
CASE
Injetora de Plástico 



Troca de óleo anual por alto grau de contaminante e 
degradação de aditivos.

Troca dos elementos absolutos originais a cada 30 dias.

Excesso de borras no fundo do reservatório encontrado 
na limpeza anual.

Frequentes paradas por falhas em servo-válvulas.

Vida média de bombas em torno de 2 anos.

Situação anterior



Aumentar a confiabilidade e produtividade.

Baixar o nível de contaminação sólida para NAS 6 ou mais limpo.

Manter o nível de contaminação de água inferior a 200ppm. 

Reduzir as falhas em servo-válvulas e quebras de bombas.

Estender os períodos da troca de óleo e elementos filtrantes originais.

Objetivo



Aplicação 
Os purificadores RRR removem 
partículas sólidas, água, borras, 

vernizes e resíduos de oxidação com 
alta eficiência e previnem contra a 
ocorrência de reações químicas que 
alteram as características do óleo e 

consomem a carga de aditivos 
prematuramente. 

A remoção de partículas metálicas e 
da água com alta eficiência além de 
inibir a reação de oxidação do óleo, 

reduz drasticamente o desgaste 
abrasivo do sistema, prolongando a 

vida útil das peças internas.
BU100E (by-pass)



O elemento da série M é recomendado para limpeza de 
óleo hidráulico mineral ou sintético de viscosidade até 150 
cSt. 

Aplicação em equipamentos de alto rendimento com 
bombas de pistões, válvulas proporcionais e servo-válvulas.

Grande capacidade de retenção de contaminantes.

Elemento de reposição

Remove em um único elemento

Borras, Vernizes e Resíduos de Oxidação
Partículas Sólidas
Água

M100

M50



Instalação
A instalação deve ser adequada a cada aplicação, 
respeitando-se as características dos equipamentos, 
viscosidade e temperatura de trabalho do óleo.

O Kit de instalação padrão, composto por conexões e 
mangueiras pode ser aplicado na maioria das 
instalações.

O purificador by-pass é conectado diretamente na 
linha de pressão e desvia uma pequena parte do fluxo 
sem alterar o funcionamento da injetora.



Aplicações
Instalação da tecnologia RRR em Injetoras KraussMaffei, Husky e Arburg,.



Aplicações

Injetoras Haitian já vem com purificadores instalados 
diretamente da fábrica.



A recomendação de troca padrão é de 500 horas.

As primeiras trocas são prematuras para limpeza do sistema. 

O indicador de pressão mostra a operação do sistema.

As vedações devem ser substituídas a cada 3 trocas de 
elementos.

Troca de elementos e vedações



Análise de contaminantes
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NAS

Gráfico demonstrativo de 
evolução de limpeza de óleo 
antes e após instalação de 
BU100 em Injetora Husky.

NAS estável conforme Norma 
NAS1638.



Aumento de confiabilidade do equipamento.

Redução de downtime e custo de manutenção com 
quebra de componentes.

Realizando as trocas de elementos nos períodos 
adequados, o nível de limpeza do óleo foi 
adequado as recomendações do fabricante.

Os períodos de troca dos filtros originais foram 
estendidos para 3 meses.

Resultados alcançados


