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FA 008 
Kompaktowa lekka konstrukcja · Duża chłonność wkładów filtracyjnych · Łatwa obsługa

Urządzenia do serwisowania płynów

Informacje podstawowe

FA 008 

Przenośne agregaty FA 008 służą do filtracji bocznikowej oleju
w prasach, wtryskarkach, maszynach mobilnych i innych 
układach hydraulicznych oraz w układach smarowania.  
Umożliwiają one zalanie zbiornika maszyny olejem i jego 
dofiltrowanie do odpowiedniej klasy czystości.

Ergonomiczna i łatwa w obsłudze konstrukcja

Agregat filtracyjny wyróżnia się zwartą budową. Urządzenie  
jest dostarczane wraz z kablem elektrycznym i kompletem 
przewodów hydraulicznych, po podłączeniu których jest gotowe 
do użycia. Wymiana wkładu filtracyjnego nie wymaga użycia 
dodatkowych narzędzi. Na czas transportu węże hydrauliczne  
i przewód elektryczny można bezpiecznie zamocować do 
konstrukcji urządzenia. Agregat charakteryzuje się niskim
poziomem hałasu oraz niewielkim poborem mocy.

Ochrona komponentów dzięki utradokładnej filtracji

Wkłady filtracyjne wykonane w technologi EXAPOR®MAX 2 
gwarantują uzyskanie optymalnej klasy czystości oleju. Pozwala 
to na wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi serwisami  
i ograniczenie awarii podzespołów spowodowanych  
zanieczyszczeniem płynu hydraulicznego.

Chłonność wkładu

Dzięki niezwykle dużej chłonności wkładów filtracyjnych, koszty 
utrzymania agregatu są niewielkie. Podane w katalogu  
pojemności wkładów wyznaczono zgodnie z ISO 16889.

Ciecze hydrauliczne

Oleje mineralne i płyny biodegradowalne.
(HEES i HETG, patrz karta informacyjna 00.20).
Inne ciecze - na zamówienie. 

Dopuszczalny zakres lepkości

Typ Praca 
ciągła min.

Praca 
ciągła 
maks.

Praca 
krótkotrwała 
maks.

FA 008-11180 15 mm2/s 250 mm2/s 400 mm2/s

FA 008-11380 15 mm2/s 200 mm2/s 400 mm2/s

FA 008-11680 15 mm2/s 200 mm2/s 400 mm2/s

Urządzenie do serwisowania płynów FA 008
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Ergonomiczna konstrukcja

Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji agregaty FA 008 mogą być łatwo przenoszone i używane 
w trudno dostępnych przestrzeniach maszyn. 
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Okres użytkowania

Oszczędności dla użytkownika

Agregaty filtracyjne FA 0008 zapewniają ochronę komponentom hydraulicznym i maszynom,
przedłużając ich okres użytkowania. W rezultacie klient zyskuje podwójnie: na obniżeniu kosztów 
serwisu oleju oraz mniejszej częstotliwości prac konserwacyjnych.

Łatwa i czysta wymiana wkładu filtracyjnego

Wymiana wkładu następuje po odkręceniu i usunięciu pokrywy. Wkład jest podwieszony
do pokrywy, dzięki czemu jego wymiana odbywa się praktycznie bez zbędnych wycieków i utraty 
oleju.

zamknięcie zaworu

wlot oleju

Zawór zatrzymujący zanieczyszczenia

Dzięki kierunkowi przepływu oleju od środka na zewnątrz i zaworowi wbudowanemu w dolnej 
części wkładu, możliwe jest usunięcie wszystkich zanieczyszczeń zgromadzonych w filtrze.  
Zamknięcie zaworu i usunięcie całego brudu następuje podczas wyjmowania wkładu. Dzięki temu 
obudowa filtra pozostaje czysta i gotowa do natychmiastowej instalacji nowego elementu 
filtracyjnego. 

Skuteczne i chłonne wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne wykonane w technologi EXAPOR®MAX 2 są najważniejszymi elementami
agregatów FA 008. Dzięki swoim właściwościom gwarantują one uzyskanie optymalnej klasy 
czystości oleju. Wkłady ARGO-HYTOS charakteryzują się niezwykle dużą chłonnością nawet 490 g.

Główne zalety
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Wymiary

Symbol hydrauliczny
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221 mm 236,5 mm
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Tabela doboru

Oznaczenie FA 008-11180 FA 008-11380 FA 008-11680

Nominalne natężenie przepływu 8 l/min 8 l/min 8 l/min

Dokładność filtracji - patrz wykres Dx 3EN2 5EN2 10EX2

Chłonność wkładu filtracyjnego 490 g 460 g 340 g

Napięcie silnika elektrycznego 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V

Częstotliwość silnika elektrycznego 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Moc silnika elektrycznego 0,25 kW (0,3)* 0,25 kW (0,3)* 0,25 kW (0,3)*

Wąż ssawny - długość 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Wąż ciśnieniowy - długość 2 m 2 m 2 m

Maksymalna wysokość ssania 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Maksymalne ciśnienie robocze 4 bar 4 bar 4 bar

Symbol 1 1 1

Oznaczenie wkładu filtracyjnego V7.1220-113 V7.1220-13 V7.1220-06

Masa 18 kg 18 kg 18 kg

Wskaźnik zabrudzenia Optyczny Optyczny Optyczny

Licznik cząstek - - -
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* Dane podano dla częstotliwości 50 Hz. Dla częstotliwości 60 Hz wartości wzrastają o około 20 %.

Inne wersje - na zapytanie.

Zamienne wkłady filtracyjne - patrz tabela doboru.

Element absorbujący wodę EXAPOR®AQUA - na zapytanie.
Zgrubny wkład filtracyjny - oznaczenie S7.1220, 100 μm, do czyszczenia i wielokrotnego użytku - na zapytanie.
Wersja z silnikiem prądu stałego 24 VDC - na zapytanie.

Akcesoria opcjonalne (zamawiane osobno):

 › Węże o zwiększonej długości.

 › Inne wersje wskaźnika zabrudzenia filtra - patrz karta katalogowa 60.20.

 › Zestaw filtra ssawnego FA 016.1775 - w przypadku gdy standardowy filtr montowany na końcu przewodu ssawnego nie może 
być użyty (np. z powodu zbyt małego otworu w zbiorniku oleju).

 › Zestaw przyłączeniowy FA 008.1700 - umożliwia łatwy montaż węży agregatów bocznikowych do zbiornika oleju, pod  
warunkiem, że w zbiorniku wykonano odpowiednie przyłącze przystosowane pod filtr wlewowy (np. filtr wlewowy LE.0716 lub 
LE.0817…0827).


