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stand-alone, OEM or central systems which supply many machines in one factory area.

Basic products combined with BELKI’s know-how create unique 

Starting from our basic range of high quality Greentech products, we manage our customers’ 

degreasing.

BELKI product overview

Central systems 
for coolant

Oil separator 321

Oil separator 200 LS

BELKI-tuotevalikoima on sekä laaja, että tehokas
Valmistamme ja toimitamme laitteita nesteiden erotteluun ja suodatukseen. Laitteet voivat olla erillisiä, OEM-
järjestelmiä tai keskusjärjestelmiä, jotka suorittavat useiden koneiden suodatustehtävät tuotantolaitoksen 
yhdellä alueella.

Yhdistämällä perustuotteemme BELKIn tietotaitoon, voimme luoda ainutlaatuisia, asiakkaan toiveiden 
mukaan räätälöityjä, ratkaisuja prosessinesteiden suodatukseen
Tuotteillamme, alkaen korkealaatuisista Greentech-tuotteiden perusvalikoimasta, pystymme huolehtimaan 
asiakkaamme prosessinesteiden käsittelyn järjestämisestä. Ensisijaiset osaamisalueemme ovat 
jäähdytysnesteiden, voitelunesteiden ja rasvanpoistonesteiden kunnossapitoon liittyvä prosessihallinta.
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Öljynerotin 321

Syväpaperisuodatin 7.10

Magneettisuodatin 5.13 A

Keskusjärjestelmät 
jäähdytysnesteelle

Öljynerotin 200 LS

BELKI Tuotekatsaus
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Overview

The BELKI Oil Separator is applied for removal of tramp oil and 
other surface contaminants from process fluids, e.g. coolants 
and degreasers. The BELKI Oil Separator is utilised as a fixed 
installation or mounted on a trolley for maintenance of any number 
of tanks.

Advantages:
• Self-regulating suction unit, only skimming the surface
• The suction unit compensates for level variations
• Gentle operation of the pump, ensures effective oil separation
• Easily adjustable so that only the oil is flowing to the oil container
• Designed in stainless steel and with possibility for connection of 

more suction units

Standard capacity: surface from 1-25 m2

Magnetic fine filtration of process fluids is particularly suited 
to filtration of fluids with particles from grinding and cast iron 
processing. The magnetic filter has various applications such as 
coolants, grinding fluids and washing fluids.

Advantages:
• The filtration happens without any use of consumables and the 

unit has low energy consumption
• Filtration of very fine particles, with high degree of filtration and 

high capacity
• Effective for cast iron as the graphite particles tie to the ferrite 

particles and thereby will be removed
• Control of the intervals of the forwarding band, ensures control 

with the filter cake and the drying time
• Designed in stainless steel which ensures low maintenance and 

longer lifetime

Standard capacity: 200-1000 l/min.

A deep bed band filter is an all-round and reliable filter for filtration 
of fluids. The BELKI Deep Bed Band Filter can be used for many 
processing fluids, for example grinding fluids, coolants and 
degreasers.

Advantages:
• Optimal utilisation of the filter media
• Secured against overflow
• Efficient filtration by full capacity utilisation
• Easy change of paper roll and integrated paper roll-up
• Designed in stainless steel which ensures low maintenance and 

longer lifetime

Standard capacity: 50-500 l/min.

BELKI‘s Central systems are adapted to our customers‘ demands, 
as we recognise that they often have unique needs and problems. 
BELKI has therefore specialised in rapidly and effectively 
developing essential and supplementary equipment. If necessary, 
the central system will be adapted to the building‘s physical 
conditions.

