
Especificamente projetados para atender às necessidades de equipamentos de perfuração Atlas Copco® 
equipados com motores ROC L6, L7 e L8, os filtros de ar da nova série Fleetguard são os substitutos 

diretos para os sistemas de admissão Donaldson FRG2. Esses produtos de filtração de ar de duplo estágio 
oferecem proteção ideal para uma gama extensa de aplicações médias a pesadas, como equipamentos para 

agricultura e construção, bem como para veículos usados em mineração e para os fora de estrada.

Soluções de filtragem de ar Fleetguard®

para sistemas de admissão Donaldson® FRG2

Soluções para uma filtragem genuína

Tipo de filtro Número da peça Fleetguard Número da peça OEM Número da peça Donaldson

33,02 cm primário AF25121 3222188141 P785390

33,02 cm secundário AF25122 3222188142 P785391

38,10 cm primário AF25123 3222188151 P785590

38,10 cm secundário AF27874 3222188152 P785401

45,72 cm primário AF25124 3222188161 P786197

45,72 cm secundário AF25263 3222188164 P786198



Para cada litro de combustível consumido por um motor diesel moderno, este normalmente precisa de 15.000 litros de ar! 
Portanto, a qualidade ruim do ar pode impactar significativamente o desgaste e o desempenho do motor. 

Como resultado, a eficaz filtragem do ar é essencial para proteger o motor de partículas contaminantes. Sintomas de 
manutenção precária incluem filtros de ar obstruídos, desempenho reduzido do motor devido à perda de potência 

e consequente elevação no consumo de combustível.
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Estes novos filtros de ar primários Fleetguard 
apresentam manoplas duráveis e integradas 
à estrutura para facilitar a instalação 
e remoção dos elementos.

33,02 cm Primário – AF25121 38,10 cm Primário – AF25123 45,72 cm Primário – AF25124

33,02 cm Secundário – AF25122 38,10 cm Secundário – AF27874 45,72 cm Secundário – AF25263

A melhor garantia do mercado.
Quando você compra um produto da Cummins Filtration, você está protegido com a nossa garantia superior desde o momento da 
compra e durante toda a sua vida útil recomendada. Diferentemente dos concorrentes do ramo, nossa cobertura de garantia não 
é proporcionalmente dividida, o que significa que você está totalmente protegido durante toda a vida útil recomendada do produto.


