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Dags att tömma skärvätsketanken 

 

 

 

Som ni brukar? 

SPILLVAC® maskintömmare SPILLVAC® PumpOut maskintömmare och spillsug 

Eller på det 

enkla sättet? 

Suger upp vätskan på ett 

200 liters fat som blir 

emballaget för lagring och 

transport. 

Suger upp vätskan på en 200 litersbehållare där spånor 

separeras från vätskan via en silkorg. När behållaren är 

full töms den med pump till större behållare, direkt till 

miljöstationen eller tillbaka till maskin. 

Scana koden och se filmen 

Eller klicka här>> 

https://youtu.be/gxYdGfJJwlY


 

SPILLVAC® PumpOut maskintömmare och spillsug 
 
Komplett med 200 liters behållare, tömningspump, silkorg i rostfritt 
stål allt monterat på vagn.  
 
Användningsområden  
• Effektiv städmaskin för att göra rent i och kring maskin under 

produktion och efter tömning. 
• Tömma maskiner på skär- och tvättvätska. 
• Suga rent i maskiner från bearbetningsrester. 
• Suga ytföroreningar från skärvätskan. 
• Silkorg separera fasta partiklar från vätska. 
 
Artikel nr. 20PW200P 

SPILLVAC® maskintömmare  
 
Suger upp direkt i ett standardfat som också blir emballaget för 
vidare transport till destruktion, återvinning eller deponering. 
Fyller ett fat på några minuter. 
 
Användningsområden 
• Tömma maskiner på skär- och tvättvätska. 
• Suga ytföroreningar från skärvätskan. 
• Tömma tankar och behållare. 
 
Artikel nr. 20100SE 

SPILLVAC® maskintömmare 

Scana koden för 

mer information 

Eller klicka här>> 

Scana koden för 

mer information 

Eller klicka här>> 
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Blanda skärvätska med Q-Dos 

 

 

Homogen 

blandning från 

fat eller dunk 

direkt till 

maskin 

Scana koden och se filmen 

Eller klicka här>> 

Alternativa blandningsmetoder 
 
• Manuell blandning, över eller under 

koncentration, tar tid och kräver omrörning 
och förberedelser, söligt och ohälsosam 
kontakt med koncentratet är oundvikligt. 

 
• Venturi blandning påverkas av viskositet, 

temperatur och vattenflöde vilket ger stora 
doseringsvariationer. Koncentrationen ställs in på uppskattat erfarenhetsvärde och kan 
endast transporteras drygt 1 meter, omrörning krävs. 

 
• Pump blandning kräver blandningsrum, tankar, omrörare, flödesmätare och 

doseringspumpar med komplicerade rördragningar och kontinuerligt underhåll. 

Funktion 
 
1. Q-Dos matas med vatten från stamledning. 
2. En kolv aktiveras som drar upp koncentrat 

proportionerligt till mängden vatten. 
3. Vatten och koncentrat blandas till en homo-

gen blandning i blandningskammaren. 
4. Den homogena blandningen transporteras 

direkt ut till maskin (max 30 meter) eller till 
valfri behållare. 

https://youtu.be/uB5JMMqN5T8


 

Q-Dos proportional doserare 

 

 

Proportional 

doserare för 

enkel och 

noggrann 

blandning 

Scana koden för mer information 

Eller klicka här>> 

Fördelar 

• Steglöst reglerbar koncentration. 

• Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning. 

• Doseringsmängden reglerbar även under drift. 

• Trycker den blandade vätskan 30 meter horisontalt. 

• Max sugförmåga av koncentrat 3,6 meter. 

• Repeterar inställd dosering varje gång. 

• Drivs av vattentrycket, ingen el eller tryckluft. 

• Levereras komplett med 1,5 meter sugslang och väggfäste. 

• Egenutvecklad kompositkropp med hög kemisk resistens för 

att blanda aggressiva kemikalier och klara tryckstötar. 

Modell Flöden Koncentration Vattentryck Anslutning Art. Nr. 

Q-Dos 2,5 7-2 700 l/tim 0,5-2,5% 0,5-9,6 bar 3/4” bsp 70QDos025 

Q-Dos 5 7-2 700 l/tim 1-5% 0,5-9,6 bar 3/4” bsp 70QDos05 

Q-Dos10 16-2 200 l/tim 2-10% 0,5-4,5 bar 3/4” bsp 70QDos10 

Q-Dos 20 16-1 500 l/tim 4-20% 0,5-4,5 bar 3/4” bsp 70QDos20 
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Håll skärvätskan fräsch länge med oljeskimmer 

 

 

Måndags lukt  

 

 

Luktar det ruttna ägg i verkstaden på måndag morgon? 
 
Då är det är läckoljan som lagt sig som ett lock över kylvätskan 
med försurning och bakterietillväxt som följd.  
 
