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Comat foi fundada há mais de 30 anos respondendo a uma 
necessidade clara de uma melhoria na gestão dos fluidos de 
corte na indústria da usinagem. Hoje, Comat é um líder na 
filtração do óleo de corte inteiro usado em aplicações de alta 
precisão.

SOBRE 
NÓS

NOSSOS 
VALORES

DANIELE CASSANI
Socio Fundador, Diretor Técnico y Comercial

ANDREA COLOMBO 
Diretor administrativo

GIORGIO COLOMBO
Socio Fundador, Presidente e Diretor Executor

A nossa missão é permitir aos nossos clientes alcançar a 
excelência na usinagem. 

Por esta razão, os nossos sistemas de superfiltração são 
desenhados para filtrar óleo inteiro de corte a 3 mícrones (melhor 
que o óleo), mantendo uma temperatura estável (+/-0.2 graus) 
em todo o tempo sem comprometer o nível de filtração ou o 
caudal, assegurando assim a consistência máxima 
constantemente. Para alem disso, os nossos sistemas de 
superfiltração minimizam os cortes operativos, alcançando um 
custo menor por litro de óleo filtrado.

NOSSA 
MISSÃO

Acreditamos que os nossos valores são a coluna vertebral 
do nosso êxito. 
1. Primeiro o cliente.
2. Paixão pela usinagem.
3. Confiança na tecnologia.
4. Ética e integridade.
5. Respeito pelo meio ambiente.

O Diretor de 
Comat srl
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Hoje, mais de 20.000 máquinas-ferramentas
dos mais importantes fabricantes no mundo
 usam a nossa tecnologia, 
com mais de 120.000.000 litros de óleo de corte 
superfiltrado a cada hora.

COMAT desenha, constrói e vende em todo o mundo 
sistemas de filtração para o tratamento do óleo de 
corte inteiro usado na indústria de usinagem

NOSSA 
HISTÓRIA

19
88

Fundação de Comat

para responder a las exigencias
 de los clientes en la gestión de 
sus fluidos de corte

19
93

Construa seus próprios sistemas

em sua nova planta de produção

19
99

TÜV ISO 9001

Comat recebe a 
certificação TUV

 Estratégia europeia

20
10

Duplicação área produtiva

20
15

Comat ingresa en los mercados 
francés, alemán, español 
y siuzo

Digitalização dos filtros

20
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Com total independência 
energética

ne
xt
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Hoje conhecida como Intelligent 
Performance na EVO

con un área productiva de
3,900 m² y un edificio  de 
oficinas de 980 m² 

Construção do Edifício 2Estratégia de 
internacionalização

Comat ingressa no mercado 
asiático, chinês e norte 
americano.
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O meio filtrante consiste numa faixa de tecido em movimento continuo ao 
longo da qual o fluido flui por gravidade com um baixo preção diferencial.

O meio filtrante consiste em cartuchos descartáveis que se substituem 
quando obstruídos pelo contaminante.

As partículas contaminantes são separadas do fluido pela 
centrifugação do fluido contaminado.

FILTROS DE 
BANDA

O meio filtrante consiste em elementos suporte recobertos com um 
coadjuvante de filtração (por ex. sílica, celulose), o qual é renovado 
periodicamente e automaticamente com o tempo.

O meio filtrante consiste em cartuchos que são periodicamente regenerados 
mediante a retro lavagem e, portanto, devem ser substituídos menos 
frequentemente que os cartuchos não retrolavavel.

A produção de qualidade e os líderes da indústria hoje em 
dia demandam uma qualidade de filtração de 3-5 µm

Só algumas das poucas tecnologias disponíveis no 
mercado podem alcançar esse standard.

TÉCNOLOGIAS DE 
FILTRAÇÃO PARA ÓLEO 
DE CORTE

Tecnologia:

FILTROS DE BANDA

CARTUCHOS (porosidade standard)

CENTRIFUGAS

CARTUCHOS (fina porosidade)

CARTUCHOS DE RETROLAVAGEM

FILTROS DE PRÉ-CAMADA

CLASSIFICAÇÃO 
DE FILTRAÇÃO

Os Sistemas de Superfiltração Comat são 
a melhor solução para os clientes que 
não desejam comprometer a excelência.

