
Filtro para Ar Comprimido

Fácil Instalação

Ótima Relação Custo x Benefício

Baixo Custo de Manutenção

Características Técnicas:
• Dimensões: ø132 x 200mm
• Conexão de Ar: 1/4 NPT
• Pressão máxima de entrada: 125 PSI ou 8,5 bar
• Fluxo máximo de filtragem:1.250 L / min. 
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O Mega Air Filter melhora o desempenho de corte e preserva inteiramente a tocha; 

O Mega Air Filter é a solução perfeita para os problemas causados pela contaminação por óleo e umidade do ar comprimido utilizados em muitos 
sistemas de corte a plasma; 

O Mega Air Filter extende a vida útil dos eletrodos e dos bicos de corte, com benefícios diretos na qualidade do corte; 

O Mega Air Filter foi projetado para remover o óleo e a umidade do ar, é um benefício real e imediato, retendo pequenas partículas de até 0,25mm; 

Com o Mega Air Filter, a vida útil das tochas aumenta, sem esse filtro, ao término da operação de corte, surgirá no interior do cabo corrente e da 
cabeça da tocha, umidade condensada, que pode causar pequenos curtos-cirtuitos, com consequente aumento de custos provenientes da 
substituição precoce da cabeça da tocha; 

O Mega Air Filter pode filtrar até 1.250 litros de ar comprimido por minuto, sem perda ou redução de pressão. É recomendado substituir o elemento 
Filtrante do Mega Air Filter a cada 5 ou 7 dias no máximo; 

O Mega Air Filter também é muito apropriado para uso em pistolas de pintura e em ferramentas pneumáticas; 

Nosso excelente Know-how na produção de tochas e consumíveis de corte e plasma e os problemas decorrentes da contaminação em geral nas 
linhas de ar comprimido, nos levam a comercializar o Mega Air Filter, feito para fornecer ar limpo, sendo muito eficaz e importante para usuários de 
sistemas de corte a plasma. 

 

Mega Air Filter

Megaplasma Comercial Ltda.
Av. do Trabalhador, 2701 - Centro Emp. Castelo Branco

CEP 18550-000 - Boituva - SP -  Brasil
Fone: (15) 3264-1150 - (11) 94008-7351 

megaplasma@megaplasma.com.br
www.megaplasma.com.br

A MEGAPLASMA não é de forma alguma afiliada ou conectada com nenhum dos fabricantes mencionadas neste catálogo. As peças
anunciadas para venda não são peças genuínas, mas são peças feitas para e/ou pela MEGAPLASMA. O uso dos números de peças do

fabricante do equipamento original e/ou de qualquer marca registrada ou não registrada do fabricante é apenas para sua conveniência na
verificação de compatibilidade do seu equipamento.


