
 
 
 

 
 
 
 

Enkel rening av skärvätskesystem med vätskesug  och 
läckoljeavskiljare från Freddy Products 
 
 

 
 
Varje skärvätskesystem kräver en 
omsorgsfull och kontinuerlig skötsel för 
att bevara  god miljö och nå ekonomi. 
 
MK Produkter kan via Freddy erbjuda flera 
flyttbara enheter för att t.ex kunna tömma 
skärvätskessytem på sitt innehåll, frånskilja 
partiklar och sedan återfylla systemet.  
 
Mark 5 är en komplett enhet, där man kan 
välja tankvolym och pumpeffekt. De större 
enheterna finns även med framdrivnings-
motor. Ett tippbart filter med utbytbar insats i 
olika grovlekar ökar ger ett brett 
användningsområde. 

 
 
Mark 5 är lösningen för den som vill tömma ett 
system, filtrera det och återanvända vätskan 
på ett enkelt och snabbt sätt. Sugkapacitet ca 
250 l/minut. Vikt ca 250 kg (manuell). 
 
 
 
 

Superminor är en enhet som passar i den 
mindre verkstaden där maskinerna har lite 
mindre tankar. Superminor passar också 
utmärkt för att sug upp enbart spånor eller 
vätska på golv. Enheten är tippbar för 
enkelt utbyte/tömning av filterpåse. 

 
 
 
Superminor tömmer ett litet system, 
filtrerar det och återfyller vätskan i 
systemet. Sugkapacitet ca 300 l/minuter.  
Vikt ca 95 kg. 
 
 
 
 
 
 
 

Skärvätskehantering 
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MK-Produkter Mekanik & Kemi AB Tel.  08/514 00 550 www.mk-produkter.se 
Box 8, 183 21 Täby  Fax. 08/510 147 18 Org. nr. 556068-3780 



Tramp Oil Separator är utvecklad för att 
kontinuerligt separera läckoljor från ett 
skärvätskesystem, en maskin eller 
maskindelstvätt.  

 
Den läckoljebemängda vätskan passerar ett 
förfilter och därefter ett filtermedia för 
separation av oljan. Den avskiljda läckoljan 
samlas upp i ett kärl och den renade vätskan 
kan ledas förbi ett UV-filter för ytterligare 
rening (tillval) innan den returneras till 
produktionen.  
 
Tramp Oil Separator är lämplig där man vill 
ha en rening utan avbrott i sin dagliga 
produktion. Flöde 2,5 – 5 l/min. Vikt ca 50 kg. 
 

I programmet ingår även Ecovac 200/300, 
som har en kontinuerligt renande funktion. 
Vätskan passerar ett filter där partiklar 
avskiljs. 
 
Sugkapacitet ca 280 l/min. Vikt ca 150 kg. 

 
 
 
 
 
Övrigt 
 
Separata prospekt och offert sänds på 
begäran. Kortare demofilmer visar 
funktionerna  på: 
 
 www.freddy-products.co.uk.  
 
Freddys produkter har ett omfattande 
tillbehörsprogram som standard.  
Ersättningsfilter, golvmunstycken, slangar 
mm finns även som reservdelar. 
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