Classificação de Filtração ao caudal requerido:

FILTROS DE 
CARTUCHOS

CENTRÍGUGAS

FILTROS DE 
CARTUCHOS DE 
RETROLAVADO

FILTROS DE 
PRE - CAPA

> 30 µm

> 10 µm

> 10 µm

< 10 µm

> 3 µm

> 3 µm
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Acreditamos que a excelência na usinagem requer 
ferramentas de vanguarda e qualidade de filtração superior.

Por essa razão, temos criado Comat e desenvolvido o conceito 
de Superfiltração.

A Tecnologia de Superfiltração, com regeneração continua do 
coadjuvante de filtração (pré-camada), é um processo através 
do qual as partículas contaminantes superiores a 3 µm são 
removidas do óleo de corte enquanto o fluido é mantido 
estável e a temperatura desejada.

A NOSSA TECNOLOGIA 
DE FILTRAÇÃO

Comat pode lidar com qualquer tipo de contaminante ao 
contrário da maior parte dos sistemas concorrentes, os 
quais têm grandes dificuldades, em particular, com o HSS 
e o Medico.

CARBONETO HSS MEDICO

LATÃO CERÂMICA VIDRO

• Qualidade de filtração, melhor que o óleo novo.
• Caudal estável no tempo, sem mistura
• de óleo limpo e sujo.
• Sem limitação na viscosidade do óleo, até 30 cSt a

40 C.
• Menor custo de funcionamento e menor

necessidade de manutenção, já que não requer
substituição de elementos filtrantes exaustos.

• Fácil de instalar e de operar.
• Extremamente de confiança.
• Serviço pós-venda de primeiro nível.
• Recuperação de material de valor.
• Indústria 4.0.

VANTAGENS
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Todos os nossos filtros estão disponíveis em versão Basic e EVO.

Os filtros Basic são para os clientes «die-hard», focados no custo, 
que querem maximizar a qualidade com o mínimo custo.

BASIC E EVO

EVO: RENDIMENTO 
INTELIGENTE
Os filtros Comat EVO estão equipados com «Intelligent Performance Technology»

O rendimento dos filtros EVO autoajustam-se com base na taxa de trabalho efetiva da(s) 
máquina(s)-ferramenta conectada(s).

Com os filtros Comat EVO é possível monitorizá-los, controlá-los e eleger imediatamente 
um ciclo adequado de otimização desde:

Os filtros Comat são fáceis de instalar e de operar, e 
extremamente viáveis.

• PC

• Painel de control • Painel Remoto

• Tablet e Smartphone
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Em Comat, estamos presentes para o cliente quando é importante.

Graças aos dados obtidos em tempo real pelo Remote Monitoring 
Control os nossos Serviços Técnicos pode oferecer um Help Desk de 
primeira classe, garantindo ao cliente assistência de alto nível, 
rápida e viável, dirigida a eliminar qualquer risco de detenção das 
máquinas.

SERVIÇO DE 
ASSISTENCIA AO 
CLIENTE

Como foi testemunhado diretamente pelos 
nossos clientes, o Serviço Técnico Comat 
distingue-se pela sua profissionalidade, 
viabilidade e competência em todo o 
campo de intervenção:

• Serviço de assistência telefónico
• Monitoramento remoto (versão EVO)
• Soluções compreensiva de 

problemas e secção de manutenção 
ordinário no manual de usuário.

• Vídeo tutorial.
• Visitas aos clientes.

PÓS-VENDA

Os nossos serviços pós-venda – focalizado em evitar a detenção das 
máquinas – é a chave do nosso êxito.
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O campo de aplicação da Tecnologia de Superfiltração é 
principalmente aquele do acabamento superficial de 
peças usinadas, onde a tolerância e a rugosidade devem 
ser controladas atentamente para não comprometer a 
qualidade do produto.

Por este motivo, os sistemas Comat estão principalmente 
associados com o êxito das máquinas:

• Retificadoras
• Levigadoras
• Máquinas polidoras
• Polidoras
• Máquinas de afiar

CLACIFICACAÇÃO 
DE APLICAÇÕES

A nossa gama de produtos vai desde filtros para máquinas 
individuais a sistemas centralizados para grandes plantas de 
produção.

