
? Por que filtros de ar?

Os recipientes de fl uidos dos sistemas 
hidráulico e de lubrifi cação correm sempre o 
risco de serem contaminados com poluentes 
do ar indesejáveis. Essa poluição do ar 
indesejada causa e acelera a oxidação do 
óleo.

Isto resulta em alterações das propriedades do 
óleo, como menor capacidade de carga e menor 
resistência à temperatura. A água que entra pode 
levar à formação de ácido e, portanto, à corrosão 
das superfícies de vários componentes. 

As trocas frequentes de óleo e de fi ltros, as 
falhas das máquinas e a redução da vida útil 
do equipamento aumentam o orçamento de 
manutenção.

Solução: Filtro G-LUBE
O secador de ventilação é montado em recipientes 
dos sistemas hidráulico e de lubrifi cação, para 
evitar a entrada de partículas sólidas e umidade 
durante a ventilação dos sistemas.

Vantagens

O fi ltro G-LUBE impede a contaminação do fl uido base.
Benefi cie-se de...

...menos trocas de óleo
...gel de sílica ecológico

...uma economia de tempo
...menor consumo de lubrifi cante

...menos paralizações
da máquina

...maior vida útil do sistema
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Composição

Filtro de eletrodo
Remove sujeira, poeira e partículas 
indesejadas, contidas no ar (Tamanho 
da partícula > 2μm)

Filtro de carvão ativo
Filtra o óleo do ar ambiente

Agente dessecante
absorve a umidade do ar de 
ingresso. Devido à absorção, o 
granulado escurece com o tempo.

Placa do defl etor
protege o gel de sílica da 
condensação de óleo

Filtro de absorção para 
óleo
Absorve a condensação de óleo do 
tanque de óleo

Proteção contra a 
contaminação por 

condensação de óleo

Filtros de ar para 
poluição

Desumidifi cadores

Troca de ar

Dados técnicos

14,0  x
14,1 cm 440 g 160 ml 34 m3/h 682 l/min

17,2  x
14,1 cm 660 g 279 ml 34 m3/h 682 l/min

26,1  x
14,1 cm 1320 g 538 ml 34 m3/h 682 l/minTamanho XL

Instale o fi ltro G-LUBE com o adaptador apropriado!
O adaptador está disponível em versões métricas e NPT.
Tamanhos disponíveis: 3/8", 1/2", 1"
Ref. GLF-AD-PT-3/8; GLF-AD-PT-1/2; GLF-AD-PT-1; GLF-AD-NPT-3/8; GLF-AD-NPT-1/2; GLF-AD-NPT-1

AVISO

Tamanho L

Tamanho M

Dimensões 
(altura x Ø)

Volume de gel 
de sílica

Máx. 
capacidade de 

absorção
Máx.

fl uxo de ar
Máx. volume de 
deslocamento

Ao instalar o fi ltro G-LUBE, verifi que se o fi ltro seja instalado 
a um ângulo de inclinação máximo de 45° e se a temperatura 
ambiente seja de 65°C, no máximo.
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Gruetzner GmbH 
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER

tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com •  www.G-LUBE.com


