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Promas Machines introduceert met de ECO-LOGIC productlijn  
een serie milieuvriendelijke oplossingen: 
 

Luchtfilters voor bewerkingsmachines die een beter en vooral 
gezonder werkklimaat opleveren voor machinebedieners en 
bovendien de luchtkwaliteit in uw werkplaats enorm verbeteren.  
 
Sppanenppersen van de marktleider op dit gebied, waarmee 
spanenafval tot een minimum beperkt blijft en koelvloeistof 
bovendien langer bruikbaar blijft.

LUCHTFILTERS 
SPANENPERSEN

NEEM DE ECO-LOGIC SPANENPERS 
3 DAGEN OP PROEF EN OVERTUIG UZELF!



LUCHTZUIVERINGSSYSTEMEN

Bij verspanende bewerkingen kunnen schadelijke emissies, aërosolen en stoffen vrij komen die een ongezond 
werkklimaat tot gevolg kunnen hebben. Met inzet van ECO-LOGIC filters wordt dit voorkomen. ECO-LOGIC 
luchtzuiveringssystemen zijn voorzien van multi-fasen filters en optioneel een uniek olie drainage ontwerp waarbij ca. 
80% van de opnieuw gecondenseerde olie geretourneerd wordt aan de machine. 

Schematische weergave (voorbeeld)
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Voordelen 

• Zeer hoge filtratie-efficiëntie tot wel 99,995% > 0.15µ (HEPA)
• Extreme vermindering van CO2-uitstoot  

(reductie tot wel 9000 kg/jaar bij 1700 m3/u luchtstroom)
• Welzijn voor het ecosysteem en uw werknemers
• In overeenstemming met de strengste regels en  

veiligheids voorschriften
• Terugwinning van ca. 80% van gecondenseerde olie mogelijk
• Hoge besparing op verwarmings- en aircokosten mogelijk
• Zeer laag energieverbruik
• Goede toegankelijkheid voor gereedschapsvrij onderhoud
• Trillingsarm
• Minimale onderhoudskosten vanwege reinigbare 

filterelementen 
• Directe plaatsingsmogelijkheden op steun of machine
• Filter statusindicator
• Lage koolstofvoetafdruk

Geschikt voor reiniging van

• Gevaarlijke stoffen
• Micro-stoffen
• Potentieel ontvlambare stoffen
• Explosieve stoffen (magnesium,  

aluminium, titanium)
• Olienevel
• Dampen

SPANENPERSEN

De ECO-LOGIC serie is ontworpen voor een compacte en efficiënte spanenafvoer. Door het veel kleinere volume  
van spanenbriketten zijn deze gemakkelijker hanteerbaar, compacter in opslag en eenvoudiger te transporteren.  
Daarnaast hebben de briketten een veel lager water- en olie-emulsieresidu. De ECO-LOGIC spanenpersen zijn in 
staat om het volume van uw spanen met 85% te verminderen. Het terugwinnen van snijolie om milieutechnische 
redenen heeft een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden tot gevolg.

Fase X
Voorfiltratie-systeem
Geschikt voor de voorfiltratie van grote hoeveelheden vloeibare 
verontreinigde stoffen, stof en schilfers.

Fase 1
Zelfreinigende centrifugerende recondensator

Fase 2
Voorfiltratie met wasbare filter
Europese Norm EN70
Filtratie-efficiëntie > 95% - 3µ

Fase 3
Filtratie door coalescentie-effect
Europese Norm EN70
Filtratie-efficiëntie > 95% - 0,4µ
 
Fase 4
Verstelbare diffuser/geluidsdempend materiaal

Fase 5
Hoge Efficiëntie (EPA) of Hoogste Efficiëntie (HEPA) eind-filtratie
Europese Norm EN1822
Filtratie-efficciëntie > 99,995% - 0,15µ
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Gecondenseerde olie

ECO-LOGIC spanenpersen zijn ontwikkeld 
voor de behandeling van spanen, specifiek 
voor het compacteren van:

➞ Staal
➞ Aluminium
➞ Gietijzer
➞ Messing
➞ Koper

Voordelen

• Vermindering van impact  
op het milieu

• 70-80% verlaging van de  
CO2-uitstoot in de atmosfeer  
veroorzaakt door transport

• 90-95% vermindering van 
het gebruik van vorkheftrucks 
(risicovermindering)

• 90-95% reductie van operator-tijd
• 90-95% reductie van opslag

➞ Zink 
➞ Brons
➞ Kunststoffen
➞ Polymeren

1



LUCHTZUIVERINGSSYSTEMEN

Bij verspanende bewerkingen kunnen schadelijke emissies, aërosolen en stoffen vrij komen die een ongezond 
werkklimaat tot gevolg kunnen hebben. Met inzet van ECO-LOGIC filters wordt dit voorkomen. ECO-LOGIC 
luchtzuiveringssystemen zijn voorzien van multi-fasen filters en optioneel een uniek olie drainage ontwerp waarbij ca. 
80% van de opnieuw gecondenseerde olie geretourneerd wordt aan de machine. 

