
TRYGGE OG ENKLE FILTERLØSNINGER
FOR EN DRIFTSSIKKER PRODUKSJON

FJERNER  PARTIKLER OG  VANN  FRA  OLJE  OG  DIESEL

FiltertrallerFiltertrallerFiltertraller



Rent drivstoff og ren olje må til for at maskiner og kjøretøy skal fungere optimalt med lavest mulig 
driftskostnader. Når arbeidsmiljøet er forurenset, belastningene blir tøffe eller vedlikeholdet utsettes, 
strekker ikke vanlig filtrering til. Med en filtertralle kan du enkelt fjerne partikler og vann for å unngå 
unødvendige oljeskift og for å forebygge før de større problemene oppstår.

70 til 80 % av alle feil i hydraulikksystemer forårsakes av for mye partikler og vann i systemet. Det vil også 
føre til at effektiviteten reduseres og drivstoffkostnadene øker. 

Våre filtertraller er mobile slik at du enkelt kan flytte de mellom ulikt utstyr og på ulike lokasjoner.  

Bruksområder:

• For å sikre en høy kvalitet på væsken ved påfylling eller etterfylling av olje eller diesel. 
• Filtrering av hydraulikksystemer eller dieseltanker med faste intervaller, som en ekstra sikkerhet i tillegg 

til standard filtersystem.
• For å rense opp i et hydraulikksystem innen det startes opp etter en driftsstans.
• Til rengjøring av hydraulikksystemer på nye eller ombygde maskiner og utstyr.
• For å rense opp i forurenset hydraulikkolje eller diesel.
• For rask tømming av hydraulikksystemer eller dieseltanker.

Glomma Kraftproduksjon AS vedlikeholder 
hydraulikkolje på anlegg på flere kraftstasjoner. 

Myrkdalen Fjellheiser AS vedlikeholder 
hydraulikkoljen på sine skiheisanlegg. 

HVORFOR BRUKE FILTERTRALLE?



En adapter forenkler tømming av en oljetank, fylling og sirkulasjon ved 
rensing. Vi leverer en adapter med varenummer 2096.  
Maks kapasitet: 13 l/min
Tankdybde:  350 mm - 650 mm
Hullbilde:  DIN 24557
Tilsl. sugeside:  ¾” TEMA 7520
Tilsl. returside:  ½” TEMA 5020
Tilsl. åndingsfilter: G 1”

70-80% av alt vann i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med 
luftstrømmen. Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både 
fukt og partikler. 

RMF Systems KL-serie er produsert med utskiftbare deler. I stedet for å bytte ut hele 
filterhuset bytter du ut tørkemiddelet - et bærekraftig alternativ. 

Des-Case åndingsfilter er et engangsfilter med ZR gel som er et giftfritt tørkemiddel.
Engangsfilteret gjør servicen og håndteringen rask og enkel fordi du enkelt kan 
erstatte hele filterhuset.
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TILHØRENDE DELER

Åndingsfilter

Adapter

Slange
For å forenkle bruken av våre filtertraller sammen med adapteren over, leverer vi to  
ulike slanger. Både sugeslangen og trykkslangen har en lengde på 3 meter.

Varenummer Varetype Tilsl. adapter Tilsl. filtertralle
FM SS-2096 Sugeslange 2096 ¾” TEMA 7520 DN 25 (1”)

FM ST-2096 Trykkslange 2096 ½” TEMA 5020 DN 20 (3/4”)



UFM 015 er et mobilt filteraggregat designet for både 
filtrering og påfylling av ny olje for å sikre dagens krav 
til renhet i oljesystemer.  Aggregatet kan også brukes 
til sirkulasjonsfiltrering i forbindelse med vedlikehold 
av eller opprensning i, tankanlegg/HPU. Aggregatet 
er lite og kompakt og veier kun 14,8 kg. 

