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op duurzaamheid
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�ltermaterialen in de vorm van envelop-
pen, slangen en �lterpatronen. De �lterin-
stallaties zijn leverbaar in roestvaststalen, 
sanitaire en voedingsmiddelgeschikte uit-
voeringen, desgewenst met Atex-certi�ce-
ring en voorzien van de gewenste beveili-
gingssystemen.

Kenmerken
De ontsto�ngsinstallaties van Euro�lter 
zijn energiezuinige, e�ciënte maatwerk-
oplossingen. A�ankelijk van de (o�-sho-
re) applicatie kan worden gekozen voor de 
meest optimale conservering; bijvoorbeeld 
natlak onder speci�catie of poedercoating. 
De robuuste �lterbehuizingen zijn mini-
maal 3 mm dik. De gebruiksvriendelijke in-
stallaties laten zich eenvoudig inspecteren 
en onderhouden. Transtech Industrieservi-
ce staat daarbij in voor eerlijk advies, gede-
gen ontwerp, turn key-levering, service en 
onderhoud.

Transtech Industrieservice BV in Moor-
drecht, specialist in ontsto�ngstech-
niek, blij� haar Euro�lter-programma 
verder uitbreiden. Hierbij ligt de focus 
op de duurzaamheid en circulariteit van 
de geboden oplossingen.

De drijvende kracht achter de uitbreiding 
van het programma industriële ontstof-
�ngsinstallaties van Euro�lter is het stre-
ven naar duurzame, circulaire oplossin-
gen. Transtech Industrieservice BV spant 
zich, als Benelux-vertegenwoordiging van 
Euro�lter, in om de sto�lters voor speci-
�eke applicaties optimaal in te zetten, met 
oog voor de eisen van de toekomst.

Categorieën
Het uitgebreide Euro�lter-programma laat 
zich onderverdelen in vier categorieën met 
elk hun toepassingsgebieden:

•  Kastfilters - voor centrale ontstoffing, 
waarbij meerdere sto�ronnen worden 
afgezogen en ge�lterd met één, centraal 
opgestelde �lterinstallatie. 

•  Insteekfilters - voor decentrale ontstof-
�ng, waarbij één sto�ron afgezogen en 
ge�lterd wordt. Bijvoorbeeld transport-
banden, overstortpunten en (silo) ont-
luchting.

•  Spotfilters - voor decentrale ontstoffing, 
waarbij één of meerdere transportwerk-
tuigen afgezogen en ge�lterd worden. 
Bijvoorbeeld radlers, schroe�ranspor-
teurs en elevatoren.

•  Hoogvacuümfilters - voor pneumatische 
transporten en centrale stofzuiginstal-
laties (zowel onderdruk- als overdruk-
systemen), waarbij op meer posities 
handmatig of geautomatiseerd wordt ge-
transporteerd.

A�ankelijk van de toepassing kan een se-
lectie worden gemaakt uit hoogwaardige 
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