Personalen exponeras för allergiframkallande blandningar, olje-
dimma mm och kvalitén äventyras.  
 
Den enkla lösningen är att installera en oljeskimmer. 

 
Kvalitet 
Färre kassationer och mätfel på grund av kladdiga mätverktyg.  
Ökar precision och kylning av verktygen. 
 
Ekonomi 
Lägre kostnader för vätskeinköp och avfallshantering och de-
struktion.  
Livslängden på vätskan ökar upp till 4 gånger.  
Färre maskinstopp och ökad tid för produktion.  
Verktygens och pumparnas livslängd ökar.  
 
Hälsa och arbetsmiljö 
Minimerar risken för hudproblem, allergier, oljedimma och bak-
terier som skapar måndagslukt. 
 
Yttre miljöpåverkan 
Minskad miljöbelastning när det blir färre transporter och destruktionstillfällen. 

Att hålla oljan 
borta från 

skärvätskan har 
många fördelar 



 

Olika typer av oljeskimmer 
Ytsugande skimmer Bandskimmer Slangskimmer Skivskimmer 

Modell OilBoss 

 

 

 

Modell MM 

 

 

 

Modell TT 

 

 

 

 

Modell MD 

 

 

 

 

Funktion 
En pump med flytkropp placeras i 
skärvätsketanken och pumpar 
ytvätskan upp till oljeavskiljartanken 
där olja och skärvätska separeras. 

Funktion 
Ett band i stål eller plast bryter 
vätskeytan och plockar upp den 
flytande olja som rinner ut baktill     
ner i lämplig behållare. 

Funktion 
En ändlös roterande slang plockar 
upp oljan som skrapas av och kan 
samlas upp i lämplig behållare. 

Funktion 
Den flytande oljan fastnar på en 
roterande skiva och rinner i en kanal 
till uppsamlingskärl. 

Fördelar 
Avskiljer läckolja samtidigt som 
skärvätskan rekonditioneras genom 
kontinuerlig cirkulation och 
syresättning. 
Kan enkelt användas i svåråtkomliga 
tankar. 

Fördelar 
Monteras enkelt ovanifrån i tank eller 
på manlucka. Fungerar även om det 
är en bit ner till vätskan eller om 
vätskenivån varierar. Digitala timer 
för optimal drift. Tillverkad helt i 
rostfritt stål. 
 
 

Fördelar 
Gör tidigare omöjliga installationer 
fullt möjliga tack vare sin unika 
konstruktion. Bygger utåt och ner 
vilket gör den möjlig att montera i 
tankar som saknar plats upptill. 
 

Fördelar 
En enklare lösning för kylvätsketankar 
där vätskan har en hög konstant 
vätskenivå (max 100 mm). Skivans 
tjocklek är 12 mm för extremt lång 
livslängd. 

Scana koden och se filmen 

Eller klicka här>> 

Scana koden och se filmen 

Eller klicka här>> 

Scana koden och se filmen 

Eller klicka här>> 

Scana koden och se filmen 

Eller klicka här>> 
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https://youtu.be/xnmxfEIzDT0
https://youtu.be/k4EgPSnXdkk
https://youtu.be/-ER1d4wuhxw
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Oljeskimmer data 
Ytsugande skimmer Bandskimmer Slangskimmer Skivskimmer 

Modell OilBoss 

 

 

 

Modell MM 

 

 

 

Modell TT 

 

 

 

 

Modell MD 

 

 

 

 

OilBoss skimmer levereras komplett; 
 

• Tank med lock. 

• Monteringsplatta med 5 magneter. 

• Elektrisk pump. 

• Skimmer flottör. 

• Filtermedia. 

• Slangar och ventiler. 
 
Dimension förpackning 640x280x560 mm. 
Vikt 13 kg 
 
Artikelnummer 30OC300D 
 
 

Modell MM med rostfritt band bredd 25 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell MM med plastband bredd 25 mm 
 
 
 

Modell TT med slang i två olika längder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell MD med Ø 300 mm 
 
Artikel nr. 3006012 
 
 
 
 
 
 

Dränkdjup  Artikel nr. 

115 mm 

270 mm 

420 mm 

575 mm 

30VMBSS106 

30VMBSS112 

30VMBSS118 

30VMBSS124 

Dränkdjup  Artikel nr. 

115 mm 

270 mm 

420 mm 

575 mm 

30VMBSP106 

30VMBSP112 

30VMBSP118 

30VMBSP124 

Slangens räckvidd Artikel nr. 

150 mm 

300 mm 

3015008T 

3015012T 

Scana koden för mer information 

Eller klicka här>> 

Scana koden för mer information 

Eller klicka här>> 

Scana koden för mer information 

Eller klicka här>> 

Scana koden för mer information 

Eller klicka här>> 
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