SETORES APLICATIVOS
usinagem de acabamento
• Indústria aeroespacial
• Indústria automotiva
(Escareado, lapidação, retificado de 
motores de precisão, eixos, 
transmissões)
• Rodamento de bolas
•Brochagem e Perfuração profunda

• Componentes eletrónicos
• Laminação
• Relojoaria de luxo
• Construção de máquinas-
ferramentas
• Indústria médica
• Construção de laminas
• Construção de ferramentas



SAACKE SCHNEEBERGER
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Somos subministradores de fabricantes reconhecidos e 
os nossos sistemas equipam máquinas-ferramentas de 
marcas líderes como: como:

NOSSAS 
CREDENCIAIS
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SETORES APLICATIVOS
Usinagem de acabamento

MODELO C60
Para 1 máquina-ferramenta

60 l / min nominal

Contaminantes
Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, alumínio, 
cerâmica, plástico

3 µm nominal

1.000 X 1.600 X h2.200 mm

800 l

Celulose ou Sílica

1.9 m²

1.25 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Capacidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de conte 
(não emulsões)

Exemplo de aplicação

EQUIPAMENTOS
Ciclo de trabalho semiautomático

• Eco-mode

• Gestão de interrupções de energia

• Regulação eletrónica automática do 
caudal

• Notificações por e-mail

• Otimização do processo através de 
telecontrolo
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Modelo C120
para 1 máquina-ferramenta

SETORES APLICATIVOS
Usinagem de acabamento

120 l / min nominal

Contaminantes
Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, alumínio, 
cerâmica, plástico

3 µm nominal

1.336 X 2.147 X h1.881 mm

980 l

Celulosa ou Sílica

3.2 m²

2.1 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTO
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do caudal
• Kit entrada de óleo sujo
• Bomba de relançamento de óleo sujo
• Bomba de distribuição de óleo limpo
• Unidade de controlo fino de temperatura
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 
telecontrolo

Exemplo de aplicação
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SETOR APLICATIVO
usinagem de acabamento

Modelo C180
para 1-2 máquinas-ferramentas

180 l /min nominal

Contaminantes
Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, alumínio, 
cerâmica, plástico.

3 µm nominal

2.600 X 1.300 X h2.000 mm

1200 l

Celulosa ou Sílica

4,4 m²

3 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático

• Eco-mode

• Gestão de interrupções de energia

• Regulação eletrónica automática do 
caudal

• Notificações por e-mail

• Otimização do processo através de 
telecontrolo

Exemplo de aplicação
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Modelo C270
até 3-4 máquinas-ferramentas

SETORES APLICATIVOS
usinagem de acabamento

270 l /min nominal

Contaminantes
Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, alumínio, 
cerâmica, plástico.

3 µm nominal

2.500 X 2.000 X h1.900 mm 
(h. 20 mm com sistema de vácuo automático)

2.700 l

Celulosa ou Sílica

7.5 m²

5 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTOS • 

• Ciclo de trabalho semiautomático

• Eco-mode

• Gestão de interrupções de energia

• Regulação eletrónica automática do 
caudal

• Notificações por e-mail

• Otimização do processo através de 
telecontrolo

Exemplo de aplicação
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Modelo C 540
até 5-6 máquinas-ferramentas

SETORES APLICATIVOS
usinagem de acabamento

540 l / min nominal

Contaminantes
Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, alumínio, 
cerâmica, plástico

3 µm nominal

3.800 X 1.800 X h2.200 mm 
(h. 3.100 mm com sistema de vácuo automático)

5.100 l

Celulosa ou Sílica

15 m²

10 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do 

caudal
• Tanque de remoção automática da 

lama
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo

Exemplo de aplicação
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SETORES APLICATIVOS 
usinagem de acabamento

Modelo C810
até 7-9 máquinas-ferramentas

810 l /min nominal

Contaminantes
Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, alumínio, 
cerâmica, plástico.

3 µm nominal

4.000 X 2.200 X h2.500 mm 
(h. 3.400 mm com sistema de vácuo automático)

7.000 l

Celulosa ou Sílica

22.5 m²

15 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

Exemplo de aplicação

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do 

caudal
• Tanque de remoção automática da lama
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo
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Também projetamos e contruímos a medida de 
soluções altamente personalizadas segundo as 
necessidades especificas do cliente.