UFM015MA1000

FM013-1W er vår serie med filtertraller velegnet 
for ulike typer oljer. Lang erfaring med produksjon 
av både mobile og stasjonære filteraggregater har 
gjort denne serien svært brukervennlig. Filtertrallen 
er designet i i rustfritt stål for tøffe omgivelser og 
lang levetid.  Ved bruk av kun pumpe (ufiltrert olje) 
garanteres full kapasitet opp til 1000 cSt. 

FM013-1W

Teknisk informasjon 
El.motor 1-fas 230 Volt

Kapasitet 15 l/min

Maks arbeidstrykk 4 bar 

Viskositet 10-200 cSt (Maks ved kaldstart 400 cSt)

Mikron Partikkelfilter 3/6/10/25 µm eller 
vannaborberede element (ikke inkludert)

IP-klasse IP 55

Væskekompabilitet Mineralolje

Vekt 14,8 kg

Sugeslange 3/4”, 2500 mm (inkludert)

Trykkslange 3/4”, 2500 mm (inkludert)

Annet Visuelt manometer

Teknisk informasjon 
El.motor 1-fas 230 Volt

Kapasitet 13 l/min

Maks arbeidstrykk 6 bar 

Viskositet 7-68 cSt (filtrert)

Sugehøyde 4,5 m

Mikron Partikkelfilter 3/6/10/25 µm eller 
vannarbsorberende element (ikke inkludert)

IP-klasse IP 54

Væskekompabilitet Mineralolje

Vekt 54 kg

Sugeslange DN 25 G 1 svivelkobling (ikke inkludert)

Trykkslange DN 20 3/4” (ikke inkludert)

Annet Visuelt manometer

Tilhørende deler Varenr 
Filterelement, 3 µm absolutt 3834-G03

Filterelement, 6 µm absolutt 3834-G06

Filterelement, 10 µm absolutt 3834-G10

Filterelement, 25 µm absolutt 3834-G25

Filterelement med stålnett, 60 µm 3834-S60

Filterelement med stålnet, 90 µm 3834-S90

Filterelement med stålnett, 125 µm 3834-S125

Vannabsorberende filterelement, 25 µm absolutt 750WG25B08

Tilhørende deler Varenr 
Filterelement, 3 µm absolutt 62103

Filterelement, 6 µm absolutt 62106

Filterelement, 10 µm absolutt 62110

Filterelement, 25 µm absolutt PX37-13-2-SMX 25

Vannabsorberende filterelement, 25 µm absolutt 750WG25B08

Trykkslange FM ST

Sugeslange FM SS



FRQ med pumpekapasitet på ≤ 27 liter/min, har 
et større bruksområde enn våre andre filtertraller 
i FM-serien. Den tilpasser energiforbruket etter 
kapasitetsmotstanden. FRQ fungerer både som 
pumpe og filtertralle. Den filtrerer både fritt vann 
og partikler. Frekvensomformeren gjør det mulig å 
filtrere oljer med høyere viskositet (7.5-1000 cSt). 

FM027-FRQ-1W

FA-serien er et mobilt filteraggregat i kompakt 
design med høy  filtreringskapasitet. Aggregatene 
leveres komplett med sugeslange og trykkslange. 
Versjonen med varenr FAPC 016-12105 leveres 
med partikkelteller for kontinuerlig overvåking av 
oljerenhet. Vi tilbyr også en versjon med med 24 VDC 
motor.

FAPC 016-12105

Teknisk informasjon 
El.motor 1-fas 230 Volt

Frekvensomformer Justerbar, 0-50 Hz

Kapasitet 27 l/min

Maks arbeidstrykk 6 bar 

Viskositet 7,5-1000 cSt

Sugehøyde 4,5 m

Væskegruppe Gruppe 2 iht. PED 97/23/EG

Trykkgrense 6 bar (trykkbegrensningsventil)

Mikron Partikkelfilter 3/6/10/25 µm eller 
vannabsorberende element (ikke inkludert)

IP-klasse IP 55

Væskekompabilitet Mineralolje

Vekt 52,5 kg

Sugeslange DN 25 G 1 svivelkobling (ikke inkludert)

