
Veel proces equipment is af - fabriek al 
uitgevoerd met filtersystemen. Toch kan 
het voorkomen dat deze filtersystemen 
niet toereikend of in staat zijn inkomende 
vervuiling het hoofd te bieden. Downtime 
is verloren geld, met mogelijk ook hoge 
revisiekosten. 

Oliemonitoring is daarom uitermate belangrijk. 

Mocht het nu toch eens voorkomen dat u tegen een 

vervuild oliebad aanloopt, dan zijn er meerdere 

overwegingen:

kan mijn systeem nú stilgelegd worden?

welke operationele kosten liggen ten grondslag aan 
een oliewissel?

is er nóg een uitweg en zijn er efficiëntere  
oplossingen?

hebben we inzicht in de herkomst van de 
vervuiling?

Kortom: soms kunnen de kosten flink oplopen als er 

noodgedwongen oliewissels moeten plaatsvinden. 

Onwetendheid over bijvoorbeeld de ISO reinheids-

klasse van de olie in de betreffende toepassing of het 

gebruik van het juiste filterelement geeft vaak de 

doorslag om de olie gemakshalve maar te verversen...

Maar is zo’n beslissing wel zo verstandig? kan alle olie 

en dus vervuiling wel afgetapt worden of is filtratie een 

serieuze optie? Onze PMG filtratie - afdeling heeft diverse 

oplossingen en garandeert, naast uitgebreid persoonlijk 

advies, verlenging van standtijden en component-

bescherming.
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Onze filtratie - afdeling beschikt over specialistische

apparatuur die, afhankelijk van de situatie en uw wensen, 

door specialisten van PMG óf via een verhuur-

overeenkomst ingezet kunnen worden.

Ontwateringssystemen
Met de ontwaterings-, ontgassings- en andere 

vloeistofzuiveringssystemen levert PMG een omvangrijk 

assortiment professionele oplossingen voor olie-

zuivering van hydraulische en andere smeermedia in 

de bypass - stroom.

ontwatering door vacuümmethoden;

eliminatie van zuren en olieverouderingsproducten;

ontgassen en zuivering van transformatorolie;

verwijderen van olie uit water. 

Flushing units

Stationaire filtersystemen
Deze apparaten die in veel varianten leverbaar zijn 

worden vast geïnstalleerd in de bypass - stroom en zijn 

bedoeld voor het afscheiden van vaste stofdeeltjes 

(met of zonder geïntegreerde vloeistofsensoren).

bypass-filters voor werkfiltratie;

éénvoudig achteraf in bestaande installaties  
te installeren;

ontlasting van de hoofdstroomfilters;

hogere installatiebeschikbaarheid;

langere standtijd van hydraulische en smeermedia;

lagere Life Cycle Costs.

Mobiele filtersystemen
Worden gebruikt voor het gefilterd vullen of 

overpompen van hydraulische en andere smeermedia, 

voor de spoeling bij inbedrijfstelling of voor de continue 

offline filtratie. Deze mobiele apparaten worden gebruikt 

voor het scheiden van vaste deeltjes (met of zonder 

geïntegreerde vloeistofsensoren) in meerdere 

installaties:

draagbare of verrijdbare filteraggregaten;

zuiver vullen en spoelen;

flexibel gebruik in verschillende installaties;

ontlasting van de hoofdstroomfilters;

hogere installatiebeschikbaarheid;

langere standtijd van hydraulische en smeermedia;

lagere Life Cycle Costs.

Desgewenst kunnen onze units worden uitgevoerd 

met online meetsensoren, zodat we direct het resultaat 

kunnen meten in de gefilterde vloeistoffenstroom.

Voorkom downtime
 met specialistische filtratie - apparatuur
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