Schematische weergave (voorbeeld)

WWW.PROMASCNC.NL

Voordelen 

• Zeer hoge filtratie-efficiëntie tot wel 99,995% > 0.15µ (HEPA)
• Extreme vermindering van CO2-uitstoot  

(reductie tot wel 9000 kg/jaar bij 1700 m3/u luchtstroom)
• Welzijn voor het ecosysteem en uw werknemers
• In overeenstemming met de strengste regels en  

veiligheids voorschriften
• Terugwinning van ca. 80% van gecondenseerde olie mogelijk
• Hoge besparing op verwarmings- en aircokosten mogelijk
• Zeer laag energieverbruik
• Goede toegankelijkheid voor gereedschapsvrij onderhoud
• Trillingsarm
• Minimale onderhoudskosten vanwege reinigbare 

filterelementen 
• Directe plaatsingsmogelijkheden op steun of machine
• Filter statusindicator
• Lage koolstofvoetafdruk

Geschikt voor reiniging van

• Gevaarlijke stoffen
• Micro-stoffen
• Potentieel ontvlambare stoffen
• Explosieve stoffen (magnesium,  

aluminium, titanium)
• Olienevel
• Dampen

SPANENPERSEN

De ECO-LOGIC serie is ontworpen voor een compacte en efficiënte spanenafvoer. Door het veel kleinere volume  
van spanenbriketten zijn deze gemakkelijker hanteerbaar, compacter in opslag en eenvoudiger te transporteren.  
Daarnaast hebben de briketten een veel lager water- en olie-emulsieresidu. De ECO-LOGIC spanenpersen zijn in 
staat om het volume van uw spanen met 85% te verminderen. Het terugwinnen van snijolie om milieutechnische 
redenen heeft een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden tot gevolg.

Fase X
Voorfiltratie-systeem
Geschikt voor de voorfiltratie van grote hoeveelheden vloeibare 
verontreinigde stoffen, stof en schilfers.

Fase 1
Zelfreinigende centrifugerende recondensator

Fase 2
Voorfiltratie met wasbare filter
Europese Norm EN70
Filtratie-efficiëntie > 95% - 3µ

Fase 3
Filtratie door coalescentie-effect
Europese Norm EN70
Filtratie-efficiëntie > 95% - 0,4µ
 
Fase 4
Verstelbare diffuser/geluidsdempend materiaal

Fase 5
Hoge Efficiëntie (EPA) of Hoogste Efficiëntie (HEPA) eind-filtratie
Europese Norm EN1822
Filtratie-efficciëntie > 99,995% - 0,15µ

X

2

3

4

5

Gecondenseerde olie

ECO-LOGIC spanenpersen zijn ontwikkeld 
voor de behandeling van spanen, specifiek 
voor het compacteren van:

➞ Staal
➞ Aluminium
➞ Gietijzer
➞ Messing
➞ Koper

Voordelen

• Vermindering van impact  
op het milieu

• 70-80% verlaging van de  
CO2-uitstoot in de atmosfeer  
veroorzaakt door transport

• 90-95% vermindering van 
het gebruik van vorkheftrucks 
(risicovermindering)

• 90-95% reductie van operator-tijd
• 90-95% reductie van opslag

➞ Zink 
➞ Brons
➞ Kunststoffen
➞ Polymeren

1



Promas BV
Professional Machine Support
Voltaweg 18
NL-5993 SE Maasbree
Tel +31 (0)77 327 08 89
sales@promascnc.nl
www.promascnc.nl WWW.PROMASCNC.NL

Promas Machines introduceert met de ECO-LOGIC productlijn  
een serie milieuvriendelijke oplossingen: 
 

Luchtfilters voor bewerkingsmachines die een beter en vooral 
gezonder werkklimaat opleveren voor machinebedieners en 
bovendien de luchtkwaliteit in uw werkplaats enorm verbeteren.  
 
Sppanenppersen van de marktleider op dit gebied, waarmee 
spanenafval tot een minimum beperkt blijft en koelvloeistof 
bovendien langer bruikbaar blijft.

LUCHTFILTERS 
SPANENPERSEN

NEEM DE ECO-LOGIC SPANENPERS 
3 DAGEN OP PROEF EN OVERTUIG UZELF!




