
Top of the Oil & Chips range! One single unit includes decades of DU-PUY experience in the mechanical sector and, at the same time, 
unique and innovative elements - fruits of our incessant work in research and development in pursuit of continuous improvement. 
The vacuum unit can be equipped with two dierent turbines, 7,5  or 12,5 kW which allow collection of large quantities of chips in a very 
short time span. The new design permits easy movement of the unit together with its turbine thanks to its caster wheels or by forklift. 
Before tipping the bucket vacuum, the turbine can simply be detached thanks to its separate support structure. 

Il top di gamma della famiglia Oil & Chips che racchiude in una unica macchina la pluridecennale esperienza della 
DU-PUY nel settore meccanico e, allo stesso tempo, elementi unici ed innovativi, frutto del nostro incessante lavoro di ricerca 
e sviluppo volto al miglioramento continuo. L’aspiratore può essere dotato di due potenti diverse turbine, da  7,5 e 12,5 kW che 
consentono di raccogliere grandi quantità di truciolo in tempi molto ridotti. Il nuovo design consente di muovere l’aspiratore 
molto agevolmente insieme alla sua turbina, sia su ruote che con il muletto. Prima della fase di ribaltamento della benna la turbina 
può essere agevolmente separata grazie al suo supporto di sostegno indipendente.

Taşkut Mühendislik 
SARF MALZEMELERİENDÜSTRİYEL SERVİS & BAKIM EKİPMANLARI
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TAŞKUT MÜHENDİSLİK

Teknolojiyi çok yakından takip eden, ürün yelpazemizi tüketicinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlayan ve sürekli yeni tespitler ile 
ürün çeşitliliğini arttıran bir ekibiz. Profesyonel teknik satış  ekibimizle 
müşterilerimizin sipariş, istek, beklenti ve sorunlarını büyük itinayla 
tespit etmekte, bir problem varsa hemen çözümlemekte ve ürün temini 
bazında süreklilik sağlamaktayız. Kaliteli, güvenilir ve sorumluluk sahibi 
şirket bilincimizle çalışmalarımızı sürdürmekte ve bu prensibi gelecek 
kuşaklarımıza da aşılamaktayız.

MİSYONUMUZ

Kaliteden asla ödün vermeden, üretim 
maliyetlerini minimuma indirebilecek 
teknolojiler geliştirmek ve profesyonel 
teknik kadrosu ile kusursuz, çevre 
ve canlı dostu, yüksek performanslı 
ürünler imal ve tedarik etmektir.

VİZYONUMUZ

Doğru kalite / fiyat / teslim / servis 
değerlerini sağlayarak geniş ürün 
yelpazemiz ile müşterilerimizin 
beklentilerini en üst düzeyde 
karşılamak. 

DEĞERLERİMİZ 

•Rekabetçilik 
•Güven ve Adalet 
•Karşılıklı Saygı 
•Çevre ve İnsan Sağlığına
  Yüksek Sorumluluk Duygusu 
•Deneyim 
•Kalite Bilinci 
•Sürekli Gelişim İnancı
•İş Ahlakına Bağlılık 
•Dürüstlük
•Farklılık

HAKKIMIZDA
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Yasal ve Diğer şartlara uygun faaliyet göstermek. 

NEDEN BİZ ?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ
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FİLTRELEMEK İÇİN NEDENLER

1 .  Modern ve verimli makinelerin aksamlarının gerçek 
performanslarında çalışabilmeleri için sistemlerin sü-
rekli temiz kalmalarına bağlıdır

2 .  Bir çok yağlama ve basınç sıvıları yüksek yükler ve 
uzun kullanım  için üretilmiştir.Bu özellikler katı ve sıvı 
kirlilikler yüzünden yok olur . Temiz sistemler yağ katık-
larının tükenmeden önce uzun periyotlarda çalışmaları-
nı sağlar.

3 .   Dünyamız sınırlı petrol rezervine sahip.Yağların filt-
relenip uzun zaman kullanılması rezervlerin daha uzun 
süre kullanılmasını sağlar.

