			 Filtry powietrza

Rozszerzona gama najwyższej jakości filtrów powietrza, do sprzętu z
silnikami wysokoprężnymi, pracującego w trudnych warunkach

Lepsza ochrona

Testy w rzeczywistych warunkach

• F iltry powietrza NanoForce® zapewniają najczystsze powietrze do silników pojazdów
drogowych i maszyn. Nanowłókna, w połączeniu z naszą ulepszoną konstrukcją
plis, zapewniają optymalną wydajność filtra powietrza, doskonale chroniąc silnik i
obniżając koszty eksploatacji sprzętu.
•W
 wielu zastosowaniach 75% cząstek zanieczyszczeń, które docierają do filtra
powietrza, ma wielkość mniejszą niż 5 mikronów. Jeśli nie zostaną zatrzymane,
mogą zniszczyć najważniejsze części silnika, takie jak tłoki, pierścienie i tuleje
cylindrowe.

• F iltry NanoForce zostały przetestowane i sprawdzone w kontrolowanych laboratoriach
przy zastosowaniu ISO 5011 i zastrzeżonych metod testowych, aby zapewnić
optymalną równowagę między ochroną silnika a wydajnością i żywotnością.

Powiększenie włókien 500x

• O prócz testów laboratoryjnych filtry NanoForce poddano próbom w rzeczywistych
warunkach, w wielu maszynach górniczych na całym świecie. Nawet w najbardziej
trudnych miejscach, jak kopalnie miedzi, rudy żelaza i platyny, z temperaturami od
-45°C do +50°C, filtry te sprawdziły się wielokrotnie.

Niższy koszt całkowity
• N awet o 30% mniejsze wydatki roczne na filtry powietrza NanoForce
w porównaniu do konwencjonalnych filtrów = niższy koszt operacyjny
• Z mniejszony średni opór przepływu, w układzie poboru powietrza, podczas
pracy = możliwość zmniejszenia zużycia paliwa

Czerwony punkt to cząstka pyłu/brudu wielkości 5 mikronów.
NanoNet® stanowi barierę dla małych, ale szkodliwych cząstek.

Wydłużona żywotność filtra

Zastosowania NanoForce

• F iltry NanoForce mogą wydłużyć żywotność filtra ponad 1,5 raza w stosunku
do typowego zalecanego okresu. Podczas prób terenowych stwierdzono nawet
5-krotnie dłuższą żywotność filtra. Okres użytkowania może się różnić
w zależności od typu sprzętu, układu wstępnego oczyszczania powietrza,
projektu układu dolotowego, miejscowych warunków, cyklu pracy urządzenia itd.
• P oniższy wykres przedstawia typowe i wydłużone okresy żywotności NanoForce
obserwowane podczas prób terenowych.

• O budowy filtrów mogą być różne; Cummins Filtration oferuje asortyment filtrów do
obudów filtrów zarówno z uszczelnieniem osiowym jak i radialnym
• W celu zapewnienia maksymalnej wydajności i uszczelnienia, filtr główny powietrza
powinien być stosowany z odpowiednim filtrem bezpieczeństwa firmy Fleetguard.
Numer
standartowego
filtra Fleetguard

Numer filtra
NanoForce

Filtr
bezpieczeństwa

AF27698

AF25149NF*

AF25150**

Wozidła: Caterpillar 789D, 794 AC, 797F,
MT5300DAC i Liebherr T282

AF27696

AF27993NF*

AF27994**

Wozidła: Koparki Belaz, Caterpillar, Euclid,
Komatsu Liebherr i Terex: Hitachi, Komatsu

Żywotność istniejącego filtra powietrza
Przedstawione konwencjonalne filtry
z nanowłóknamii/lub filtry konkurencyjne

AF879M

AF879NF

AF857

Wozidła: Koparki Belaz, Caterpillar, Euclid,
Komatsu i Terex: Hitachi i Komatsu

Zwyczajowe praktyki serwisowe

AF899M

AF899NF

AF880

Wozidła: Koparki Caterpillar, Komatsu i Liebherr:
Wiertnice Komatsu i Liebherr: Atlas Copco
(Pit Viper)

AF1605M

AF1605NF

AF1604

Wywrotki i koparki Hitachi Ładowarki
i wozidła Terex

AF4216NF

Nie dotyczy

AF979M

AF979NF

AF987

AF891M

AF891NF

Nie dotyczy

Żurawie, wiertnice, koparki itd.

AF888M

AF888NF

Nie dotyczy

Ciężarówki Peterbilt

AF928M

AF928NF

AF26380M

Ciężarówki International

Silnik 45-50 l
Dwa filtry

Żywotność filtra powietrza NanoForce
Najlepszy przypadek
Typowy

2,5x dłuższa żywotność

Silnik 60 l
Cztery filtry

5x dłuższa żywotność

1,5x dłuższa żywotność

Silnik 78 l
Sześć filtrów

2,5x dłuższa żywotność

2x dłuższa żywotność
4,5x dłuższa żywotność
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Liczba godzin pracy

Uwagi:
- Wykres pokazuje typowe wyniki uzyskane w rzeczywistych testach konkurencyjnych
filtrów (celuloza lub nanowłókno) oraz filtrów NanoForce w wozidłach w kopalni.
-O
 kres użytkowania zakłada opór (6-10" słupa wody) 1,5-2,5 kPa (czysty filtr) i
maksymalny opór filtra (25"słupa wody) 6,2kPa.

Typowe zastosowania

Koparki linowe P&H z układem absorpcyjnym
Maszyny AG Chem / AGCO; Ciężarówki Peterbilt &
International

AF996M

AF996NF

Nie dotyczy

Ciężarówki Peterbilt

AF1817M

AF1817NF

Nie dotyczy

Ciężarówki Freightliner

AF1616M

AF1616NF

Nie dotyczy

Ciężarówki Western Star

*Użycie z pokrywą serwisową SP1307 podczas zamiany
**Dla uproszczenia należy zamówić filtry podstawowy i wtórny razem. AA2990NF obejmuje
AF27993NF + AF27994, a AA2998NF obejmuje AF25149NF + AF25150
A
 K15524NF obejmuje AF27993NF + AF27994 + SP1307, a AK15545NF obejmuje AF25149NF +
AF25150 + SP1307

Funkcje i zalety

• 9 9,99% efektywność filtracji: najlepsza dostępna ochrona podczas
filtracji powietrza
• D o 5 razy dłuższa żywotność w stosunku do filtrów konwencjonalnych: mniej
wymian filtra powietrza
•M
 ocna konstrukcja zapewniająca mniejszy średni opór przepływu powietrza:
mniejsze zużycie paliwa

Typowe uszczelnienie osiowe

Typowe uszczelnienie radialne z pokrywą

Najlepsza gwarancja w branży
Gwarancja Cummins Filtration obejmuje całą linię naszych produktów zapewniających taką samą wydajność i ochronę, znacznie przewyższającą oferowaną przez konkurencję.
Czyszczenie filtra powietrza z nanowłóknami spowoduje uszkodzenie materiału filtracyjnego, co z kolei pogorszy ochronę silnika i spowoduje utratę gwarancji filtra. Odwiedź
stronę cumminsfiltration.com, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach wynikających z gwarancji Cummins Filtration.
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