
Centriguard™ com SpiraTec™

Sistema centrífugo avançado para máxima remoção de fuligem
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Com as especifi cações cada vez mais rigorosas 

dos novos motores de baixa emissão, a remoção 

da fuligem do óleo do motor passou a ter uma 

relevância nunca vista. Os sistemas de fi ltragem 

Centriguard com tecnologia SpiraTec™ patenteada 

enfrentam esse desafi o, além de:

Aprimorar a vida útil e o desempenho do motor ■

Facilitar a manutenção ■

Reduzir o impacto ambiental ■

Aprimorar a vida útil 
e o desempenho do motor
Os contaminantes de óleo lubrifi cante com menos 

de 5 microns são os mais danosos para o motor, 

acarretando avarias no mancal, polimento das 

camisas dos cilindros, desgaste de balancim/ponte 

de válvulas e obstrução do fi ltro de fl uxo pleno. 

O SpiraTec foi projetado para remover e reter com 

efi ciência contaminantes com menos de 5 microns, 

resultando em:

Até 50% de redução nos níveis de fuligem do óleo ■

Menores índices de desgaste e menor consumo  ■

de óleo

Maiores intervalos de manutenção do fi ltro  ■

de óleo de fl uxo pleno (dependendo do rigor 

do ciclo de trabalho)

Melhor controle da viscosidade do óleo ■

Maior economia de combustível ■

Facilitar a manutenção
Quanto mais rápida e fácil for a manutenção, mais 

você economizará em tempo e custo de mão-de-obra. 

O sistema de fi ltragem Centriguard é o sistema centrífugo 

mais rápido e fácil de manter do mercado por:

Dispor de manutenção de rotor com encaixe  ■

rápido e fácil

Evitar a sujeira decorrente do uso de solventes  ■

de limpeza

Usar uma confi guração de montagem  ■

de centrifugador comum do setor

Reduzir o impacto ambiental
O rotor do Centriguard é completamente 

descartável e incinerável, provocando 

menos refugo e menor impacto 

ambiental.

Vantagem REAL™.
A fi ltragem centrífuga Fleetguard aumenta o desempenho, 
reduz a manutenção e é ambientalmente amigável

Comparação em corte de um rotor limpo com um rotor pós-uso

NovoUsado

Área de 

polimento

Desgaste da camisa do 
cilindro

Desgaste do trem de 
válvulas

Bloco 
do balancimPonte 

de válvulas

Os níveis de fuligem menores, 

decorrentes do uso do 

centrifugador Centriguard, 

produzem um menor 

desgaste da ponte de válvulas.

O gerenciamento dos subprodutos 

da combustão e a redução dos 

contaminantes do óleo na interface 

anel/camisa gera maior rendimento 

do motor.
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O SpiraTec remove mais fuligem
A tecnologia SpiraTec patenteada coleta fuligem até 

2,5 vezes mais rápido do que os projetos de rotor 

vazio convencionais. Isso se traduz em uma redução 

signifi cativa do índice de desgaste em componentes 

chave do motor e na quantidade de fuligem que o óleo 

deve manter em suspensão.

Essa maior efi ciência de separação é devido à menor 

distância que o óleo contaminado precisa percorrer 

dentro do rotor antes de ser separado e voltar limpo 

para o reservatório. Diferentemente dos projetos de 

‘rotor vazio’ convencionais, o óleo que entra no rotor 

SpiraTec passa pelas fendas entre paletas espiraladas 

que guiam a contaminação para fora, na direção do 

perímetro do rotor, onde as forças G são maiores. 

A contaminação então se acumula formando um 

depósito de sedimentos compactado no interior 

da parede do rotor. 

Comparação de desempenho em 
intervalo de manutenção padrão
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Centriguard Concorrente

Total de contaminantes

Contaminantes coletados

Inovação REAL™.
O design inovador do SpiraTec™ é superior ao da concorrência

Módulo de paleta espiralada

Placa de base

Mancal inferior

Bocal do jato

Cubo

Carcaça do rotor

Mancal superior

Nos projetos de ‘rotor vazio’ 

convencionais, o óleo fl ui através 

do rotor junto ao centro (cubo), 

que é a área menos sujeita 

a forças G. O contaminante 

tem que cruzar todo o raio 

do rotor sem ajuda para atingir 

o perímetro e se separar.

Conjunto da caixa 1. 

(Tampa da caixa, 

Porca, Anel de vedação 

e Anel de retenção)

Rotor e gaxeta 2. 

de manutenção

Peça fundida e eixo 3. 

da base de drenagem 

por gravidade (inclui 

Isoladores de vibração, 

Porcas, Parafusos 

e Arruelas)

Peça fundida e eixo da 4. 

base c/ amortecimento 

a ar opcional (inclui 

Isoladores de vibração, 

Conjunto do êmbolo, 

Conexão de controle 

de ar, Porcas, Parafusos 

e Arruelas)

Kit do isolador de vibração 5. 

(4 Isoladores de vibração, 

4 Parafusos, 8 Arruelas 

e 4 Porcas)

Conexão de controle de ar 6. 

opcional (1/4 NPT)

Conjunto opcional do 7. 

êmbolo de fl uxo de ar/

fechamento do óleo 

(Êmbolo, Mola, Anéis 

de vedação)

Estrutura do Centriguard™



Pacotes para montagem remota do conjunto do centrifugador

Conjunto 
do centrifugador

CH41111 CH41112 CH41113 CH41114 CH41100 CH41101 CH41102

Rotor e gaxeta 
de manutenção

CS41011 CS41011 CS41016 CS41016 CS41005 CS41007 CS41007

Taxa de fl uxo necessária* 

@60psi

7,6 l/min

(2 gpm)

7,6 l/min

(2 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

7,6 l/min

(2 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

Mangueira de drenagem 

e peça de fi xação
11⁄4pol (32 mm) 1⁄2pol (13 mm) 3⁄4pol (19 mm) 3⁄8pol (10 mm) 11⁄4pol (32 mm) 3⁄8pol (10 mm) 3⁄4pol (19 mm)

Suprimento de ar 

necessário
N/A 1⁄4pol NPT N/A 1⁄4pol NPT N/A 1⁄4pol NPT N/A

Altura total 363 mm (14,3pol) 363 mm (14,3pol) 363 mm (14,3pol) 363 mm (14,3pol) 285 mm (11,2pol) 285 mm (11,2pol) 285 mm (11,2pol)

Vão necessário para 

a manutenção do rotor
115 mm (4,5pol) 115 mm (4,5pol) 115 mm (4,5pol) 115 mm (4,5pol) 145 mm (5,7pol) 145 mm (5,7pol) 145 mm (5,7pol)

Capacidade do motor

5L

8L

11L

14L

17L

20L

23L

26L

Nota: o tamanho de motor indicado é para uma unidade centrífuga. No caso de motores maiores, poderá ser necessário usar mais de uma 

unidade para aumentar a capacidade de coleta durante o intervalo de manutenção – desde que o fl uxo de óleo necessário esteja disponível.

Ao oferecer a melhor cobertura de garantia do setor, a Cummins Filtration reafi rma que quer ser seu 

fornecedor para a vida toda. Na qualidade de único fabricante de fi ltros com garantia não proporcional, 

a Cummins Filtration assegura que sempre estará presente no pós-venda.

Para informações detalhadas sobre a Garantia da Cummins Filtration, consulte o folheto e declaração 

de garantia da Cummins Filtration, disponíveis online em cumminsfi ltration.com.

Proteção REAL™.
A cobertura de Garantia REAL que supera a concorrência

Para obter mais informações, visite 

cumminsfi ltration.com
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