Taşkut filtreleme sistemleri maliyetleri azaltma , yağla-
rın ömrünü uzatma ,atık maliyetlerini düşürme  ve en en 

önemlisi, makina aksamlarında oluşabilecek sorunları 
engellemektir. Montajı çok kolaydır ve her türlü hidrolik 
sistem de kulanılabilir 
Uzun selüloz ve polipropilen liflerden imal edilen özel 
filtresi yüksek miktarda parçacık tutma ve çok etkili bir 
biçimde kirli suyun filtrelenmesini sağlar . Katı madde 
parçacıkları < 1 µm’ e kadar filtre edilir ve de (emilme 
noktasına bağlı olarak ) su kartuşun içinde tutulur. Filt-
relenmiş maddeler  1 ile 6 bar arasındaki düşük basınç-
larda off line dışarı alınır.
Yağ değiştirme aralıkları  yağın performansı , sınıflarına 
ve makinanın kullanıldığı yere bağlı olarak değişecektir 
. Laboratuvar analizleri yapılarak ,  yağın doğru deği-
şim zamanı tespit edilebilir .Tecrübeler göstermiştir ki 
filtreleme sistemleri yağ değiştirme aralıklarını en az 3 
kata kadar uzatmıştır.
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Öncesi Sonrası

NAS DEĞERLERİ

NAS
Code Number Of Particles / 100ml Contamination 

(ACFD-Norm)

2-5 μm 5-15 μm 15-25 
μm

25-50 
μm

50-100 
μm >100 μm mg/l

00 625 125 22 4 1 0

0 1.250 250 44 8 2 0 0,01

1 2.500 500 88 16 3 1

2 5.000 1.000   356 32 6 1

3 10.000 2.000 712 63 11 2

4 20.000 4.000 1.425 126 22 4 0,1

5 40.000 8.000 2.850 253 45 8

6 80.000 16.000 5.700 506 90 16 0,2

7 160.000 32.000 11.400 1.012 180 32 0,5

8 320.000 64.000 22.800 2.025 360 64 1

9 640.000 128.000 45.050 4.050 720 128 3

10 256.000 8.100 8.100 1.440 256 5

11 512.000 16.200 16.200 2.880 512 7-10

12 32.400 32.400 6.760 1.024 20

13 64.800 64.800 11.520 2.048 40

14  729.000 129.500 4.096 4.096 80
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ENDÜSTİYEL YAĞ FİLTRELEME ÜNİTESİ

AVANTAJLARI

• Yağ alımlarını %60 azaltır
• Yağın içerisindeki suyu tutar
• ISO 14/11 NAS 5-7 Seviyelerinde temizlik yapar
• Yağın ömrünü minimum 3 katına kadar uzatır
• Keçe , Valf  , Pompa gibi makina üzerindeki 
  aksamların ömrünü uzatır
• Atık Maliyetlerini azaltır
• Makina duruş sürelerini azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Çelik konstrüksiyon , elektrostatik toz boyalı
• 120 l / h (40 cst)   ile 1440 l / h (40 cst)  
   debi aralığında  7 modeli mevcut
• Pislik  tutucu ile  ön filtreleme 
• Aşırı basınç ve  düşük basınç korumalı
• IP derecesi IP 55

Her filtre 2 kg partikül ve 750 ml su tutma 
kapasitesine sahiptir
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EMÜLSİYON TEMİZLEME MAKİNASI

AVANTAJLARI

•Yüzeydeki ve emülsiyon içerisine karışan harici yağ-
ları , gresleri ve metal partiküllerini emülsiyondan 
ayıran bir cihazdır.
•Bakımı yapılan emülsiyonlarda mantar, bakteri, kötü 
koku oluşması ve sıvıların deformasyonu engellenir.
•Çalışma esnasında tezgahların işleyişine ara verme-
den yapılabilir.
•Düzenli bakımı yapılan emülsiyonların doğru soğutma 
ve yağlama sağlanıp kullanılan kesici takım ömürleri 
artar.
•	 Sıvı ömrü minimum %100 artar.
•	 Atık miktarı minimum %50 düşer.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

•Yüzücü şamandra sayesinde emiş rahatlığı
•Gövdesi kimyasala dayanıklı elektrostatik boya ile 
boyanmıştır
•Cihaz tam montajlıdır, gereken yardımcı malzeme-
lerle sevk edilir
• 350 lt / saat ile 6000 lt / saat debi aralığında farklı 
modeller mevcuttur.

