
ConeStaC™centrifugaal filter
PRESTEERT BETER DAN EEN CONVENTIONELE CENTRIFUGAAL FILTER

Toptechnologie die 
uw motor beschermt

• Uniek ontwerp 
• Betere motorbescherming
• Verbrandbaar
• Langere onderhoudsintervallen
• Lagere onderhoudskosten

Neem voor meer informatie contact op 
met onze Technische Serviceafdeling:
België (32) 15 28 93 11
Frankrijk (33 ) 298 76 49 49
V.K. (44) 1327 349 900

De wetgeving dwingt de fabrikanten 
van bedrijfswagen en motoren ertoe 
om te voldoen aan steeds strengere
emissienormen. 
Met de nieuwe EURO III en EURO IV
normen zijn er strakke limieten opge-
steld met betrekking tot de uitstoot 
van NOx en roet-deeltjes. Het terug-
dringen van deze twee vervuilende stof-
fen leidt echter ook tot een aanzienlijk
hoger sludge-gehalte in de olie.
De geavanceerde bypass-filtratie met 

de ConeStaC™-centrifugaal technologie
van Fleetguard zorgt ervoor dat het
langer duurt vooraleer het hoofdstroom
oliefilter verstopt raakt door sludge of
roet en dat het filter uiteindelijk langer
meegaat. Het systeem kan ook worden
gebruikt om de onderhoudsintervallen
te verlengen. 
De omkapselde en gëintegreerde
ConeStaC™  maakt een proper en 
eenvoudig onderhoud mogelijk en
biedt minimale milieubelasting.

ConeStaC onderdeelnr. Toepassing OEM- onderdeelnr.

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



Het ConeStaC™ verschil
Vergelijking met conventionele centrifuge-ontwerpen

Het gepatenteerde ConeStaC™ontwerp 
• De vrije deeltjes hoeven alleen maar door

een nauwe kanaalopening in de
ConeStaC™.

• Als de deeltjes het oppervlak van de Cone
(konische schijf) bereiken, worden ze naar
buiten geslingerd en daar samengeperst tot
een dikke koek.
Resultaat

• Hoger rendement
• Het filter gaat langer mee
• Schonere olie
• Minder motorslijtage

Conventioneel centrifuge-ontwerp
• De vrije deeltjes moeten de gehele radiale

afstand binnen het vat afleggen
• De oliestroom loopt door de rotor 

vlak naast het midden (de plek met de
laagste G-kracht)

Resultaat
• Lager rendement

“Het unieke ontwerp 
van de ConeStaC™ van Fleetguard

zorgt voor aanzienlijk 
betere prestaties in vergelijking 
tot conventionele centrifuges.“

De prestaties van de ConeStaC™

Vergelijking van het Single-pass rendement 

Testen hebben uitgewezen dat het ConeStaC™-centrifugesysteem betere prestaties levert dan conven-
tionele centrifugesystemen. Met betrekking tot het rendement bij éénmalige doorvoer presteert de
ConeStaC™ voor alle deeltjesgroottes beter dan traditionele centrifugesystemen. Bij een deeltjes-
grootte van 5 tot 10 micron is de reinigingssnelheid voor een gemiddelde carterinhoud 33% hoger. 
Opmerking: De afnametijd geeft de tijd aan die nodig is om het aantal deeltjes in een carter met een factor 10 te verminderen.

Vergelijking van de afnametijd voor deeltjes van 5 -10 micron

tijd/min.

ConeStaC CS 4100X versus. traditionele Centrifuge
Single-Pass doorstromingsrendement
ConeStaC CS 4100X versus. traditionele Centrifuge

deeltjesgrootte

close-up van de weg
die een deeltje aflegt
tussen 2 konische
schijven

Inlaat

Uitlaat

CS 4100X

conv. Centrifuge

CS 4100X
conv. C’fuge

De oliestroom gaat snel
naar de uitlaat naast het
midden (lage “G”-kracht)
en de deeltjes moeten
een grote afstand
afleggen voor ze worden
opgevangen, wat een
lager rendement tot
gevolg heeft.

De oliestroom wordt
tussen de conische
schijven  gevoerd
waardoor de afstand
die de deeltjes moeten
afleggen om te worden
opgevangen aanzienlijk
verkleint en het rende-
ment toeneemt.


