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Geen excuses meer, perfect onderhouden koelsmeermiddel
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De olie skimmer opnieuw uitgevonden
Hebemann heeft de olie skimmer volledig opnieuw ontworpen. 
Met als belangrijkste uitgangspunten het effectief skimmen èn 
het dagelijkse gebruiksgemak. Het resultaat is een innovatief 
design met een nieuwe methode van skimmen. Flexibel en snel 
voor alle koelsmeermiddelbaden.

Lekolie
Lekolie vormt een olielaag op het koelsmeermiddel met  
bacteriegroei als gevolg. Problemen die hierdoor ontstaan zijn 
een verslechterde kwaliteit van de emulsie, gezondheidsklachten, 
verminderde proceskwaliteit en afkeur van producten. Vervuilde 
vloeistof sneller vervangen resulteert in hogere kosten. 

Problemen
Onderhoud van koelsmeermiddel is dus belangrijk. Het gebruik 
van een skimmer wordt gezien als de beste oplossing, maar 
toch blijven de problemen zich vaak vertonen. De eenvoudige 
skimmers blijken in de praktijk vaak een bron van ergernis.  
Er is veel verspilling van koelsmeermiddel, de apparaten zijn 
niet flexibel en hebben geregeld onderhoud nodig of gaan 
soms zelfs gewoon kapot.

Het antwoord: Oil Grazer M3
Daarom heeft Hebemann in samenwerking met bedrijven uit 
de metaalindustrie de Oil Grazer M3 ontwikkeld. Het resultaat 
is een functioneel vormgegeven olie skimmer die de olie  
beter afscheidt, sneller werkt, gemakkelijk onderhoudbaar is 
én gemakkelijk verplaatsbaar is.

Revolutionair design
De olie skimmer volledig opnieuw ontworpen. Een nieuw  
concept waarbij flexibiliteit, snelheid, effectiviteit, gebruiks- 
gemak èn kwaliteit de basis vormen.

Supersnel skimmen
Ongeëvenaarde oppervlaktestroming. Snelle zuivering 
door innovatief pick-up systeem in combinatie met de 
krachtige membraanpomp.

Innovatieve scheidingsmethode
Vrijwel complete scheiding van olie en koelsmeermiddel. 
Door een slimme toepassing van zwaartekracht met drie 
op elkaar afgestemde compartimenten.

Flexibel	en	makkelijk	verplaatsbaar
Gemaakt om te transporteren. Dankzij het ergonomisch 
ontworpen handvat en zwenkwielen is de olie skimmer 
makkelijk te verplaatsen.

Ultiem	gebruiksgemak
Ontworpen als oplossing. Met als uitgangspunten zowel het 
effectief skimmen als de werkbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Machine featuresSlimmer en effectiever

Hebemann Oil Grazer M3 Geen excuses meer, perfect onderhouden koelsmeermiddel

Flexibel	pick-up	systeem	met	snelkoppelingen
Razendsnel aansluiten op ieder koelsmeermiddelbad. Het  
systeem zorgt voor een constante aanzuiging en past zich  
automatisch aan het vloeistofniveau. 
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Afmetingen en gewichten
Lengte 79 cm
Breedte 60 cm
Hoogte 98 cm
Gewicht (zonder vloeistof) 65 kg

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 230 V  (1 PH/50 Hz)
Motorvermogen 60 W
Totaal aansluitvermogen 0,1 kW
Beveiliging 0,5 A
Geluidsniveau <70 dB
Omgevingstemperatuur +5 tot 40 ºC
Pomp volumestroom (normaal) 2,2	l/min	(boost	5,8	l/min)
Filter mesh 50	Mesh		(+/-	297	micron)
Olie reservoir 5,3 L

Pick-up	systeem
Maximaal niveauverschil 38	-	125	mm
Minimaal vloeistofniveau 70-175	mm
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