ÖNCESİ

SONRASI
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ENDÜSTRİYEL ISLAK SÜPÜRGE

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

•	 Islak ve Kuru Tip Emiş Malzemeleri
•	 120 Lt ve 180 Lt. Emiş Haznesi
•	 Açık ve Kapalı Blower Şasileri
•	 DKP ve Krom sac gözdeler
•	 Yüsek vakum gücü sağlayayan BLOWER
•	 “Gerçek” endüstriyel süpürge
•	 Geniş filtre yüzeyi
•	 Filtre silkeleme sistemi
•	 Kolay boşaltılan toz haznesi
•	 40 mm, 50 mm , 63 mm ve 75 mm hortum çapları
•	 Geniş aksesuar seçenekleri
•	 Müşteri ihtiyaçlarına göre özel tasarımları
•	 %100 Yerli malı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 kW 4 kW 5.5  kW 7.5 kW

Voltaj 380 Trifaze 
220 Monofaze 

380 Trifaze 380 Trifaze 380 Trifaze

Vakum                    mm/bar 220 250 260 270

Elektrik tüketimi     kW/hp 3/4 4/5.5 5.5/7.5 7.5/11

Hava Akışı               lt/sn 160 180 200 220

Filtre Tipi Krom Filtre Krom Filtre Krom Filtre Krom Filtre

Toz Kazan Kapasitesi      lt 120/180 120/180 120/180 120/180

Boyutlar               120lt cm
(yükxUzxGen)       180lt 

140x130x78 
140x130x78

140x130x78
140x130x78

140x130x78
140x130x78

140x130x78
140x130x78
140x130x78

Ağırlık                     kg 113/123 120/130 142/152 152/162

Elektrik Kablo Uzunluğu m 10 10 10 10

Gövde 
Elektrostatik 
boyalı DKP 
Sac

Elektrostatik 
boyalı DKP 
Sac

Elektrostatik 
boyalı DKP 
Sac

Elektrostatik 
boyalı DKP Sac
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52 LT. KURU TİP ELEKTİRİL SÜPÜRGESİ  
• Kuru Tip Emiş Malzemeleri  
• 52 Lt. Emiş Haznesi 
• Kapalı Blower Şasileri
• DKP ve Krom saç gözdeler
• Yüksek vakum gücü sağlayan BLOWER   
• “ Geçek “ endüstriyel süpürge 
• Geniş filtre yüzeyi
• Filtre silkeleme sistemi
• Kolay Boşaltılan toz haznesi  
• 40mm, 50mm, 63mm ve 75mm hortum çapları
• Geniş Aksesuar Seçenekleri
• Müşteri İhtiyaçlarına Göre Özel Tasarımlar
• %100 Yerli Malı 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 kW 4 kW 5.5  kW 7.5 kW

Voltaj 380 Trifaze 
220 Monofaze 

380 Trifaze 380 Trifaze 380 Trifaze

Vakum                    mm/bar 220 250 260 270

Elektrik tüketimi     kW/hp 3/4 4/5.5 5.5/7.5 7.5/11

Hava Akışı               lt/sn 160 180 200 220

Filtre Tipi Özel Keçe Özel Keçe Özel Keçe Özel Keçe

Toz Kazan Kapasitesi      lt 52 52 52 52

Boyutlar                        cm 130 x 100 x 55 130 x 100 x 55 130 x 100 x 55 130 x 100 x 55

Ağırlık                           kg 132 136 146 150

Elektrik Kablo Uzunluğu m 10 10 10 10

Gövde 
Elektrostatik 
boyalı DKP 
Sac

Elektrostatik 
boyalı DKP Sac

Elektrostatik 
boyalı DKP Sac

Elektrostatik 
boyalı DKP Sac

ENDÜSTRİYEL KURU SÜPÜRGE
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EMÜLSİYON HAZIRLAMA CİHAZI

ÇALIŞMA PRENSİBİ

• Su ile karışan sıvıların  oransal karıştırıl-
ması için kullanılır. 
• Cihaz varilin büyük çaptaki deliğine 
monte edilir.
•Tesisattan gelen su basıncı sayesinde olu-
şan venturi sistemiyle karışımı hazırlar.
•Karışma oranı refraktometre ile kontrol 
edilerek istenilen oranda ayarlanabilir.