Advantages:
• Extension of the lifetime of the process fluid
• Fewer maintenance hours in the production
• Improvement of the product quality
• Cleaner working environment  and fewer waste deposits
• Designed in stainless steel  which ensures low maintenance and 

longer lifetime
=  Better results on the bottom line

Standard tanks: 3-15 m3

Oil separator Deep bed band filter

Magnetic filter Central systems

Tuotekatsaus

Öljynerotin

Magneettisuodatin Keskusjärjestelmät

BELKI Öljynerotin sopii vuotoöljyn ja muiden nestepinnalla 
olevien epäpuhtauksien poistamiseen prosessinesteistä, 
esimerkiksi jäähdytysnesteistä ja rasvanpoistoaineista. 
BELKI Öljynerotinta käytetään kiinteästi asennettuna tai 
vaunuun asennettuna säiliöiden nesteenpuhdistukseen, 
jolloin säiliöiden lukumäärä voidaan valita vapaasti.

Edut:

• Itsesäätyvä imuyksikkö kuorii ainoastaan pinnan pois.
• Imuyksikkö kompensoi pinnankorkeuden vaihtelun.
•  Pumppu käy hitaasti ja varmistaa tehokkaan öljyn 

erotuksen.
•  Helppo säätää niin, että vain öljy virtaa öljysäiliöön.
•  Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
•  Riippuen mallista, öljyerotin voidaan yhdistää useampaan 

säiliöön

Vakiokapasiteetti: pinta 1-25 m2

Prosessinesteiden magneettinen hienosuodatus sopii 
erityisesti hionnan ja valurautatyöstön hiukkasia sisältävien 
nesteiden suodatukseen. Magneettisuodatinta voidaan 
käyttää erilaisten nesteiden suodatukseen, esimerkiksi 
jäähdytysnesteiden, hiontanesteiden ja pesunesteiden 
suodatukseen.
Edut:
•  Suodatus tapahtuu lähes täysin automaattisesti ja yksikön 

energiankulutus on vähäistä.
•  Hyvin pienten hiukkasten suodatus, korkealla 

suodatusasteella ja suurella teholla
•  Valurautahiukkasten suodattaminen tehokasta, koska 

grafiittihiukkaset kiinnittyvät ferriittiin.
•  Siirtohihnan jaksojen ajoittaminen takaa tehokkaan 

suodatuksen ja kuivumisajan
•  Valmistusmateriaali ruostumaton teräs, minkä ansiosta 

suodatin tarvitsee vain vähän huoltoa ja käyttöikä on pitkä
Vakiokapasiteetti: 200-1000 l/min.

BELKI Keskusjärjestelmät on muokattu asiakkaidemme 
tarpeiden mukaan. Jokaisen  asiakkaan tuotannossa on 
omat tarpeensa ja ongelmansa. BELKI on siksi erikoistunut 
nopeaan ja tehokkaaseen pää- ja lisävarustuksen 
kehittämiseen. Keskusjärjestelmä muokataan tarpeen 
vaatiessa rakennuksen ympäristöön sopivaksi.

Edut:

• Prosessinesteen käyttöikä pitenee
• Tuotannossa vähemmän seisakkeja
• Tuotteen laatu paranee
• Puhtaampi työympäristö ja vähemmän jätteiden säilytystä
•  Valmistusmateriaali ruostumaton teräs, minkä ansiosta 

laitteet tarvitsevat vain vähän huoltoa ja käyttöikä on pitkä
= Kokonaisuudessaan paremmat tulokset

Vakiosäiliöt: 3-15 m3
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Syväpaperisuodatin
Syväpaperisuodatin on yleiskäyttöinen ja luotettava 
suodatin nesteiden suodatukseen. BELKI 
Syväpaperisuodatinta voidaan käyttää monien 
prosessinesteiden suodatukseen, esimerkiksi 
hiontanesteiden, jäähdytysnesteiden 
ja rasvanpoistonesteiden suodatukseen.
Edut:
•  Mahdollistaa suodatinpaperin optimaalisen 

hyödyntämisen
• Ei ylivuotoja
• Tehokas suodatuskapasiteetti
•  Paperirulla sisäänrakennetussa rullatelineessä helppo 

vaihtaa
•  Materiaali ruostumaton teräs, minkä ansiosta tarvitsee 

vain vähän huoltoa ja käyttöikä on pitkä
Vakiokapasiteetti: 50-500 l/min.


