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Compleet assortiment producten voor luchtfiltering

We are on air...

Hoogste kwaliteit

Innovatieve technologie

Optimale prestaties

Betrouwbaarheid

Uitstekende service
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ZAL INVLOED HEBBEN

OP DE LEVENSDUUR

VAN EEN MOTOR

ZOVEEL VUIL

Lucht is niet alleen van vitaal belang voor alle levensvormen op aarde maar

ook voor de huidige, geavanceerde, dieselmotoren. 

Een doorsnee motor van een Heavy Duty dieseltruck heeft tussen 13.000

en 20.000 liter lucht nodig voor de verbranding van slechts één liter brandstof. 

Deze lucht is echter vervuild en bevat allerlei verontreinigingen zoals gassen,

stof, smog en vaste deeltjes. Dergelijke deeltjes zijn, net als temperatuur en

vochtigheid, niet altijd zichtbaar voor het oog, maar ze zijn wel degelijk

schadelijk voor de motor. Ze verminderen de zuiverheid van de lucht en 

kunnen ernstige schade veroorzaken aan alle motoronderdelen.

Onder normale snelwegomstandigheden bevat de lucht die een 16-liter

motor verbruikt bijna 20 kilo (!) vuil/verontreiniging per 100.000 km.

Aan half werk heeft u niets. De luchtinlaat is een volledig open systeem.

Luchtfilters zijn van essentieel belang voor Heavy Duty dieselmotoren en

de lucht die deze motoren ‘inademen’ moet zo zuiver mogelijk zijn. De luchtk-

waliteit heeft grote invloed op de prestaties van een dieselmotor. Verstopte

luchtfilters zorgen voor verminderde motorprestaties, hoger brandstofverbruik,

meer uitlaatgassen en ze zijn schadelijk voor het milieu. 

Fleetguard-luchtfilters zijn ontwikkeld om optimale luchtkwaliteit te leveren

en de beste motorbescherming en langste levensduur te bieden.

Het ene luchtfilter kan aanzienlijk effectiënter zijn dan de andere, zelfs als het rendementsverschil

miniem lijkt te zijn. Onderstaande testresultaten werden bereikt onder omstandigheden met hoge 

stofconcentraties (200 mg/m3).

Complete

geteste filters Rendement Stof in motor

Filter 1 99,0% 2,0 gram/uur

Filter 2 99,5% 1,0 gram/uur

Filter 3 99,6% 0,8 gram/uur

Filter 4 99,7% 0,6 gram/uur

Filter 5 99,8% 0,4 gram/uur

Filter 6 99,9% 0,2 gram/uur

Via een luchtfilter met een rendement van 99,0%

komt tweemaal zoveel stof in de motor als bij een

luchtfilter met een rendement van 99,5%. Dit

betekent 10 maal meer stof dan bij een rendement

van 99,9%!

Vroeger of later maakt de keuze van het juiste filter

voor de juiste toepassing een wezenlijk verschil voor

de slijtagegraad, de kosten en de prestaties van uw

dieselmotor!

ER ZIT IETS IN DE LUCHT ...

GEEN COMPROMIS BIJ LUCHTFILTERING

KLEIN VERSCHIL – GROTE GEVOLGEN
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Met een assortiment van meer dan 1.500 verschillende producten voor luchtfiltering, van klemmen en filter-

huizen tot ultra-geavanceerde luchtfilters, heeft Fleetguard – leider van wereldklasse op het gebied van

heavy-duty luchtfiltratie – alles wat u nodig heeft voor uw hoogwaardige luchtinlaatsystemen. De Fleetguard

Visibowl-voorfilters en de hoogrendement Sy Klone zelfreinigende voorfilters worden sterk aanbevolen

voor constructie, mijn-, land-, en bosbouw alsmede andere sectoren waar de werkomstandigheden zwaar zijn. 

Gebruik de Filter Minder van Fleetguard om op een eenvoudige en preventieve manier de levensduur van

uw luchtfilter te bewaken. Fleetguard spant zich in om de filterprestaties en de filterkwaliteit continu te 

verbeteren. 

Onze producten zijn zo gemaakt, dat ze de beste totaalprestaties en levensduur opleveren. Ze zijn de ideale

oplossing voor optimale motorbescherming, langere service-intervallen en lagere onderhoudskosten. 

De filtermedium technologie , toegepast door Fleetguard, is ontwikkeld om te voldoen aan technische criteria

zoals vezelformaat, vorm, poriegrootte, papierdikte en mechanische sterkte. Het Dimple Pleat-medium-

systeem van Fleetguard zorgt ervoor dat de plooien op gelijke afstand blijven en dat lucht zich gelijkmatig

over het oppervlak verdeelt. Hetgeen zorgt voor optimaal filtervemogen en een maximale levensduur. 

Het filtermedia zijn met speciale harsen geïmpregneerd om te zorgen voor maximale

prestaties. Door de hot-melt-hechtingstechniek zijn de plooien goed uitgelijnd en

beschermd gedurende de gehele levensduur van het filter. 

Fleetguard-afdichtingsontwerp sluit hermetisch voor elke toepassing ten behoeve van

een betrouwbare montage gedurende de gehele levensduur van het filter.

De "M" (Magnum) luchtfilterelementen van

Fleetguard zijn geconstrueerd met extra 15% meer

filteroppervlak dan standaard versies. In zeer zware

omstandigheden kan deze capaciteit zorgen voor

een aanzienlijk langere levensduur en minder

frequent vervangen van het element.

Producten met de achtervoeging "K" hebben

integrale vinnen op het filterelement die de lucht

in het filterhuis laten wervelen, 

waardoor vele grote vuildeeltjes worden afgevoerd

voordat ze bij de filters komen. Bij dergelijke filters komt er minder snel vast te

zitten in het filterelement; ook dit draagt bij tot een langere levensduur en het biedt

tegelijkertijd maximale 

motorbescherming. De Fleetguard-serie RS-filters maakt gebruik van een 360°

radiale afdichting rond de binnenzijde van de eindkap. Deze “opdruk”-elementen

treft men op allerlei toepassingen aan. Met dergelijke ‚radial seal‘ elementen loopt

men nauwelijks nog het risico dat er vuil van het element in de luchtinlaat valt bij

het vervangen van de filters.

De meest recente innovatie in luchtfiltertechniek is de OptiAir van Fleetguard. Deze

producten worden nu reeds over de gehele wereld toegepast en ze bieden een zeer

hoog vuilopname vermogen in

combinatie met minimale

luchtweerstand. 

Fleetguard-technologie zet weer

eens nieuwe normen op gebied

van filterprestaties.

... TOT OPTIAIR

VAN VOORFILTERS...



www.cumminsfiltration.com
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Voor meer informatie over filtratie:

België (32) 15 28 93 11

Frankrijk (33) 298 76 49 49

Engeland (44) 1455 542 222

Zuid-Afrika (27) 33 355 5815

Voor uitlaatproducten:

Engeland (44) 1455 63 77 01

Uw Fleetguard Distributeur
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De precisieproducten van Fleetguard voor lucht-

filtering zijn gefabriceerd conform de hoogste

normen die gelden voor alle Fleetguard-

producten. Fleetguards kwaliteitssysteem is

QS 9000 / ISO 9001 / TS 16949 gecertificeerd.

Elk filter dat wordt gefabriceerd, ondergaat een

lange reeks kwaliteitscontroles en wordt

afzonderlijk geïnspecteerd vóór het de fabriek

verlaat.

De speciale verpakking zorgt ervoor dat het

product in optimale staat blijft - van fabriek tot

afleveringsadres.

Fleetguard Kwaliteit


