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SFU-E
Sistema Ecológico Universal de 
Qualifi cação do Líquido Refrigerante

Com base em muitos anos de experiência no 
desenvolvimento de sistema de fi ltragem para 
alta pressão, a MachSystem apresenta um 
sistema de fi ltragem fl exível, ecologicamente 
correto, de baixa manutenção e que utiliza fi ltros 
permanentes e auto limpantes.
Este sistema pode ser utilizado nas mais 
diversas máquinas que necessitam um padrão 
constante de pureza de líquido.

BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAISAPLICAÇÃO

• Garante melhor qualifi cação da refrigeração;
• Substitui com efi ciência os sistemas que utilizam fi ltros de papel,
   bag’s ou outros tipos de elementos descartáveis;
• Diminui o gasto com rebolos e ferramentas;
• Reduz o estoque e os custos de materiais de consumo (papel);
• Reduz drasticamente parada das máquinas para manutenção;
• Ocupa área igual ou inferior aos produtos similares.

Retífi cas

Afi adoras

Brochadeira

Centros de Usinagem Verticais

Tornos

• Garante melhor qualifi cação da refrigeração; • Filtro lâmina (opcional) com sistema de limpeza 
automática para 20 microns;

• Substitui com efi ciência os sistemas que utilizam fi ltros de 
papel e bag’s ou elementos descartáveis;

• Caixa decantadora de resíduos com remoção auto-
mática (magnético opcional);

• Elimina do processo de compra a logística para o estoque de 
materiais de consumo descartáveis;

• Reduz drasticamente parada das máquinas para 
manutenção;

• Sistema de fi ltragem (hidrociclone) de longa durabilidade 
fabricado em INOX;

• A área ocupada é igual ou inferior aos produtos 
similares. 

• Diminui o gasto com rebolos ou ferramenta;

Com base em muitos anos de experiência no 
desenvolvimento de sistema de fi ltragem para 
alta pressão, a 
sistema de fi ltragem fl exível, ecologicamente 
correto, de baixa manutenção e que utiliza fi ltros 
permanentes e auto limpantes.
Este sistema pode ser utilizado nas mais 
diversas máquinas que necessitam um padrão 
constante de pureza de líquido.

BENEFÍCIOS

• Garante melhor qualifi cação da refrigeração;
• Substitui com efi ciência os sistemas que utilizam fi ltros de papel,
   bag’s ou outros tipos de elementos descartáveis;
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DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

FUNCIONAMENTO

SFU-E da MachSystem

Composto de sistema de fi ltragem por centrifugação 
(hidrociclone) de alta efi ciência e longa durabilidade 
fabricado em aço inox, caixa decantadora e separador 
magnético com remoção automática de resíduos.

Este sistema é ideal para uso em retífi cas, afi adoras, 
brunidoras, centros de usinagem, tornos, etc. Pode ser 

oferecido em diversas opções de montagem.
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MODELO 8000 12000 16000 20000 25000

Tipo da Bomba l/min 80 120 160 200 250

Capacidade do Tanque l 400 500 800 900 1000

Grau de Filtragem microns ≤ 30

Tensão 220 V - 60 Hz

Cor std Cinza Claro - RAL 7035

45
0

A

C

L

Dimensões 8000 12000 16000 20000 25000

C (mm) 2100 2500 3200 3300 3700

L (mm) 1100

A (mm) 1800 2200

*Reservamos o direito de alteração sem prévio aviso.

MODELOS


