
De ATF1500 en ATF1500M zijn filtersnijapparaten 

die door middel van een pneumatische cilinder het 

snijwiel door de filterwand drukt. Hierdoor wordt 

het filter opgespannen, waarna het filter eenvoudig 

open gesneden kan worden.

De ATF1500 is de nieuwe generatie in 

filtersnijapparaten waar zeer snel mee gewerkt kan 

worden. De ATF1500 is er in een handmatige en 

automatische uitvoering.

✓ zeer solide uitgevoerd

✓ veilig in gebruik

✓ eenvoudig te bedienen

✓ inclusief lekbak en aftapkraan

✓ onderhoudsarm uitgevoerd.

Werkdruk:

Afmeting lxbxh:

Gewicht ATF1500(hand):

Gewicht ATF1500M(auto)

Max. Ø filter:

6-8 bar

70 x 38 x 84 cm

16 kg.

21 kg.

150 mm

De ATF1500(M) is gebouwd volgens de huidige voorschriften 

van de EG-machinerichtlijnen en voorzien van CE markering.
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Handleiding ATF1500 (handmatig)

Monteer de filtersnijbeugel op de buitenste bevestigingsgaten in 

de lekbak en monteer de aftapkraan. Sluit de luchtaansluiting 

aan op het systeem met de gewenste druk.

Plaats het filter op de geleiders en tegen de RVS plaat. Bedien 

het commandoventiel zodat het snijwiel naar beneden beweegt 

waardoor deze door de filterwand wordt gedrukt en zo het 

filterelement klemt.

Draai nu de slinger rond en het filter wordt gesplitst.

Zorg ervoor dat de aftapkraan gesloten is zodat de olie niet uit 

de lekbak loopt als dit niet gewenst is

Is het filter gesplitst dan het commandoventiel opnieuw bedienen 

zodat het snijmes omhoog gaat een het voorste deel van het 

filter van het filter-snijapparaat gehaald kan worden.

Handleiding ATF1500M (automaat)

Vul de olievernevelaar met de bijgeleverde pneumatische 

smeerolie d.m.v. het losdraaien van de onderbreker.

Monteer de aftapkraan. Sluit de luchtaansluiting aan op het 

systeem met de gewenste druk.

Plaats het filter op de geleiders en tegen de RVS plaat. Bedien 

het commandoventiel zodat het snijwiel naar beneden beweegt 

waardoor deze door de filterwand wordt gedrukt en zo het 

filterelement klemt.

Druk op de bedieningsknop luchtmotor en het filter wordt

gesplitst.

Zorg ervoor dat de aftapkraan gesloten is zodat de olie niet uit 

de lekbak loopt als dit niet gewenst is

Is het filter gesplitst dan het commandoventiel opnieuw bedienen 

zodat het snijmes omhoog gaat een het voorste deel van het 

filter van het filter-snijapparaat gehaald kan worden.

Garantie

De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf factuurdatum.

Schade welke terug te voeren is tot normale slijtage, 

overbelasting en/of ondeskundig gebruik is van garantie 

uitgesloten.

Er bestaat op geen enkele wijze aansprakelijkheid op

vergoeding van eventuele schade door uitval van of door 

toedoen van de ATF1500(M)
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