Os sistemas de Superfiltração estão a ser aplicados 
cada vez mais, com êxito, a unidades de torneado 
automático para filtrar o óleo recuperado:

• A centrifugação das lascas
• O esvaziamento periódico dos depósitos

E também para:

SETORES APLICATIVOS 
torneado automática

• O óleo usado a alta pressão durante os 
processos de perfuração
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SETORES APLICATIVOS
torneado automático

Modelo C0.3
até 3-4 tornos automáticos

180 - 360 l / dia

Contaminantes
Aço, liga de aço, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, 
alumínio, cerâmica, plástico.

3 µm nominal

1.000 X 1.600 X h2.200 mm

720 l (250 óleo limpo – 250 óleo sujo - 
220 reciclavel)

Celulosa ou Sílica

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Colheita de óleo sujo por venturi
• Abastecimento de óleo limpo com pistola
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do 

caudal
• Inversor para a bomba deseadora do óleo 

sujo
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo

Exemplo de aplicação

Superfície filtrante

1.9 m²

Consumo de coadjuvante

1.25 kg por ciclo de filtração
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SETORES APLICATIVOS 
torneado automático

Modelo C0.8
até 7-8 tornos automáticos

400 - 800 l / dia

Contaminantes
Aço, liga de aço, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, 
alumínio, cerâmica, plástico.

3 µm nominal

2.600 X 1.500 X h2.350 mm 
(h. 3.200 mm com sistema de vácuo automático)

2.500 L (1.000 óleo limpo – 1.000 óleo sujo - 
500 reciclavel)

Celulosa ou Sílica

4.4 m²

3 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

Exemplo de aplicação

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Reabastecimento automático de óleo 

novo
• Controlo automático de entrada de óleo 

sujo
• Kit de carga automática por vacuo do 

coadjuvante
• Gestão de interrupções de energia
• Inversor para a bomba deseadora do 

óleo sujo
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo
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SETORES APLICATIVOS
torneado automático

Modelo C1.5
até 12-15 tornos automáticos

Aço, liga de aço, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, 
alumínio, cerâmica, plástico.

3 µm nominal

2.500 X 2.000 X h2.350 mm 
(h. 3.200 mm com sistema de vácuo automático)

4.000 L (1.600 óleo limpo – 1.600 óleo sujo - 800 
reciclavel)

Celulosa ou Sílica

7.5 m²

5 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

750 - 1.500 l / dia

Contaminantes

Exemplo de aplicação

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Reabastecimento automático de óleo 

novo
• Controlo automático de entrada de 

óleo sujo
• Kit de carga automática por vacuo do 

coadjuvante
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do 

caudal
• Reabastecimento automático do 

tanque de recirculação / preparação
• Inversor para a bomba deseadora do 

óleo sujo
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo



fil ters
Comat filters38

Modelo C3.0
Até 20-30 tornos automáticos

SETORES APLICATIVOS
torneado automático

1.500 - 3.000 l / dia

Contaminantes
Aço, liga de aço, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, 
alumínio, cerâmica, plástico.

3 µm nominal

3.800 X 2.000 X h2.350 mm 
(h. 3.200 mm com sistema de vácuo automático)

6.000 l (2.400 óleo limpo – 2.400 óleo sujo – 
1.200 reciclavel)

Celulosa ou Sílica

15 m²

10 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Reabastecimento automático de óleo novo
• Controlo automático de entrada de óleo 

sujo
• Kit de carga automática por vacuo do 

coadjuvante
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do caudal
• Reabastecimento automático do tanque 

de recirculação / preparação
• Inversor para a bomba deseadora do óleo 

sujo
• Remoção automática da lama
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo

Exemplo de aplicação
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SETORES APLICATIVOS
torneado automático

Modelo C4.5
até 35-45 tornos automáticos

3.000 - 4.500 l / dia

Contaminantes
Aço, liga de aço, metais preciosos, ferro 
fundido, ligas ferrosas e de cobre, 
alumínio, cerâmica, plástico.

