
Większa wydajność, dłuższe okresy serwisowe 
oraz niższe koszty operacyjne
Filtr paliwa FF63041NN spełnia najnowsze standardy skuteczności 
filtrowania zapewniając jednocześnie wydłużenie okresów 
międzyserwisowych dla silników Cummins 2021 B6.7.  
Nowa technologia filtra paliwa Fleetguard FF63041NN NanoNet® 
zmniejsza ilość szkodliwych cząstek docierających do układu 
paliwowego silnika, co redukuje liczbę przestojów i zmniejsza 
koszty utrzymania (TCO).

Oryginalne produkty filtrujące Fleetguard do układów paliwowych są produkowane 
tak, aby spełniały lub przewyższały normy OE w celu zapewnienia optymalnej ochrony, 
wydłużenia okresów międzyserwisowych i zmniejszenia kosztów eksploatacji. 

Fleetguard FF63041NN zapewnia  
dłuższe okresy pomiędzy serwisami  
i ochronę silnika
• Dłuższe okresy pomiędzy serwisami, 2000 godzin  

lub 100 000 km, minimalizują koszty obsługi i maksymalizują 
ciągłość pracy

• Unikalna konstrukcja zapewnia maksymalną żywotność  
silnika i najlepszą w swojej klasie ochronę

FILTR PALIWA FF63041NN: PRAWDZIWA OCHRONA.
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Filtry paliwa na 2000 godzin

Rozwiązania w zakresie filtrowania paliwa 
zapewniające dłuższe okresy pomiędzy  
serwisami dla silnika Cummins 2021 B6.7



Zredukuj przestoje sprzętu dzięki wysoko 
wydajnym materiałom filtracyjnym 
Nowy filtr paliwa Fleetguard ma zaawansowaną architekturę usuwania 
wody w celu zwalczania obecności wody w oleju napędowym, co stanowi 
wyzwanie, z którym często borykają się obecnie operatorzy sprzętu. 
Przeznaczony dla silników Cummins Stage V QSB & QSL filtr Fleetguard 
FS20121 zapewnia wydłużenie okresów międzyserwisowych, spełniając 
jednocześnie dzisiejsze wysokie standardy wydajności.

Oryginalne produkty filtrujące Fleetguard do układów paliwowych 
są produkowane tak, aby spełniały lub przewyższały normy OE 
w celu zapewnienia optymalnej ochrony, wydłużenia okresów 
międzyserwisowych i zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Walcz z wodą w oleju napędowym
• Zaawansowana architektura separacji wody z paliwa została 

zastosowana w celu zapewnienia maksymalnej ochrony

• Okresy międzyserwisowe wydłużone do 2000 godzin  
minimalizują koszty i maksymalizują ciągłość pracy

Rozwiązania w zakresie maksymalnej ochrony filtracyjnej
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Najlepsza gwarancja w branży.
Gwarancja Cummins Filtration obejmuje całą linię 
naszych produktów, zapewniając taką samą wydajność 
i wykraczając poza możliwości konkurencji. Odwiedź 
stronę cumminsfiltration.com, aby poznać korzyści 
wynikające z gwarancji Cummins Filtration.

Opracowane przez Cummins,  
zatwierdzone przez Cummins.
• Filtry Fleetguard są testowane w terenie na całym świecie w celu spełnienia 

najsurowszych norm przemysłowych i wewnętrznych.
• Silniki i filtry Cummins są wspólnie opracowywane w celu zapewnienia 

maksymalnej zgodności.
• Produkowane od 1958 roku, filtry Fleetguard należą  

do Cummins i są opracowywane wspólnie z Cummins.
• Jesteśmy Cummins i znamy się na silnikach!


