
Mobiele vetafscheider voor beperkte ruimtes

Heeft u een frietkar of mobiele foodtruck 
met daarin de mogelijkheid om voedsel 
te bereiden? Dan mag u afvalwater, dat 
vervuild is met vetten, niet zomaar lozen 
op het riool.
Om ook in een mobiele ruimte vetten te 
scheiden van het afvalwater biedt de ACO 
LipuMobil-P dé oplossing.
 
De LipuMobil-P kan door zijn geringe 
afmeting eenvoudig en ruimtebesparend 
geplaatst worden onder de wasbak.
Deze mobiele vetafscheider is optioneel 
uitgevoerd met een externe vetopslag-
tank, met een capaciteit van 10 liter.
 

ACO P a s s a v a n t

Doordat de vetopslagtank voorzien is van 
een gebruiksvriendelijke handpomp kunt 
u stankvrij het afgescheiden vet over-
pompen en op deze manier eenvoudig 
afvoeren. Het handmatig afromen van het 
vet behoort hiermee tot het verleden.
 
Wanneer het voor de toegankelijkheid 
van de afscheider nodig is, kan deze 
optioneel worden voorzien van wielen, 
zodat u deze eenvoudig kunt verplaatsen 
(aansluiting dient dan wel flexibel of 
eenvoudig afkoppelbaar te zijn).

ACO vetafscheider LipuMobil-P type 0.8 
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ACO vetafscheider LipuMobil-P type 0.8 (getest volgens NEN-EN 1825) 

uit polyethyleen

Productoverzicht 

Productinformatie 

Afmetingen

Omschrijving Artikelnummer €uro/stuk

Alleen de vetafscheider 
zonder vetopslagtank

3700.04.00 690,-

Met vetopslagtank (rechts) 3700.04.10 1.035,-

Met vetopslagtank (links) 3700.04.20 1.035,-

Accessories 

Omschrijving Artikelnummer €uro/stuk

 Wielen (set) om afscheider eenvoudig te kunnen 
verplaatsen (1 paar met rem)

3700.04.30 225,-

 
 Afsluiter voor het ledigen van de tank 3700.04.40 12,-

 Stankdicht opslagvat voor vetafvoer
7600.00.15 167,-

 Handafsluiter Ø 50 voor in de inlaatleiding 0175.18.33 121,-

ACO Passavant/LipuMobil-P/Augustus 2019/WI/100

 Voor vrijstaande installatie in vorstvrije ruimte. 
 Stankdicht afgesloten met afneembare deksel die voorzien is van een spanring.
 In- en uitlaat Ø 50 mm voor aansluiting op kunststof leidingsystemen.
 Totaal volume: 48 L.
 Vetberging: 15 L.
 Slibvolume: 16 L.
 Ook leverbaar zonder vetopslagtank en handpomp.
 Capaciteit 0,8 l/s volgens NEN-EN1825.
 Getest volgens certificaatnummer 60143589-001.
 ACO LipuMobil 0.8  getest volgens NEN-EN 1825 echter zonder 

 CE markering, omdat de Norm geen afscheiders kleiner dan NG 1 kent
 Het toepassen van een vetafscheider die niet is voorzien van een 
 CE-markering mag alleen in overleg met het bevoegd gezag plaatsvinden.
 Wij adviseren u dan ook vóór het toepassen van deze afscheider.
 toestemming van het bevoegd gezag (vergunningverlener) te vragen.
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