
 
AB FILTER je značka spoločnosti: 

 
Tento dokument je informácia spoločnosti Brachthäuser Mineralöle GmbH & Co. KG, Zum Elberskamp 14, 
57413 Finnentrop-Heggen. Ďalšie informácie: Michael Stricker, Bereichsleiter Filter & Filtrationstechnik, 
Tel. 02721 6033-37, Fax 02721 6033-38, eMail: m.stricker@ab-filtertechnik.de / www.ab-filtertechnik.de 

 

Informácia o výrobku  

Technický list k: 01/2012 

 

 

Filtračný agregát FA – K 60 – U – VR 

Pojazdný filtračný agregát na čistenie a prečerpávanie: 

 hydraulického oleja 

 prevodového oleja 

 rezných kvapalín 

 chladiacich kvapalín  

 kvapalín HFD 

 

Technické  dáta: 

Čerpadlo:   vlastné špeciálne čerpadlo 

Výkon čerpadla:  Q = 60 l/min 

Motor:    DS Motor 220/380 V 50 Hz 

Príkon:   1,1 kW pri 1400 1/min 

Pripojení:   Nadstavbová zástrčka CEE s kumutátorom fází a integrovanou 

ochranou proti preťaženiu 

Filter:    Filtračné prvky na jedno použitie, jemnosť voliteľná: 1-25 mikrónov 

Čistiteľné filtračné prvky, jemnosť voliteľná: 25-100 mikrónov 

Rozmery v mm:  1150 x 550 x 420 

Hmotnosť:   42 kg 

Rozsah dodávky:  Pripravené na prevádzku, dodávka vrátane hadicového vedenia. 

 

NOVINKA: S regulovateľným 

dopravným prúdom                   

20 – 60 l/min 
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Filtrační agregáty AB sú použiteľné v spojení s ľubovoľnými mazacími a hydraulickými olejmi 

(aj kvapalinami HFC) s najrôznejšou viskozitou. 

Pri plnení hydraulických systémov zaručujú filtračné agregáty AB triedu čistoty požadovanú 

výrobcami komponentov – dá sa tak vyhnúť poruchám v hydraulickom systéme. 

Pojazdné agregáty AB FILTER sa vyznačujú jednoduchou obsluhou a sú určené na používanie 

v obtokovej filtrácii. Tým sa súčasný filtračný systém odľahčí a počas krátkej doby sa dá 

dosiahnuť vynikajúcu triedu čistoty. Zbytočné prevádzkové náklady vyvolané predčasnou 

výmenou oleja a filtrov tak patria minulosti. 

Hlavní výhody FILTROV AB: 

 jednoduchý servis, 

 jednoduchá výmena prvkov, 

 robustné, výkonné podávacie čerpadlo, 

 použitie pre ľubovoľné médium, 

 rýchle dosiahnutie požadovanej triedy čistoty, 

 vysoký podávací výkon, 

 regulovateľnosť objemového prietoku, 

 prehľadná optická indikácia znečistenia filtra, 

 úspora energie až o 10 %, 

 dá sa prepínať na filtračný alebo prečerpávací chod. 

 AB FILTER 

 