AVANTAJLARI

•Orandan kaynaklanan köpürme , pas ve 
ellerde tahriş gibi birçok problemi ortadan 
kaldırır.
•Karışım hazırlanırken oluşabilecek  fazla 
tüketim benzeri insan kaynaklı problemle-
ri minimize eder .
•Dökülmelerden kaynaklı kirliliği ortadan 
kaldırır.
•İşçilik ve zaman kaybını minimize eder.
İnsan kaynaklı oluşan sorunları elimine 
eder.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

•Minimum 2 bar su basıncı ile çalışır.
•Basınç ölçerlidir
•Kolay oran ayarlama sistemi
•Standart varil  bağlantısı
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DİSK VE BANT SIYIRICILAR

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Temizlenecek tanka monte edilir. Metal 
işleme sıvısı ve yağ alma tanklarında 
oluşan harici yağları  yüzeyden bant veya 
disk sayesinde  sıyırarak ayrıştırır.

BANT TİPİ

•	 Fırın boyalı 2mm DKP gövde.
•	 5 cm genişlikte sıyırıcı bant
•	 Zaman rölesi ile ayarlanabilir.
•	 Redüktörlü motor
•	 3 kg / saat yağ alma kapasitesi .
•	 Dalma derinliği 20 cm

DİSK TİPİ

•	 Fırın boyalı dkp gövde
•	 Paslanmaz kapak
•	 Pleksiglas sıyırıcı disk
•	 Disk Çapı 28 cm 
•	 Zaman rölesi ile ayarlanabilir.
•	 Redüktörlü motor
•	 4kg / sat yağ alma kapasitesi
•	 Dalma derinliği 11 cm

AVANTAJLARI

•	 Sıvının ömrünü minimum %25 arttırır.
•	 Çevre dostudur atık miktarını azaltır.
•	 Zaman ayarlıdır operatörsüz çalışır.
•	 Metal işleme sıvısını harici yağlardan 

arındırarak  kesici takımların ömürlerini uzatır.
•	 Kompakt tasarımı sayesinde kolay monte edilir

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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RULO SAC YAĞLAMA ÜNİTESİ

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Presteki bant sürücünün ( NC veya pnömatik 
olması fark etmez ) monte edilerek, çift 
taraflı özel keçeleriyle sac bandının  her iki 
yüzeyi de çok ince  bir yağ filmi ile kaplanır, 
sürücü ile birlikte çalışır.

AVANTAJLARI

•	 Özel olarak tasarlanmış dayanıklı keçeler ile 
homojen bir yağlama yapar .

•	 Yağ tüketimlerini minimum seviyelere indirir.
•	 Sac bandı üzerinde bulunabilecek pislik ve 

tufallar temizlenir.
•	 Operatör zaman kaybını engeller . 
•	 Homojen yağlama sayesinde kalıp, zımba 

matrislerin ömrünü arttırır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

•	 Sac genişliği ve Sac kalınlığına göre özel imal edilir.
•	 Hortum ve aparatları ile birlikte teslim edilir.
•	 Plastik  yağ haznesi  vardır.
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MQL YAĞLAMA SİSTEMLERİ

AVANTAJLARI

Kesici takım ve kesilen madde arasında ince 
bir yağ katmanı oluşturarak sürtünmeyi en 
aza indirir , kesici takım ömürlerini arttırır.
Zaman ve miktar ayarlıdır. 3-6 litre depo 
hacmi. Pnömatik ve elektrikli modelleri 
mevcuttur.

