
 
 
 

 
 

Kostnadseffektiv och miljöriktig kylmedelsrening med 
centrifuger från Turbo Separator AG 
 

 
 
Varje kylvätskesystem kräver en 
omsorgsfull och kontinuerlig skötsel för 
att bevara god miljö och nå ekonomi. 
 

• Kontinuerlig rening utan tillsats av 
filtermedia. Relativt torrt slam, fritt från 
papper. 

• Renar emulsioner, raka oljor, tvätt- och 
trumlingsvatten m.m. från partiklar.  

• Tillförlitlig avskiljning av icke 
magnetiska material.  

• Separerar oljor från vatten.  
 
MK-Produkter kan via Turbo Separator AG 
erbjuda flera modeller: 
 
T6 
T6 är avsedd för små verkstäder eller som 
reningsutrustning för en liten slipmaskin. 
Genom sin storlek får den plats i princip under 
en slipmaskin. 
Flöde  20-30 liter per minut 
Slammängd  2-3 kg 
Motoreffekt  0,8 kW 
Acceleration 900-1180g 
 

 
 

T10 
T10 ger mycket bra rening till ett attraktivt 
pris. Förses normalt med tank (modell 
K400 eller K700). Avsedd för lite större 
slipmaskiner eller en lite grupp med små 
maskiner. Mycket tillförlitlig. 
Flöde  Upp till 100 liter 
per minut 
Slammängd  3-5 kg 
Motoreffekt  2,0 kW 
Acceleration 900-1320g 
 
T22 
T22 är en nyutvecklad maskin med 
samma egenskaper som T10 men något 
större. 
Flöde  Upp till 120 liter 
per minut 
Slammängd  ca 10 kg 
Motoreffekt  3,0  kW 
Acceleration 1440-1930g 
 

 
 

Kylmedelcentrifuger 
Turbo 

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



T14 
T14 ger extremt bra rening och kan vid 
gynnsamma omständigheter filtrera bort 
partiklar ned till endast 3um. 
Flöde upp till 120 liter per minut 
Slammängd  6-10 kg 
Motoreffekt  3,2  kW 
Acceleration 1440-2066 g 
 

 
 
 

 
 
Principskiss över reningsflödet i T14 kopplad  
med maskin och tank. 
 
T15 
T15 är en centrifug av mediumstorlek men 
med automatisk tömning.  Den är försedd med 
en enkel och effektiv urskrapningsmekanism 

som efter en förinställd tid rengör trumman 
från slam utan assistans av operatören. 
Flöde upp till 100 liter per minut 
Slammängd  5 kg/timme 
Motoreffekt  3,0  kW 
Acceleration 1550 g 
 
T40 
T40 är en stor maskin med automatisk 
slamtömning. Efter en förinställd tid 
stannar centrifugen och reningen upphör. 
Ett skrapspel inuti trumman startar och 
slammet skrapas ur och faller ned i ett 
uppsamlingskärl eller dylikt. Skrapspelet 
kopplas ur och centrifugen startar igen 
med automatik. 
Flöde upp till 150 liter per minut 

(250l/min med 11 
kW-motor) 

Slammängd  30 kg/timme 
Motoreffekt  7,5  kW  

(11kW tillval) 
 
 
Övrigt 
 
Centrifugerna kan bl.a utrustas tank, 
pump, kylare eller automatisk 
tömningsautomatik. 
 
Centrifugerna är: 
 

• Av hög schweitzisk kvalitet 
• Små, kompakta och lättplacerade 
• Enkla att hantera 
• CE-märkta 

 
Se gärna www.turbo-separator.ch för 
ytterligare exempel på tillämpningar och 
modeller. 
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