulsão do tramp-oil no refrigerante, 
oxigena a água ajudando na estabilização 

do pH e acaba com o mau cheiro

O Sistema Ecológico de Separação do Óleo da Àgua SMOC é um 
equipamento indispensável para as empresas que desejam trabalhar com 
o máximo de eficiência e mínimo de desperdícios. Com o seu uso, os 
benefícios  são visíveis tanto economicamente como na produção, 
garantindo o retorno do investimento.

O óleo sobrenadante (tramp-oil) é extremamente prejudicial pois a maioria das falhas 
elétricas e mecânicas em uma máquina são consequência direta ou indiretamente dos 
problemas causados por contaminantes como tramp-oil e cavacos. O SMOC 300 evita a emulsão 
dos óleos no líquido refrigerante da máquina. Tramp-oils são inevitáveis, pois suas fontes são 
difíceis de controlar como:

• Perda do óleo de lubrificação de guias
• Vazamento de óleo hidráulico
• Lavagem do óleo de proteção das peças 

Eles causam perda de produção por contaminação e empastamento dos sistemas mecânicos, rolamento e 
guias, sistemas elétricos, chaves, contatores e circuitos, além de contaminar as peças usinadas o que causa 
maiores gastos com a lavagem, bem como aumento nos custos com a parada da máquina para descarte 
prematuro da água. Podendo ainda gerar faltas de funcionários no trabalho por doenças (alergias).
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*Reservamos o direito de alteração sem prévio aviso.

Capacidade Máx. de Circulação de Água 300 l/hora

Pré Filtro de Linha 500 microns

Dimensões (L x C x A) 350 x 300 x 550 mm

Bomba Pneumática de Diafragma 6bar - 36 l/min l

Energia Pneumática 350 NL/min

Potência 11 W

Corrente Nominal 0,1 A

Tensão do Comando Monofásica 220 V

Pré Filtro de Linha (1000 microns)

Bomba Pneumática de Diafragma

1 x Flutuador

Timer Sequencial

Alameda Plutão, 175 - Bairro American Park Empresarial NR,
Indaiatuba/SP CEP 13347-656 - Fone/Fax: (19) 3936-1646
Alameda Plutão, 175 - Bairro American Park Empresarial NR,
Indaiatuba/SP CEP 13347-656 - Fone/Fax: (19) 3936-1646


