pure. clean.

İşleme makinelerinizin tüm çevre birimleri için
uzmanlar

Liqui Filter GmbH

Başarıya giden 3 yol
"Her şey tek elden" ilkesiyle, işleme sektörü için tekli sistemler, merkezi
işleme sistemleri ve toplu çözümler geliştiriyor, üretiyor ve monte edi
yoruz.
Sıvı filtrelemesi, talaş işlemesi ve yağ sisi, yağ dumanı ve toz emme iş
lemlerinden oluşan üç faaliyet alanımızla size eksiksiz klasik ve modern
filtre teknolojisi ve talaş işleme programını sunuyoruz.
İster standartlaştırılmış, ister sizin istekleriniz doğrultusunda planlan
mış, merkezi veya özel sistemler olsun: teknik bilgi birikimimiz sayesin
de üretim makinelerinde optimum koşullar ve temiz çalışma alanları
sağlıyoruz.

Daha fazlasını sunuyoruz
Kapsamlı teknik bilgi birikimimizden ve ürün geliştirme aşamalarında
sürekli olarak kullanılan, nesilden nesle geçen çok yönlü deneyimimiz
den yararlanın. Tüm endüstriyel filtre ve talaş işleme teknolojilerinde
deneyimli olduğumuzdan, uzmanlarımızın size belirli bir filtreleme yön
temi önermesine gerek yok, çünkü programımızda sadece bu teknoloji
leri sunuyoruz. Ekonomik, ihtiyaç odaklı sorun çözümleri için sistem
danışma ve planlama işlemlerinde zengin bilgi birikimimizden faydala
nıyoruz. çözümlerimizin en önemli özellikleri, üstün kalite, yüksek ve
rimlilik, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrüdür.

En iyi ortaklar
Firmamız 1992 yılında kurulduğundan beri endüstrinin birçok farklı sek
töründe faal olan seçkin müşterilerimiz bizi güçlü bir ortak olarak gör
mektedir. Standart sistemler sunuyoruz veya en modern CAD çalışma
yerlerinde müşterilerimizin özel taleplerine uygun özel sistemler tasarlı
yoruz. Sistemlerimizin teslimatı ve işletime alınmasının yanı sıra, bakımı
ve servisi dünyanın dört bir yanında deneyimli servis teknisyenlerimiz
tarafından gerçekleştirilir.

Kooperasyonlar
Absolent AB, İsveç

Sertifikalar
ISO9001:2008 sertifikası, § 19 I WHG uyarınca uzman işletme

üyelikler
WVIB, VDMA

Liqui-Filter GmbH, Engen'de Yönetim ve üretim

Liqui sıvı filtreleme sistemleri

Liqui talaş sistemleri

Yağ dumanı, yağ sisi ve toz için
emme sistemleri

... ve her şey pure. clean.











































































Kombine sistemler
Mıknatıslı ayırıcılar
Graviteli filtreler
Filtre santrifüj tertibatları / ayırıcılar
Hidrosiklon ayırıcılar
Düşük basınç filtreleri / Vakum filtreleri
Tortu filtreleri
Kumaşlı / sonsuz bantlı derin yatak filtreleri
Disc-O-Filter
Tamburlu filtreler
Geri yıkama filtreleri
Geçiş filtreleri
Soğutucu yağlama maddeleri yönetim
sistemleri
Yabancı yağ ayırıcıları
Merkezi soğutma maddesi hazırlama
sistemleri
Mobil filtre sistemleri
Oluklu filtreler
Mikro filtreler
Filtre kumaşı
Menteşe bantlı konveyörler
Kazıyıcı bantlı konveyörler
Mıknatıslı konveyörler
İtici kapaklı konveyörler
Paletli konveyörler
Talaş kırıcılar
Talaş kesiciler
Talaş santrifüj tertibatları
Vakum teknolojili talaş emme sistemleri
Briketleme presleri
Toz emme sistemleri
Duman emme sistemleri
Yağ dumanı emme sistemleri
Emülsiyon sisi emme sistemleri
Hidrolik talaş taşıma sistemleri
ön kesiciler
Güvenlik konteynerleri
BEDA sistemleri için orijinal yedek parçalar

Liqui Filter GmbH
Richard-Stocker-Straße 19 D-78234 Engen
Telefon +49 7733 9402-0 Faks +49 7733 9402-40
E-posta info@liqui-filter.de İnternet www.liqui-filter.de

