
POR QUE
FLEETGUARD

®

?
Nada protege como Fleetguard 
A Cummins Filtration oferece uma linha completa de filtros, projetada para uma ampla variedade de 
sistemas. Com design avançado e desempenho de alta qualidade, os filtros Fleetguard garantem 
proteção máxima para os geradores.

Mídia altamente evoluída
A Cummins Filtration é a única fabricante de filtros 
que faz parte de uma empresa de grupos geradores, 
tendo uma vantagem competitiva no desenvolvimento 
de mídias de filtro que supera o desempenho dos 
concorrentes, mais uma vez. As camadas da mídia de 
nanofibra que compõem a NanoNet® permitem que 
a mídia capture e retenha contaminantes que podem 
prejudicar os grupos geradores.

StrataPore® – Mídia patenteada com densidade gradiente, que oferece alta eficiência com baixa 
restrição de partida a frio e alta capacidade de retenção de contaminantes.

NanoNet® – Mídia de nanofibra que permite melhor capacidade de fluxo a frio, o que significa 
menor restrição e lubrificação mais rápida em partidas a frio. 

Características superiores para melhor adaptabilidade
É o que está dentro que importa. Isso é especialmente verdadeiro no mundo dos filtros. Outros 
fabricantes usam mídia de microvidro, que pode se decompor e migrar para o processo posterior, 
causando muitos danos. Com a mídia NanoNet® 100% sintética, os filtros Fleetguard tornam-se a 
melhor escolha, especialmente em ambientes desafiadores. 

Benefícios dos filtros Fleetguard para os grupos geradores
• Intervalos de troca mais longos.
• Custos de manutenção reduzidos. 
• Custos operacionais inferiores.
• Vida útil mais longa dos componentes.
• Captura e retém contaminantes que danificam o motor.
• Alta eficiência em toda a vida útil do filtro.
• Melhor capacidade de fluxo a frio - menor restrição 
 e lubrificação mais rápida em partidas a frio.

Para mais informações, acesse cumminsfiltration.com
ou ligue 0800 CUMMINS (0800 286 6467)
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