
Filtry mocznikowe mają kluczowe znaczenie 
dla selektywnych systemów redukcji 
katalitycznej (SCR).
Producenci pojazdów, o średniej i dużej ładowności, stoją w 
obliczu coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. Aby 
spełnić te normy, większość producentów OEM zdecydowała się 
na zastosowanie technologii selektywnej redukcji katalitycznej 
(SCR). Kluczowym elementem systemu SCR jest dozownik, który 
wtryskuje mocznik do układu wydechowego. Mocznik wchodzi 
w interakcję z katalizatorem, co ostatecznie zmniejsza emisję 
NOx. Kolejnym elementem systemu jest filtr mocznikowy, który 
filtruje pompowany do modułu dozowania mocznik. W zależności 
od indywidualnych specyfikacji producenta wyposażenia 
oryginalnego, filtry muszą być regularnie wymieniane — tak jak 
wszystkie inne filtry silnikowe.

Filtry/zestawy filtrów mocznikowych
do zastosowań w europejskich samochodach ciężarowych, 
autobusach i pojazdach nieprzeznaczonych na drogi 
publiczne

Fleetguard Mann+Hummel Hengst Główne zastosowania

UF101 U 5001 KIT E103UD295
AGCO, Case Construction, DAF, Fendt, IVECO, John Deere, 
Massey-Ferguson, Volvo, VDL Bus, TEMSA Bus, Solaris Bus

UF102 U 1003 (10) E105U MAN Trucks & Busses (Lion's City & Lion's Intercity)

UF103 U 620/4y KIT - MAN, Neoplan, Otokar, Van Hool, Viseon Bus

UF104 U 58/1 KIT E102UD179 Mercedes, Evobus, Claas, Optare

UF106 U 58/9 KIT - Mercedes, DAF, Scania, Evobus

UK175  
(zastępuje 3967874)

U 620/2y KIT 
U 620/3y KIT

E101UD178
Cummins, DAF, IVECO, Temsa, Van Hool, VDL,  

Volvo, Dennis Buses, KING LONG Buses

UK176  
(zastępuje 3986767)

U 630x KIT E100UD160
IVECO, Renault Trucks, New Holland, Massey-Ferguson,  

Volvo, Claas, Fendt, Volvo Trucks

Filtry i zestawy filtrów mocznikowych Fleetguard
Wydajność na poziomie premium
Będąc częścią firmy produkującej silniki (Cummins), oraz siostrzaną jednostką 
biznesową firmy, która jest czołowym dostawcą technologii dozowania na 
dzisiejsze rynki (Cummins Emission Solutions), mamy duże doświadczenie w 
dostarczaniu filtrów i zestawów filtrów mocznikowych, do różnych zastosowań 
w samochodach ciężarowych i autobusach, jak również w pojazdach 
nieprzeznaczonych na drogi publiczne.

Filtry Fleetguard są tak zaprojektowane, aby spełniały lub przekraczały 
specyfikacje OEM. Są one objęte jedną z najlepszych gwarancji w branży.

Szeroka gama produktów i systemów filtrowania oznacza dla klientów 
możliwość zaopatrzenia się u jednego dostawcy (One Stop Shop) — a 
uznana jakość premium marki Fleetguard sprawia, że miliony klientów na 

całym świecie są spokojne o swoje pojazdy.
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