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MLC-6 Thông số kỹ thuật 

 

 

Item Đặc tính 

Chiều cao 1.3 m 

Chiều dài 1.8 m 

Chiều rộng 0.75 m 

Trọng lượng 200 kg 

Điện áp  3 x 380V/ 

50,60Hz 

Công suất 3-6 KW 

Tốc độ lọc thô 10µm 1200 l/h 

Tốc độ lọc tinh 1µm 150 l/h 

 

Áp dụng 

Máy lọc dầu MLC-6 sử dụng để lọc sạch các loại dầu tới 1 µm,  

Đạt tiêu chuẩn NAS Code 7: 

 Dầu thủy lực   

 Dầu Turbin 

 Dầu hộp số, bánh răng 

 Dầu truyền động 

 Dầu nén, dầu tổng hợp 

MLC- 6 có thể sử dụng để lọc online hoặc offline cho các thùng  

chứa dầu có chiều cao không quá chiều cao của ống ra dầu (1m) 

 

Nguyên lý 

MLC-6 Klarol là một thiết bị tinh lọc dầu, có khả năng loại bỏ 

 cả tạp chất rắn và lỏng có trong dầu. Đây là một sản phẩm được 

thiết kế và phát triển tại Đức và đã được kiểm tra trong điều kiện 

khắc nhiệt trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở các quốc gia trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam. 

Klarol làm sạch dầu qua 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Phễu lọc Cellulose loại bỏ đi các phần tử tạp chất 

rắn như kim loại và Cacbon lên tới 1 µm thông qua quy trình hút 

thu và hút bám. 

Giai đoạn 2:  Ở gia đoạn này, dầu được phun qua các kim phun 

nhỏ sẽ tạo thành các lớp phim mỏng(từng lớp màng mỏng) nhờ 

vào khoang bốc hơi được thiết kế đặc biệt ở bộ phận lọc Klarol, 

trong điều kiện nhiệt độ cho phép nhắm loại bỏ các tạp chất lỏng 

như hơi ẩm, chất đốt. 

Chức năng 

 Lọc bỏ tạp chất rắn xuống dưới 1 µm đạt NAS Code 7 

hoặc % tạp chất rắn <0.01 

 Lọc bỏ nước, hơi ẩm xuống mức tiêu chuẩn <0.05% (về 

thể tích) 

 


