
 

  

SOĞUTMA YAĞI TASARRUF ÇÖZÜMLERİ 

Yukarıda gösterilen örnek, 

konveyörün soğutma sıvısını 

talaş ile birlikte talaş haznesine 

aktardığı tipik talaşlı imalat 

CNC'sidir. 

GERİ 

KAZANILABİLİR 

TEMİZ YAĞ İÇİN 

NE KADAR 

PARAYI BU 

YOLLA ÇÖPE 

ATIYORSUNUZ? 



 

 

SOĞUTMA SIVISI/YAĞI 

MALİYETLERİNİ AZALTMANIN 

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVREYE 

FAYDALARI 

• % 50'ye Varan Soğutma Sıvısı Tasarrufu 

- Daha az doldurma. 

• Talaş Bertarafı 

- Soğutucu içermeyen talaş için iyileştirilmiş 
fiyat. 

• İnsan gücünün azaltılması 

- Otomatik olarak yapıldığı için talaş 
haznesindeki soğutma suyunun boşaltılmasına 
manuel müdahale yoktur. 

- Sadece talaşın hazneden boşaltılması 
gerekecek. 

• Bertarafta% 90'a varan tasarruf 

- Soğutucuyu çıkarmak için bertaraf 
maliyetinde azalma. 

• İyileştirilmiş Çalışma Alanı 

- Makinenin dışında hiçbir soğutma 
sıvısı birikmez veya zeminde sızıntı 
olmaz. 

• Çevre 

- Sadece soğutucuyu geri 
dönüştürmekle kalmaz, harici güç 
gerekmez ve doğaya soğutma suyu 
sızıntısını önler. 

KOMPAKT VE KURULUMU KOLAY 

Wogaard Coolant koruyucunun kurulumu kolaydır ve neredeyse hiç bakım 

gerektirmez.  

Soğutma sıvısı, makineler üzerindeki pompalar tarafından tahrik edilir, bu 

nedenle harici enerji gerekmez.  



 

 

SOĞUTMA YAĞI TASARRUF ÇÖZÜMLERİ 

SOĞUTMA SUYU TASARRUF KİTİ 
 Soğutma Suyu Koruma Kiti: Parça No. 144-1000 

Uygulama: Soğutucuyu talaş haznesinden geri kazanın ve makineye geri 

döndürün. 

Tipik Kullanım: Konveyörlü makinelerde soğutma sıvısını geri kazanmak. 

Düşük basınçlı pompalarda 12 cs'ye kadar saf yağ. 

Kit şunları içerir: 

• Soğutucu Tasarruf Ünitesi 

• 3m 6mm PU Hortum ile vakum (filtreli) 

• Vakum hortumu (Pompaya 10 metre kadar uzatılabilir) 

• 1,5 metre - 12 mm hortum çıkışı 

• Bağlantı parçaları - 1/2 've 3/4' T ve düz bağlantı kiti 

• Adım adım teknik destek kılavuzu mevcuttur 

 

KESME YAĞI TASARRUF KİTİ 
Yağ Tasarrufu Kiti: Parça No. 145-1000 

Uygulama: Temiz yağı talaş haznesinden geri kazanın ve makineye 

geri döndürün 

Tipik Kullanım: Konveyörlü makinelerde saf yağ. 

Düşük basınçlı pompalara sahip kayar kafalı makinede 32 cs'ye kadar 

saf yağ 

Kit şunları içerir: 

• Yağ Tasarruf Ünitesi 

• 3m 6mm PU Hortum ile çek valfte yerleşik vakum (filtreli) 5 

metreye kadar uzatılabilir 

• 1 metre - 12 mm hortum çıkışı 

• Bağlantı parçaları - 1 ’T ve düz bağlantı kiti (daha 

büyük hortumlara sahip kayar başlık için) 

• Adım adım teknik destek kılavuzu mevcuttur. 

ISO 14001 yolunda kesme sıvısı tüketimini azaltabilir ve 

toplanıp bertaraf edilen atık sıvı miktarını azaltabilirsiniz. 

Potansiyel sağlık ve güvenlik sorunları yaratan sıvı 

sızıntılarını sona erdirebilirsiniz. 



 

VAKUM KORUYUCU 

Kelepçeli vakum koruyucu: Parça No. 151-1001 

Kelepçesiz vakum koruyucu: Parça No. 151-1000 

Açıklama : 
Materyal – Boyalı siyah kaplama çelik 
80mm kare profil x 660mm yükseklik 
Talaş arabasına kelepçe ile bağlama 

Vakum koruyucusunun kullanım nedeni, talaş arabalarını boşaltmak için 

çıkarırken ağır talaş altından vakum çıkarmak zorunda kalmamaktır. 

 

İLAVE BAĞLANTI KİTLERİ 
 Ortaya takılan pompalar için montaj kitleri 

Genel olarak, metal borular pompadan üfleme karteri 

seviyesine doğru çalıştığında kullanılır  

Kit, ünitenin Tank üzerine kurulmasını sağlar 

* Hidrolik bağlantıya hortum bağlantısı ile T   
* 1/2 ’boru bağlantı parçası - 400 mm yükseklik + dirsek bağlantı parçaları 