DOĞACOOL MQL yağında insan ve çevre 
sağlığına tamamen zararsız bitkisel özlü 
yağlar kulanılmaktadır

Kullanım esnasında sarf edilen yağ çok düşük 
miktarda olduğundan, yağlayıcı madde 
işlenen malzemenin talaşı ile kaybolmakta ve 
geride atık bırakmamaktadır.

Bu durum çok daha temiz, sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

DOĞACOOL MQL yağı kulanımı ile kokusuz ve 
dumansız bir çalışma ortamı sunar.

NOZUL ÇEŞİTLERİ
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FİLTRELEME SİSTEMLERİ

ÇEVREYİ KORUMAK 360 DERECEDE SERVİS

ÇOK YÖNLÜLÜK VE MODÜLERLİK

KALİTE

DÜNYA ÇAPINDAKİ SATIŞ VE HİZMET AĞI

PARA TASARRUFU

Losma çevreye duyarlı bir firmadır. Bütün ürün ve üniteleri en efektif 
şekilde çalışır ve minumum enerji tüketimi için tasarlanmıştır. 

Losma dünyada hava filitreleme ve sıvı filitrelemede tekil ve merkezi olmak 
üzere standart ürünleri ve özel mühendislik projeleri yapabilen firmaların 
başındadır.

Losma ‘nın geniş ürün yelpazesinde sizinde ihityacınıza göre bir ürün vardır.

Losma  ISO 9001 ve 14001 sertifikalarına sahiptir. Bütün ürün ve üniteler 
teslimattan önce test edilir.

Losma dünyanın birçok yerinde kendi şubeleri veya seçilmiş  distribütörleri ile 
hizmet sağlar. Losma’nın hedefi dünyadaki bütün müşterilere ulaşıp hizmet 
vermektir.

Losma para tasarrufunuzu sağlamak için ürün geliştirmek ve kaliteyi arttırarak
maliyet düşürmek için uğraşır.
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MİST KOLLEKTÖRLER

YAĞ BUHARINI FİLTRELEMEK İÇİN NEDENLER GALILEO PLUS

DARWIN

ICARUS
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DTE SERİSİ

MASTER SERİSİ

DMD SERİSİ

SIVI FİLTRELEME SİSTEMLERİ

SIVILARI FİLTRELEMEK İÇİN NEDENLER 
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MERKEZİ HAVA 
FİLTRELEME

MERKEZİ SIVI 
FİLTRELEME

•Verimliliğinizi arttırabiliriz
•İş sağlığınızı ve güvenliğinizi arttırabiliriz
•Kusurlu parça üretiminizi azaltabiliriz
•Bakım ve durma sürelerinizi azaltabiliriz
•Metal işleme sıvısı sarfiyatınızı azaltabiliriz
•Metal işleme sıvınızın ömrünü arttırabiliriz. 

MERKEZİ SİSTEMİN AVANTAJLARI

MÜHENDİSLİK
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ELEKTROSTATİK FİLTRE

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elektrostatik filtre  kirli havaları yağ 
dumanlarını, buharlarını  ,0.3 mikron ve 
daha büyük partikülleri %99 seviyelerinde 
filtre edilip temiz hava  çıkışı sağlar. Bu 
gözle görülen dumanın tamamen giderilmesi 
demektir.

KULLANIM ALANLARI

•	 CNC otomat Tezgahları 
•	 Sanayi yağ dumanları
•	 Restoran , kafe , endüstriyel mutfaklar
•	 Tekstil RAM yağ dumanları
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DU - PUY VAKUM SISTEMLERİ

AVANTAJLARI

•	 Yüksek vakum gücü,
•	 Büyük talaş ve yağ haznesi,
•	 Opsiyonel ikincil filtre ile hassas filtreleme
•	 Tezgah temizliğini hızlandırarak makina 
     duruş sürelerini düşürür.
•	 Sıvının tekrar kullanımını sağlar.
•	 Sıvıyı talaşlardan  ayırarak sıvı ömürünü
     arttırır ve toplam tüketimi düşürür.

PNÖMATİK KONVEYÖR

•	 DU - PUY un geliştirdiği pnömatik  
konveyör teknolojsi ile toz granül 
gibi malzemeleri boru hatı ile birlikte 
istenilen bölgeye taşınmasını sağlar 
gıdaya uyumlu modeller mevcutur.

