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BELKI’s produktsortiment dækker bredt og effektivt
Vi producerer og leverer udstyr til separering og filtrering af væsker. Det kan være stand-alone, 
OEM eller centralanlæg, der forsyner mange maskiner i et fabriksområde.

Basisprodukter tilsat BELKI’s know-how skaber unikke  
kundetilpassede filtreringsløsninger til procesvæsker 
Med udgangspunkt i vores basissortiment af Greentechprodukter af høj kvalitet løser vi kunder-
nes håndtering af procesvæsker. Det gælder for alle typer indenfor vaskevæsker, affedtning og 
køle-/smøremiddel.

Centralanlæg til  
køle- og smøremiddel

Magnetfilter 5.13 A

Buet Båndfilter 7.10

Olieseparator 321

Olieseparator 200 LS

BELKI Produktoversigt
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Overblik

BELKI Olieseparator anvendes til at separere friolie fra en række 
procesvæsker såsom køle/smørevæsker og vaskevæsker/ 
affedtervæsker. BELKI Olieseparator kan anvendes fast installeret 
på et anlæg eller som mobil enhed til rensning af flere maskiner.

Fordele:

• Selvregulerende sug, der effektivt suger fra overfladen
• Sugeenheden følger automatisk niveauvariationer i tanken
• Skånsom pumpning af væsken giver effektiv olieseparation
• Let at indstille så kun olie løber til opsamlingsbeholderen
• Fremstillet i rustfrit stål og med mulighed for tilslutning af flere 

sugeenheder

Standardkapacitet: 1-25m2 overflade

Magnetisk finfiltrering af procesvæsker er særlig effektiv til filtrering 
af væsker med partikler fra slibning og støbejernsbearbejdning. 
Magnetfilteret har mange anvendelsesmuligheder såsom 
kølesmøremidler, skæreolier og vaskevæsker.

Fordele: 

• Filtrering sker uden forbrugsstoffer og med et minimalt 
energiforbrug

• Filtrering af meget fine partikler, med høj filtreringsgrad og høj 
kapacitet

• Effektiv til støbejern, da grafitpartiklerne binder sig til de ferrittiske 
partikler og dermed bortfiltreres

• Styring af fremtræksintervallerne sikrer kontrol med filterkagen og 
tørretiden 

• Fremstillet i rustfrit stål som sikrer minimal vedligeholdelse og lang 
levetid

Standardkapacitet: 200-1000 l/min.

Et Buet Båndfilter er et alsidigt og driftsikkert filter til filtrering af 
væsker. BELKI Buet Båndfilter kan anvendes til en lang række 
procesvæsker som f.eks. slibevæsker, kølesmøremidler og 
affedtningsmidler. 

Fordele:

• Optimal udnyttelse af filtermediet
• Sikret mod overløb
• Effektiv filtrering ved fuld kapacitetsudnyttelse 
• Nem papirskift og med indbygget papiroprulning 
• Fremstillet i rustfrit stål som sikrer minimal vedligeholdelse og 

lang levetid

Standardkapacitet: 50-500 l/min.

BELKI’s centralanlæg er tilpasset kundens ønsker, da vi 
anerkender, at der ofte er unikke behov og problemstillinger. 
Derfor har BELKI specialiseret sig i hurtigt og effektivt at udvikle 
det nødvendige og supplerende udstyr. Om nødvendigt tilpasses 
centralanlægget til de bygningsmæssige fysiske forhold.

Fordele:

• Levetidsforlængelse af procesvæsken
• Færre vedligeholdelsestimer i produktionen
• Forbedring af produktkvaliteten
• Renere arbejdsmiljø og mindre affaldsdeponering 
• Fremstillet i rustfrit stål som sikrer minimal vedligeholdelse og 

lang levetid
=  Bedre resultat på bundlinjen

Standardtanke: 3-15m3

Olieseparator Buet Båndfilter

Magnetfilter Centralanlæg