Trykkslange DN 20 3/4” (ikke inkludert)

Annet frekvensomformer 

Teknisk information 
El.motor 1-fas 230 Volt

Frekvens 50/60 Hz

Kapasitet 16 l/min

Maks. arbetstrykk 4 bar 

Viskositet 7,5-150 cSt

Sugehøyde 1,5 m

Mikron Partikkelfilter 3 µm (inkludert, andre finheter 
på forespørsel)

IP-klasse IP 55

Væskekompabilitet Mineralolje

Vekt 24 kg

Sugeslange 1,8 m (inkludert)

Trykkslange 2 m (inkludert)

Annet Visuelt manometer + partikkelteller - OPCom

Tilhørende deler Varenr 
Filterelement, 3 µm absolutt 62103

Filterelement, 6 µm absolutt 62106

Filterelement, 10 µm absolutt 62210

Filterelement, 25 µm absolutt PX37-13-2-SMX 25

Vannabsorberende filter, 25 µm absolutt 750WG25B08

Trykkslange FM ST

Sugeslange FM SS

Tilhørende deler Varenr 
Filterelement, 3 µm absolutt V7.1220-113

Vannabsorberende filter Y7.1220-05



SWK200040MW13MO

Mobil dieselrenser med vannutskiller som effektivt 
renser dieselsystemet eller dieseltanker med offline 
filtrering. Systemet er basert på flere steg med 
sentrifugal separasjon og gir en effektiv løsning på 
problemet med vann og partikler i diesel.

Steg 1 - Fra innløpet strømmer brennstoffet gjennom 
det indre spjeldsystemet som setter brennstoffet i 
rotasjon.

Steg 2 - Roterende brennstoff kommer ut i 
filterbollen. Ved hjelp av sentrifugalkraft slynges 
tyngre partikler og vanndråper mot veggen av bollen, 
faller ned og blir liggende i bunn av koppen.

Steg 3 - Brennstoffet suges opp på utsiden av 
spjeldsystemet. Små vanndråper og smusspartikler 
fester seg på spjeldet, samler seg i større partikler 
som faller til bunnen når det blir tungt nok.

Steg 4 - Like under filterelementet øker 
strømningsarealet og dermed senkes hastigheten 
på gjennomstrømningen. Dette fører til at mindre 
vanndråper og partikler faller ned til bunnen på 
grunn av gravitasjon.

Steg 5 - Den siste filtreringen av resterende vann 
og partikler skjer i et utskiftbart filterelement. 
Filterelement er produsert i et spesielt impregnert 
filtermedia for å skille ut vann. Leveres i ulike 
finheter.

Teknisk informasjon 
Drift med batteri
El.motor
Maks spenning

12 V DC
15 V DC

Standard drift
El.motor
Frekvens 

1-fas 230 Volt
50 Hz opp til 60 Hz

Kapasitet 40 l/min

Viskositet 1,3-6 cSt

Sugehøyde 2 m

Mikron Partikkelfilter 30 µm (inkludert, andre 
finheter på forespørsel)

IP-klasse IP 41

Væskekompabilitet Diesel

Vekt 65 kg

Sugeslange 2,5 m (Inkludert)

Trykkslange 2,5 m (Inkludert)

Annet Visuelt manometer / Display / Vannnsensor

Tilhørende deler Varenr 
Filterelement, 10 µm 04010

Filterelement, 30 µm 04030

Filterelement med stålnett, 60 μm 04060S

Vannseparasjon og filtrering



®

Komplette maskinlister 
E-handelsløsning

Full kontroll med filterlister

LFS - Lekang Filter System

Lekang filtersystem (LFS) er et online verktøy som holder  
orden på alle filter til dine maskiner. I over 30 år  
har vi i Lekang Group bygget opp den unike databasen 
med filterdata, maskiner og e-handel. Vi har i dag over 2000 

brukere i Norden.
 

Med LFS får du en enklere arbeidsdag. 
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