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EXTRAÇÃO DE NÉVOA DE ÓLEO NA BA 1008 :
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
Todos os tipos de centros de usinagem da Almac podem ser equipados com a unidade opcional
de extração de névoa de óleo com função de filtragem mecânica ou eletrostática.

Até agora, a Almac tem oferecido soluções, seja
para a conexão direta do centro de usinagem
BA 1008 à rede central de purificação (desde que o
cliente disponha de uma rede de purificação), seja
para a conexão da máquina a um extrator separado, colocado num carrinho (tipo dolly) ao lado da
máquina.
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Nosso slogan : ser compacto,
ergonômico e eficiente
Atualmente, o centro de usinagem de barras
BA 1008 pode ser equipado com uma nova opção
para instalar a unidade de extração na máquina.
Graças a um suporte muito bem elaborado, pode-se
instalar uma unidade de extração de óleo na parte
superior da máquina.
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Com essa solução, conserva-se o conceito de máquinas “compactas” e “ergonômicas”, característico
da empresa, uma vez que é possível adicionar periféricos sem afetar o espaço ocupado e melhorar o
acesso ao redor da máquina. Além disso, garante-se
excelente facilidade de acesso ao quadro elétrico na
parte traseira da máquina.
Com seu design para a realização de trabalhos
abertos, o suporte mantém plena harmonia com o
design original da BA 1008. Na verdade, teria sido
uma pena estragar a aparência desta máquina com
um tripé demasiadamente volumoso. No entanto,
o suporte é extremamente resistente, já que sua
estrutura de aço garante grande estabilidade. Além
disso, ele foi cuidadosamente projetado no que diz
respeito à minimização de possíveis perdas de carga,
graças à localização da unidade de extração diretamente acima da área de usinagem, para minimizar
assim o comprimento da mangueira.
Soluções feitas sob medida
para as necessidades dos clientes
Os usuários da BA 1008 podem escolher um sistema
de extração adaptado às suas necessidades (entre
sistema mecânico, eletrostático ou centralizado).
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Além disso, podem optar pelo tipo de instalação
desejada (instalado num carrinho tipo dolly ou num
suporte). Mais flexibilidade para satisfazer os clientes mais exigentes. O suporte da BA 1008 já está
disponível desde maio de 2015 e pode ser instalado
até mesmo em máquinas que ainda estão em fase
de produção. Para obter informações detalhadas,
entre em contato com o distribuidor Almac mais
próximo.

Almac SA
39, Bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 32 925 35 50
Fax +41 32 925 35 60
www.almac.ch
info@almac.ch
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