
CCoonneeSSttaaCC™™cceennttrriiffuuggááll  sszzûûrrõõ
Felülmúlja a hagyományos centrifugál szûrõket

Magas szintû technológia,
amely védi az Ön motorját

• Egyedülálló tervezés
• Magasabb hatékonyság
• Elégethetõ
• Meghosszabbítja a szervizelés intervallumát
• Alacsonyabb karbantartási költség

További információért kérjük 
forduljon a Mûszaki Osztályhoz:
Belgium +32 15 28 93 11
Franciaország +33 298 76 49 49
U.K. +44 1455 542 222

A jogi szabályozások egyre 
szigorúbb kibocsátási normákat
támasztanak a gépjármûiparban,
és a motorgyártóknak is kihívást
jelent ezeknek megfelelni.
Az új EURO III. és EURO IV.
szabályozások szigorú elõírásokat
határoznak meg a nitrogén-oxid
és a PM (korom) kibocsátását
illetõen. 
De másfelõl e két szennyezõanyag
csökkentése sokkal nagyobb
mennyiségû olaj-iszapot 
eredményez. 

A továbbfejlesztett mellékáramkörû
szûrés a Fleetguard ConeStaCTM

centrifugál szûrõjével biztosítja,
hogy a fõáramú olajszûrõ ne
tömõdjön el az iszaptól vagy
koromtól, meghosszabbítja a
szûrõ élettartamát, illetve a
szervizelés intervallumát.

A Fleetguard zárt ConeStaCTM

centrifugál szûrõje tisztább és
könnyebb tisztítást tesz lehetõvé
minimális környezet károsítással.
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ConeStaCTM Cikkszám Rendeltetés Gyári Cikkszám
CS 41000 Renault 50 01 846 546

CS 41001 DAF 1310891

CS 41002 Perkins OE 45353

CS 41003 Renault 50 10 437 143

CS 41004 Renault 50 01 853 256

CS 41005 Renault 50 10 437 356
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A ConeStaCTM különbözõsége
Összehasonlítás a hagyományos centrifugál szûrõ rendszerekkel

Szabadalmazott ConeStaCTM rendszer 
• A részecskéknek csak egy szûk 

ConeStaCTM olajcsatorna résen kell 
áthaladniuk

• Amint a részecskék elérik a Cone 
felületét, kilökõdnek a héj felé, és egy 
sûrû iszapréteggé nyomódik össze

Eredmény:
• magasabb hatékonyság
• hosszabb szûrõ élettartam
• tisztább olaj
• alacsonyabb motor kopási szint

Hagyományos centrifugál szûrõ rendszer
• A részecskéknek át kell haladni az 

edény teljes keresztmetszetén
• A folyadékáram a forgórész központja

mellett halad el (alacsonyabb 
gravitációs erõ)

Eredmény:
• alacsonyabb hatékonyság

“A Fleetguard ConeStaCTM

egyedülálló kialakítása
jelentõsen növeli a 

hagyományos centrifugál
szûrõ teljesítményét."

A ConeStaC™ mûködése

5-10 mikronos csökkentés 
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ConeStaC CS 4100X vs. traditional Centrifuge

Egyáramú hatékonyság

CS 4100X vs. traditional Centrifuge
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részecske méret

Közeli felvétel
a részecskék
útjáról 
a két kúp között

Bemenet

Kimenet

Hagyományos
kialakítás:
A folyadék gyorsan
elhagyja 
a kimenetet a lyuk
mellett (alacsonyabb
gravitációs erõ), és a
részecskéknek nagy
távolságot kell
megtenniük, hogy
kiválasztódjanak, 
mely egy csökkentett
hatékonyságot 
eredményez. 

ConeStaCTM

kialakítás:
A folyadék áthalad a
réseken a kúpos
rész között, jelen-
tõsen csökkentve azt 
a távolságot amelyet
a részecskének meg
kell tennie ahhoz,
hogy kiválasztódjon ,
növelve a
hatékonyságot.

CS 4100X

conv. Centrifuge

CS 4100X
conv. C’fuge

Egyáramú hatékonyság és olajteknõ tisztulási sebesség összehasonlítása:

Vizsgálatok bizonyították, hogy a ConeStaCTM centrifugál szûrõ rendszer jobban
mûködött, mint a hagyományos centrifugál szûrõ rendszer. Az egyáramú
hatékonyság vizsgálat szabályai szerint a ConeStac felülmúlja a hagyományos
centrifugál szûrõ rendszereket, minden részecske méretben. Az olajteknõ 
tisztulási sebessége az 5-10 mikronos méretben 33%-kal gyorsabb.


