
 

 

   

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro  Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 

Mobi-Oil 

O Mobi-Oil é um filtro móvel para extração de fumos e vapores de óleo 

resultantes de tornos, fresadoras, furadoras e outros equipamentos.  
 

Fácil de Utilizar  
Mover o Mobi-Oil para junto da máquina. Ligar a uma tomada elétrica para 

iniciar a utilização. O braço extrator super flexível (2m ou 3m) faz com que 

seja simples colocar a campânula na posição correta. Ajuste o amortecedor 

manualmente na sua cobertura para iniciar a extração. Bloqueie o 

amortecedor com o parafuso de fixação.  

É a solução indicada para o ar contaminado ou pisos escorregadios! 
 

Recipiente para Líquidos  
Os líquidos eliminados são recolhidos na parte inferior do Mobi-Oil em dois 

recipientes de plástico. Quando um está cheio apenas tem de mover a 

mangueira de ligação rápida para o recipiente vazio.  

Sem desperdícios de tempo! Pode verificar a partir do exterior se o  

recipiente está cheio. O recipiente é fácil de esvaziar.  

O líquido pode, normalmente, ser reutilizado na máquina. 

 

 Art. Nr. 

Mobi-Oil, Monofásico, 0.75 kW, 220V/50Hz. Start/Stop. Cabo 4m. Filtro HEPA P-603 
Mobi-Oil, Trifásico, 0.75 kW, 440V/50Hz. Start/Stop. Cabo 4m. Filtro HEPA P-604 

Braço de extração Flexi 2m. Ø 160mm com rebordo giratório e amortecedor com bloqueio P-606 

Braço de extração Flexi 3m. Ø 160mm com rebordo giratório e amortecedor com bloqueio P-607 

Filtro HEPA de substituição H13 (9m2) P-596 

Cartucho do filtro de substituição. Fibra de vidro com separadores em alumínio. P-600 

 

99,9% de eficiência em apenas 5 passos!  
1. Placa de entrada  

2. Câmara de expansão.  

3. Filtro.  

4. Cartucho do filtro em fibra de vidro de longa duração com 

separadores em alumínio.  

5. Filtro HEPA H13.  

 

Potência: 0.75 kW 
Capacidade de aspiração: 1000 m3/h 
Dimensões (CxLxA): 610 x 550 x 1480 mm (com filtro) 
Peso: 85 Kg 


