
Onderdeelnr. Paardenkrachten (kW) Toepassingen
CV50108 60-90 (45-67) sets voor algemene toepassing

CV50109 91-120 (68-89) idem

CV50110 121-160 (90-119) idem

CV50111 161-220 (120-164) idem

CV50112 221-300 (165-224) idem

CV50203* 301-400 (225-298) idem

CV50204* 401-525 (299-392) idem

CV50205* 526-640 (392-477) idem

CV50115 215-245 (160-183) Cummins B - 5.9 l motoren (Dodge Ram)

CV50116 175-300 (130-224) Cummins C en L serie

CV50117 175-300 (130-224) Cummins B motoren

CV50200* 280-450 (209-336) Cummins M11

CV50201* 310-525 (231-391) Cummins N14

CV50202* 280-600 (209-447) Cummins ISX/QSX

ENVIROGUARD™

VOORKOMT OLIEDRUPPELING UIT CARTERDAMPEN

Gepatenteerde 
technologie om het 

milieu te beschermen

• Voorkomt verontreiniging van de motor
• Beschermt het milieu
• Geschikt voor de meeste populaire dieselmotoren
• Gemakkelijk te installeren 

enkelvoudig systeem

dubbel systeem

*Dubbel systeem

Het Fleetguard Enviroguard™  open carter-
ventilatiesysteem is een gepatenteerde 
technologie die het druppelen van de olie 
en carterdampen uit het carter van dieselmo-
toren regelt.
Carterdampen uit het carter, algemeen bek-
end als ‘blowby’, zijn het gevolg van gassen
en olie die onder hoge druk via de zuiger-
veren ontsnappen en zo in de atmosfeer
komen.  Carterdampen zijn een olienevel die
bestaat uit aërosol en grotere oliedeeltjes die
de motor en de oppervlakken eronder veron-
treinigen. 

Met Fleetguards Enviroguard™ OCV syste-
men kunt u dergelijke verontreiniging
voorkomen, uw bedrijfskosten verlagen en
mede de service-intervallen voor uw motoren
verlengen. Enviroguard is een milieuvriende-
lijke technologie die gemakkelijk achteraf te
monteren is. 
Het systeem is verkrijgbaar voor alle populaire
dieselmotoren van 60 tot 640 pk. 
Na installatie gaat Enviroguard™ net zo lang
mee als de motor zelf. Alle systemen worden
geleverd inclusief ontluchter, installatieslangen
en fittingen.



Ventilatie

Inlaat

Olieafvoer

uitgefilterde gassen
naar de atmosfeer
geventileerd

doorblaasgassen 
vanuit de motor

afgescheiden olie gaat
terug naar het carter

o
lie

d
ru

p
p
e
lin

g
/ 

g
ra

m

mijl (km in bedrijf)

Oliedruppelcontrole

10.000 mijl

16.100 km
50.000 mijl

80.500 km

100.000 mijl

161.000 km
500.000 mijl

805.000 km

ENKELVOUDIG SYSTEEM DUBBEL SYSTEEM
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TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT

Meer informatie: 
België +32 15 28 93 11
Frankrijk +33 298 76 49 49
UK +44 1788 853 600
Zuid-Afrika+27 33 355 5815

HOE WERKT ENVIROGUARD?

Doorblaasgas gaat direct van de motor naar
de Enviroguard™-ontluchter. 
Het geheel bestaat uit een aantal openingen
en uniek filtermateriaal. 
De openingen leiden de olienevel en de
gassen tot op het filtermateriaal. De zware
olie- en aërosoldeeltjes worden vastge-
houden, afgescheiden en gebonden door de
filtermedia. 
De afgescheiden olie gaat terug naar het
carter en de uitgefilterde gassen worden
naar de atmosfeer geventileerd.

DE PRESTATIES VAN ENVIROGUARD™

HET Enviroguard™ OCV product vergeleken
met standaard natte filtersystemen

Laboratoriumproeven hebben bewezen dat de
Enviroguard™ open-carterventilatiesystemen
tot wel zesmaal meer rendement opleveren
dan standaard natfiltersystemen met
betrekking tot het filteren van aërosol-deeltjes.

Bij een bedrijfsafstand van 800.000 km 
is de uitdruppeling van olie:

met conventionele natfilter- 

ontluchtingssystemen

met Enviroguard™

OCV-systemen

1,8 liter

0,089 liter
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natfiltersysteemEnviroguard

Filterrendement aërosol-deeltjes

Hoe langer de motor wordt gebruikt, des te
meer rendement levert de Fleetguard
Enviroguard™ op in vergelijking met tradi-
tionele natfiltersystemen voor wat betreft de
beheersing van oliedruppeling.

Toepassingen

Vermogensbereik

Bedrijfstemperatuur

Levensduur systeem

Service-interval

Garantie

De meeste dieselmotoren

60 - 640 pk

-40°C tot 121°C

Net zo lang als de motor meegaat (!)

Volledig onderhoudsvrij (!)

3 jaar


