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13x
Os filtros avançados de combustível oferecem 

mais 
proteção.

 
 

  

 

Protetor 
de injetores.

*Resultados obtidos 
a partir de testes internos.

Nada protege 
como a Fleetguard®.

A mídia baseada em nanotecnologia oferece uma 
proteção 13 vezes maior do que os �ltros de 
combustível convencionais*, reduzindo o desgaste 
e economizando os milhares de dólares que custa 
para substituir um conjunto de injetores em motores 
de caminhão de transporte de 400 toneladas.

Garantindo 
os resultados.
Desde �ltros de combustível, de ar e de lubri�cantes 
até líquidos de arrefecimento de vida prolongada e 
Fluidos de Escape de Diesel (DEF) de qualidade, a 
Fleetguard é especialista reconhecida, com 
produtos inovadores que comprovadamente 
prolongam a vida do motor, aumentam a 
produtividade com menor tempo de inatividade e 
reduzem o custo total de operação. Nada protege 
seus resultados como a Fleetguard.

Os produtos Fleetguard estão disponíveis em mais 
de 33.000 locais de varejo em todo o mundo. Para a 
localização mais próxima, consulte o site 
cummins�ltration.com.
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Controle da 
contaminação.

Menos despesas. 
Mais realizações.

 

 
 

 
 

 

  

 

Custo total por tonelada 

42%
menor   

quando se utiliza um pacote de sistema 
de filtragem completo da Fleetguard.

 

25%
Filtros de ar com

mais capacidade.

3x
Eliminando até 

mais contaminantes 
em sistemas de lubrificação.

Os �ltros de ar Magnum™ da Fleetguard têm 25% 
mais capacidade do que os �ltros de ar 
convencionais* e podem triplicar a duração dos 
intervalos de manutenção. Três trocas de �ltro a 
menos por ano economizam centenas de dólares 
somente em peças e em custos operacionais.

Maior produtividade. Tempo de inatividade 
reduzido. Menor consumo de combustível. Vida 
prolongada do motor. Tudo isso representa uma 
redução de 42% no custo total por tonelada* com a 
linha completa Fleetguard de produtos inovadores 
para o seu equipamento de mineração.

Os produtos inovadores de lubri�cantes da 
Fleetguard capturam até três vezes mais 
contaminantes do que os �ltros totalmente 
sintéticos*, incluindo fragmentos de metal, ferrugem 
e poeira. Você vai tirar menos do bolso do que da 
terra, uma vez que motores de substituição para 
caminhões de transporte de 300 toneladas custam 
entre US$ 250.000 e US$ 300.000.

Poeira 
devoradora.
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