•	 Taşınılabilecek örnek malzemeler   
PVC ,  kahve , kakao ,yem vb.

Büyük metal talaş kapasitesi

Kolay temizleyip boşaltma sistemi

Full kontrollü 
Elektrik paneli

Güvenlik şamandırası

Tank kontrol noktası

Hortum sabitleyici

Mikron seviyesi ayarlanabilir
 opsionel  ikincil filtre

100 mikron PPL filtre
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KIZARTMA YAĞI FILTRELEME SISTEMLERI

Mutfaklardaki kızartma yapılan cihazların içindeki yağın içine daldırılan bu ünite  ile  yağ miktarına 
göre kısa bir sürede yağ temizlenmiş olur.Bu operasyon ile yağın içindeki partikülleri,yanmış karbonlar 
alınarak,yağın daha uzun bir süre kullanımı sağlanır. Farklı modelleri ile sizlere çözüm ortağı olacaktır.

Ürünümüz ile kullanılan yağ  ve pişirilen ürünün kalitesinin artamısının yanında,günlük yağ sarfiyatının 
% 50 seviyelerinde azalması sağlanabilir. Bu da pişirme maliyetlerinde önemli bir maliyet düşüşü sağlar.
Çevreye atılan yağ atık miktarıda önemli bir oranda düşürülmüş olacaktır.Ülkemizin yağ kaynaklarının 
daha az kullanımı sağlayacak bu ünite ile üretimde,doğaya bir çok avantaj sağlanmış olacaktır.
Tüm kullanılan malzemeler gıdaya uygundur.

Yemek sanayisinde kullanılan kızartma yağları günlük periyodik filtreleme yapılabilir.
Kızartma yağı kalitesi ve kızartılan üründe kalite artar. Kullanılan kızartma yağı sarfiyatı önemli bir oran-
da düşer. Kızartma yağı filtreleri maliyetleri azaltma ve ömrü uzatma imkanları ile teçhizatların korun-
ması ve bakımı açısından çok önemlidir. Montajı çok kolaydır ve her türlü sistemde kullanılabilir.
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TRANSFER POMPALARI

MOBİL POMPALAR

Her türlü yağ ve sıvıyı filtre etmek için 
ve transfer etmek için kullanılır. Havalı 
ve Elektrikli tipleri mevcutur.
5-10-25-50-100-200 mikron torba filtre 
özellikli (mikron torbaları isteğe bağlı)  
Kolay kullanım ve kompakt tasarım

VARİL POMPALARI

Her türlü yağ ve sıvıyı transfer etmek 
için kullanılır. Havalı elektrikli ve 
mekanik tipi mevcuttur .Standart 
varil ölçülerine uygundur , kolay 
kulanım ve kompakt tasarım
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TAŞIMA KALDIRMA EKİPMANLARI

Varil Taşıma Arabası

Varil Açma Aparatı

Mini İstif Makinası Varil Taşıma Aparatı

Varil Taşıma Arabası

Makaslı Platform

Varil Standı

Varil Kaldırma ve 
Devirme Makinası
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ERGONOMİK LİFT

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Üretim yerlerinde kasaya , arabaya parça 
yüklemede , yükseklik ayarlı  pnömatik,  
hidrolik , elektrikli olarak kasayı veya 
kasaları Z ekseninde yukarı ve aşağı hareket 
ettirerek ergonomi sağlar.

AVANTAJLARI

•	 Üretim hatlarında ergonomiyi geliştirir.
•	 Operatörün endirekt zamanlarını düşürür.
•	 Kasa, araba boyutuna göre imal edilir.
•	 Eğilmeden kaynaklı iş kazalarını engeller. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

•	 Hidrolik olarak max 1000 kg
•	 Pnömatik olarak 250 kg
•	 Elektrikli olarak max 150 kg
•	 Yükseklik , genişlik ve çatal ölçüsü 

istenilen ebatta üretilir.
•	 Sabit ve mobil seçenekleri mevcuttur.
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