
.

TE HUUR! 

2. Uitgerust met on-line monitoring & digitale deeltjesteller.

3.  Onmiddellijk resultaat, uiterst efficiente reiniging van olie.

1. Mobiele olie-filtratie, systemen van 300 l/u tot 1.800 l/u.
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       VOORDELEN
•  Plug & play: eenvoudige installatie en duidelijke 

gebruiksfuncties.
•  De rental units worden voorzien van originele      

TRIPLE R filterelementen. U heeft de keuze uit       
filters van 2 tot 10 micron.

•  De filterunits zijn frequentie-geregeld waardoor de 
capaciteit traploos kan ingesteld worden van 100% 
naar 50% van de capaciteit van de pomp.

•  Alle systemen zijn voorzien van manometers, een 
aanzuigfilter, een monstername-poort, een urentel-
ler, hijsogen en een automatische uitschakel-functie.

TOEPASSINGEN
•  Voor uw jaarlijks onderhoud. Reinig uw olie i.p.v. ze 

te vervangen, en verleng de levensduur van de olie.
•  Perfect om uw systemen eens extra te reinigen na 

een herstelling of aanpassing van uw machine.
•  Ideaal voor het spoelen en zuiveren van nieuwe olie 

bij het (her)vullen van een hydraulisch systeem.
•  Ontwateren van olie! Het WE100 filterelement kan 

900 ml water opnemen en droogt de olie tot een 
waarde van slechts ~80 ppm.

       EXCEL serie TE HUUR!
Specifiek voor VERHUUR heeft OIL DYNAMICS een 
innovatief gamma ontwikkeld van bijzonder perfor-
mante mobiele oliefiltratie-systemen. 

WIj stellen 3 modellen ter beschikking:
•  EXCEL-1 : oil flow van 300 liter/uur.
•  EXCEL-2 : oil flow van 900 liter/uur.
•  EXCEL-3 : oil flow van 1.800 liter/uur.

Al onze verhuursystemen zijn uitgerust met diverse 
sensoren en on-line monitoring, waarbij vooral de 
online deeltjesteller een belangrijke troef is.

Deze innovatieve combo maakt het immers mogelijk 
om onmiddelliijk ter plaatse de vervuilingsgraad van 
uw olie te meten, de effectieve werking van het filter
systeem op te volgen, en exact zolang te filteren als
nodig is om uw olie perfect te reinigen. 

U kan immers steeds de zuiverheidsgraad van het 
display aflezen en de evolutie zelf in het oog houden.

De units zijn gemakkelijk verrijdbaar waardoor het 
eenvoudig is om ze naar verschillende machines 
te verplaatsen.



EXCEL-SERIE
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Model Motor Vermogen Debiet In/Uit Afmetingen Gewicht

EXCEL 1 230Vx1 0,38 kW
=           5 lit/min
=       300 lit/uur
=    7.000 lit/dag

1’’ x 1’’ 600 x 650 x 1150 45 kg

EXCEL 2 230Vx1 0,75 kW
=          15 lit/min
=        900 lit/uur
=   20.000 lit/dag

1’’ x 1’’ 405 x 1040 x 1010 115 kg

EXCEL 3 230Vx1 2,2 kW
=          30 lit/min
=     1.800 lit/uur
=   40.000 lit/dag

2 x 1’’ 1/4 700 x 1650 x 1520 200 kg

Technische specificaties

Type Filterelementen

M100 filterfijnheid = 2µ absoluut, ß2 = 400 : voor hydraulische olie

E100 filterfijnheid = 3µ absoluut, ß3 = 75 : voor motor- en turbineolie

X100 filterfijnheid = 5µ absoluut, ß5 = 75 : voor smeerolie, hogere viscositeit

D100 filterfijnheid = 2µ absoluut, ß2 = 200 : voor erg vervuilde olie, ook met water

WE100 filterfijnheid = 50µ : voor het verwijderen van water, 900 ml/filter

Lees onze verhuur-voorwaarden op www.oildynamics.be/voorwaarden

De bovenvermelde modellen zijn onze standaardmodellen. 
Gelieve contact op te nemen met uw lokale verdeler, 
als u op zoek bent naar op maat gemaakte oplossingen.

Voorbeelden van extra mogelijkheden:
- Cloud-monitoring, controle van de gegevens via PC, smartphone of iPad.
- Extra 1ste fase prefilters (10 tot 50 micron).
- Quicktoron luchtbelletjes-verwijderaar.
- Voorverwarmers voor olie met een erg hoge viscositeit.
- Leegloopfunctie
- Waterglycol-versie.
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