3 µm nominal

3.800 X 2.200 X h2.350 mm 
(h.3.200 mm com sistema automático de vácuo)

7.500 L (2.750 óleo limpo – 2.750 óleo sujo – 
2.000 reciclavel)

Celulosa ou Sílica

22.5 m²

15 kg por ciclo de filtração

Capacidade de filtração

Compatibilidade dos fluidos

Classificação de filtração

Dimensões

Volume de fluido

Coadjuvante de filtração

Superfície filtrante

Consumo de coadjuvante

Todos os óleos inteiros de corte 
(não emulsões)

EQUIPAMENTOS
• Ciclo de trabalho semiautomático
• Eco-mode
• Reabastecimento automático de óleo 

novo
• Controlo automático de entrada de óleo 

sujo
• Kit de carga automática por vacuo do 

coadjuvante
• Gestão de interrupções de energia
• Regulação eletrónica automática do 

caudal
• Reabastecimento automático do tanque 

de recirculação / preparação
• Inversor para a bomba deseadora do óleo 

sujo
• Remoção automática da lama
• Notificações por e-mail
• Otimização do processo através de 

telecontrolo

Exemplo de aplicação
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C60 C120 C180 C270 C540 C810 C0.3 C0.8 C1.5 C3.0 C4.5

fil ters

• Capacidade 
de filtração

• Modelo

• Aplicação

• Máquinas 
conectadas

usinagem de acabamento torneado automático

# 1 
máquina

# 1 - 2 
máquinas

até # 12-15 
máquinas

até # 20-30 
máquinas

até # 35-45 
máquinas

810
 l / dia

400 - 800 
l / dia

750 - 1.500 
l / dia

Todos os óleos de corte (não emulsões)

Carbureto, Cermet, HSS, metais preciosos, ferro fundido, ligas 
ferrosas e de cobre, alumínio, cerâmica, plástico.

Aço, liga de aço, metais preciosos, ferro fundido, ligas 
ferrosas e de cobre, alumínio, cerâmica, plástico.

3 µm nominal

1.000 X 1.600 
X h.2.200 mm

1.336 X 2.147 
X h.1.887 mm

2.600 X 1.300 
X h.2.000 mm

2.500 X 2.000 
X h.1.900 mm

3.800 X 1.800 
X h. 2.200 mm

4.000 X 2.200 
X h. 2.500

1.000 X 1.600 
X h. 2.200 mm

2.600 X 1.500 X 
h. 2.350 mm

2.500 X 2.000 
X h. 2.350 mm

3.800 X 2.000 
X h. 2.350 mm

3.800 X 2.200 
X h. 2.350 mm

800 l 980 l 1.200 l 2.700 l 5.100 l 7.000 l 720 l 2.500 l 4.000 l 6.000 l 7.500 l

Celulosa ou Sílica

1.9 m² 3.2 m² 4.4 m² 7.5 m² 15 m² 22.5 m² 1.9 m² 4.4 m² 7.5 m² 15 m² 22.5 m²

1.25 kg por 
ciclo de filtração 

2.1 kg por 
ciclo de filtração

3 kg por 
ciclo de filtração

5 kg por 
ciclo de filtração

10 kg por 
ciclo de filtração

15 kg por 
ciclo de filtração

1.25 kg por 
ciclo de filtração

3 kg por 
ciclo de filtração

5 kg por 
ciclo de filtração

10 kg por 
ciclo de filtração

15 kg por 
ciclo de filtração

NOSSA GAMA 
DE PRODUTOS

• Compatibilidad
e dos fluidos

• Contaminantes

• Classificação 
de filtração

• Dimensões

• Volume de 
fluido

• Coadjuvante 
de filtração

• Superfície 
filtrante

• Consumo de 
coadjuvante

# 1 
máquina

até # 3-4 
máquinas

até # 5-6 
máquinas

até # 7-9 
máquinas

até # 3-4 
máquinas

até # 7-8 
máquinas

1.500 - 3.000
 l / dia

3.000-4.500 
L/dia

180 - 360 
l / dia

540 
l / dia

270 
l / dia

180 
l / dia

120
 l / dia

60
 l / dia



fil ters

Comat srl
via Giacomo Puccini 7
20010 Ossona (Milano - Italy)

T. +39 02 90384121
F. +39 02 90384017

www.comatfilters.com
info@comatfilters.com

Para mais informações:




