
Zaawansowany materiał filtracyjny.



Dlaczego warto wybrać materiał NanoNet?



Czy potrzebujesz filtra, który… 
•	 skuteczniej zabezpiecza wtryskiwacze w całym okresie  
 eksploatacji filtra?

•	 w odróżnieniu od tradycyjnych filtrów celulozowych jest  
 odporny na działanie wody zawartej w paliwie?

•	 zachowuje parametry separacji  i utrzymywania  
 zanieczyszczeń również w rzeczywistych warunkach  
 drgań i skokowych wzrostów przepływu paliwa?

•  wydłuża okresy eksploatacji, utrzymuje wysoką wydajność,  
 ogranicza przestoje i obniża koszty serwisowania?

Technologia zaawansowanego materiału filtracyjnego NanoNet 
zapewnia niezrównane parametry filtrowania, dając pewność, 
że sprzęt będzie zawsze działał niezawodnie.

Filtry paliwa Fleetguard®  
z materiałem NanoNet.



Problem: Zaostrzone normy wymagają czystszego paliwa.
Dzisiejsze bardziej surowe przepisy wymagają stosowania wydajniejszych układów paliwowych (zmniejszenie zużycia 
paliwa przy utrzymaniu niższej emisji). Zaostrzone normy doprowadziły do zastosowania wysokociśnieniowych układów 
paliwowych typu High Pressure Common Rail (HPCR), które wymagają najwyższych poziomów czystości paliwa. Układy 
HPCR są bardziej podatne na uszkodzenia z powodu zanieczyszczeń ze względu na mniejsze tolerancje komponentów, 
co oznacza, że jakość paliwa jeszcze nigdy nie miała tak dużego znaczenia.

W trosce o czystsze środowisko.



Rozwiązanie: Czystsze paliwo dzięki technologii NanoNet.
Technologia zaawansowanego materiału filtracyjnego NanoNet zapewnia niezrównaną ochronę przed 
zanieczyszczeniami w paliwie, co pozwala utrzymać sprawność komponentów układu wtryskowego. 
Czystość układu paliwowego ma zasadnicze znaczenie w spełnianiu coraz bardziej rygorystycznych norm 
dla nowoczesnych silników wysokoprężnych.

Materiał filtracyjny NanoNet, zdobywca nagrody 
Nowy produkt roku 2013, przyznanej 
przez American Filtration Society. Dostępny 
w różnych produktach Fleetguard do filtracji paliwa.

Przechwytuje i utrzymuje 10–13 razy więcej 
zanieczyszczeń niż konkurencyjne materiały filtracyjne.

W trosce o czystsze środowisko.



Problem: Zanieczyszczone paliwo.
Brudne paliwo to coraz częstszy problem na całym świecie i jednocześnie poważne zagrożenie dla nowoczesnych precyzyjnych 
silników. Globalne analizy paliw pokazują, że poziomy zanieczyszczenia paliw wzrosły dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku 
lat. Średni poziom zanieczyszczenia 3,8 litra paliwa cząstkami o wielkości powyżej 4 mikronów wynosi 18 milionów cząstek. 
Ponieważ czystość paliwa w dużej mierze nie została jeszcze uregulowana, producenci układów paliwowych i silników zmuszeni 
są opracowywać sposoby usuwania zanieczyszczeń.

Dobre wieści dla paliw niskiej jakości.



Rozwiązanie: Lepsza ochrona z technologią NanoNet.
Materiał NanoNet przechwytuje i utrzymuje cząstki, zabezpieczając w ten sposób elementy układu 
wtryskowego, nawet w lokalizacjach, gdzie wysokie poziomy zanieczyszczenia paliwa są niebezpiecznie 
wysokie. W jednym z testów firmy Cummins symuluje się uszkodzenia wtryskiwaczy w czasie do 50 godzin 
poprzez ciągłe wprowadzanie pyłu do paliwa podczas pracy silnika. Test wykazuje, że filtr Fleetguard 
z materiałem NanoNet zapewnia maksymalną ochronę wtryskiwaczy przed zanieczyszczeniami paliwa,  
zaś w układach z innymi filtrami dochodzi do uszkodzenia wtryskiwacza. 

Uszkodzenie powstałe w 
trakcie użytkowania – widok 

po rozebraniu elementu 

Pył w paliwie – badanie 
z użyciem wysokiej klasy 

standardowego materiału 
filtracyjnego. Uszkodzenie 
powstałe po niecałych 50 

godzinach

Pył w paliwie – badanie 
z użyciem materiału 

filtracyjnego NanoNet.
Po 190 godzinach brak 

uszkodzeń.

Nowe gniazdo zaworu 
dozującego paliwo

Czystość oleju napędowego dostępnego na komercyjnych stacjach paliw 

Zalecany poziom czystości ISO: 18



Problem: Większe zużycie paliwa.
Niewystarczająca filtracja paliwa może doprowadzić do zużycia elementów wtryskiwacza. To z kolei może skutkować 
zalaniem silnika, powstawaniem osadów, szybszym zużyciem dyszy, obniżeniem parametrów pracy silnika i spadkiem 
wydajności paliwa.
W kontekście dzisiejszych warunków rynkowych problem ten jest poważniejszy niż kiedykolwiek.

Ochrania wtryskiwacze.



Rozwiązanie: Większa skuteczność wtryskiwacza 
dzięki technologii NanoNet. 

Uszkodzone wtryskiwacze mogą doprowadzić 
do „zalania” cylindrów, powstawania osadów, 
szybszego zużywania się elementów i spadku 

wydajności paliwa.

Ochrania wtryskiwacze.

Strumień z nowego 
wtryskiwacza

Strumień z uszkodzonego 
wtryskiwacza

Materiał filtracyjny NanoNet jest o 10–13 razy skuteczniejszy od konkurencyjnych materiałów pod względem 
przechwytywania cząstek o wielkości 4 mikronów. Ma też najlepsze parametry utrzymywania przechwyconych 
cząstek przy drganiach silnika i skokowych wzrostach przepływu paliwa. Dzięki temu wtryskiwacze są świetnie 
zabezpieczone i zachowują swoje parametry w całym okresie użytkowania.
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Problem: Woda w paliwie.
Woda jest niezbędna do życia, ale w układzie wtrysku paliwa sieje spustoszenie. Tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi 
organizmów, które zapychają filtry, a także może być przyczyną korozji i gromadzenia się osadów. W niskich temperaturach 
woda zamarza i blokuje swobodny przepływ paliwa w układzie, co obniża sprawność silnika. Zanieczyszczenia w postaci 
wody obniżają smarność paliwa i mogą być przyczyną różnego rodzaju problemów w układzie paliwowym, takich jak 
zablokowanie wtryskiwacza w pozycji otwartej.

Oddziela wodę.



Rozwiązanie: W 100% syntetyczny materiał filtracyjny 
NanoNet.
W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów filtracyjnych, materiał NanoNet nie zawiera włókien celulozowych, 
więc jest praktycznie wodoodporny. Na tle konwencjonalnych rozwiązań filtracyjnych unikalny skład powoduje, 
że materiał nie nasiąka wodą i zachowuje swoją strukturę, co jest konieczne do osiągnięcia wysokiej skuteczności 
filtrowania. NanoNet zapewnia trzykrotnie większą ochronę w całym okresie użytkowania filtra niż najlepszy 
produkt konkurencyjny.

Wcześniejszy materiał ma strukturę 
będącą połączeniem grubszych włókien 
celulozowych (15–30 mikronów) z włóknami 
submikronowymi (szklanymi i poliestrowymi).

Syntetyczny materiał z nanowłókien 
jest wykonany w całości z włókien 
polimerowych (brak włókien szklanych 
i papierowych/celulozowych).

Oddziela wodę.
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Doskonałe parametry w warunkach 
podwyższonego ciśnienia.

Problem: Wahania w układzie paliwowym.
Z upływem czasu w filtrach paliwa gromadzi się coraz więcej zanieczyszczeń. Podczas jazdy nieustannie występują pewne 
czynniki fizyczne, takie jak drgania, skokowe wzrosty przepływu paliwa i wahania ciśnienia, które mogą powodować 
uwalnianie przechwyconych cząstek z konwencjonalnych materiałów filtracyjnych. Na skutek obecności tych cząstek 
w układzie paliwowym może dojść do obniżenia jego sprawności i trwałości.



 

Rozwiązanie: Technologia wielu warstw
Materiał filtracyjny NanoNet zbudowany jest z wielu odrębnych warstw przechwytujących i utrzymujących 
cząstki o wielkości nawet 4 mikronów (czyli 12 razy mniejszych od najmniejszej cząstki, jaką może dostrzec 
ludzkie oko). Warstwy te tworzą kompozytową strukturę materiału. Materiał NanoNet przechwytuje 
i utrzymuje 10 razy więcej cząstek niż materiały oferowane przez konkurencję. Zapewnia najwyższej klasy 
parametry i zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem.

Górna warstwa z materiału 
Meltblown

Środkowa warstwa 
z materiału Meltblown

Warstwa nanowłókien

Warstwa wzmocnienia 
strukturalnego

Nie grubszy niż jednogroszówka, a ponad 

10-krotnie skuteczniejszy 
niż konkurencyjne produkty pod względem 
przechwytywania i utrzymania zanieczyszczeń.



Problem: Wydłużone przestoje i koszty serwisowania.
Fakt jest taki, że problemy z silnikiem oznaczają stratę czasu i pieniędzy. Oczywiście serwisowanie jest niezbędne, ale z drugiej 
strony wymusza przestoje i wiąże się z dodatkowymi kosztami. I chodzi tu nie tylko o koszty części zamiennych i wykonanych 
usług. Gdy sprzęt nie pracuje, każdy dzień to potencjalna strata tysięcy dolarów.

Strata czasu to strata pieniędzy.



Rozwiązanie: Większa trwałość elementów układu 
paliwowego dzięki technologii NanoNet.
Materiał NanoNet zapewnia optymalną ochronę układu paliwowego, co pozwala ograniczyć koszty 
operacyjne poprzez wydłużenie okresu serwisowego.. W przeprowadzonym w USA teście drogowym 
z użyciem jednego z naszych ponad 150 silników testowych, odnotowano wydłużenie okresu użytkowania 
filtra paliwa przy zastosowaniu materiału NanoNet nawet o 64 000 kilometrów. Filtry ze standardowymi 
materiałami z upływem czasu są coraz mniej skuteczne, a ich pory zaczynają się zatykać. Natomiast NanoNet 
działa podobnie jak filtr powietrza, gromadząc więcej cząstek przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich 
parametrów przepływu paliwa przez długi czas.

Strata czasu to strata pieniędzy.

•  Wymiana wtryskiwaczy może kosztować ponad 3 000,00 $.
•  Główne elementy układu wtrysku paliwa mogą kosztować ponad 7 000,00 $.
•  Niesprawne wtryskiwacze mogą doprowadzić do wewnętrznych uszkodzeń silnika  

    i zniszczenia układu oczyszczania spalin, co drastycznie zwiększa koszty naprawy.
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Badania w rzeczywistych warunkach.

Problem: Normy badań nie odzwierciedlają rzeczywistych 
warunków.
Normy przemysłowe służące do testowania filtrów paliwa w zmiennych warunkach rzeczywistych, np. pod wpływem drgań 
i skokowych wzrostów przepływu paliwa, aktualnie są niedostępne w zakresie filtrowania oleju napędowego. Wiele filtrów paliwa 
ma dobre parametry usuwania cząstek w warunkach statycznych, jednak w zmiennych warunkach rzeczywistych okazuje się, 
że filtr nie zawsze utrzymuje przechwycone cząstki, które ostatecznie przedostają z powrotem do układu za filtrem.



Działając w ramach Cummins Inc., firma Cummins Filtration 
opracowała własne testy oceniające sprawność filtracji paliwa 
nawet w najtrudniejszych warunkach, jako uzupełnienie 
testów według norm przemysłowych. W ten sposób możemy 
zagwarantować niezawodność technologii NanoNet  
w dzisiejszych zastosowaniach silnika wysokoprężnego.

Materiał NanoNet nie tylko bardzo skutecznie usuwa cząstki, ale 
również utrzymuje je nawet przy nagłym wzroście przepływu 
i drganiach podczas pracy silnika. W efekcie przeprowadzonych 
testów udało się opracować dużo bardziej skuteczną technologię 
przechwytywania i utrzymywania cząstek w warunkach 
statycznych i rzeczywistych zmiennych warunkach.

Cummins Filtration podnosi poprzeczkę, przekraczając wymogi 
standardów przemysłowych i wprowadzając nowe poziomy 
skuteczności filtracji.

Podnosimy poprzeczkę, przeprowadzając nawet do 14 
dodatkowych testów, o wiele bardziej miarodajnych niż testy 
wymagane przez normy przemysłowe.

Rozwiązanie: Własne testy firmy Cummins Filtration.

Własne 
testy firmy 
Cummins 
Filtration

Testy wg norm 
przemysłowych



Udowadniamy to każdego dnia.

Problem: Słaba skuteczność konkurencyjnych produktów 
w rzeczywistych warunkach.
Inni producenci opisują swoje filtry na podstawie wyników stosunkowo prostych testów, które jednak nie symulują 
rzeczywistych warunków pracy silnika. Do testowania i weryfikowania produktów Fleetguard w najtrudniejszych warunkach 
firma Cummins Filtration, jako część Cummins Inc., wykorzystuje szereg różnego rodzaju testów, w tym indywidualne testy 
na stanowiskach badawczych i testy silników w komorach testowych, a także floty pojazdów drogowych i terenowych.



Udowadniamy to każdego dnia.

Potwierdzone wyniki uzyskane w rzeczywistych 
warunkach wyróżniają materiał NanoNet na tle 
konkurencji.
W testach silnikowych materiału NanoNet 
sprawdzono setki silników, przeprowadzono 
ponad sto tysięcy godzin testów w komorach 
testowych i w warunkach terenowych, a także 
drogowe testy podczas milionów kilometrów 
przejechanych tras. Konkurenci mogą reklamować 
to twierdzenie, ale my możemy to udowodnić. 

Materiał NanoNet jest produkowany od września 
2011 r. Aktualnie co najmniej 230 000 produktów 
NanoNet jest używanych w zastosowaniach 
komercyjnych. Firma Cummins drobiazgowo 
przetestowała tę technologię, więc klienci mogą 
zawsze liczyć na jej niezawodność. 

• Ponad 150 000 godzin testów w komorze testowej, czyli 17 lat.
• Ponad 75 000 godzin testów w warunkach terenowych, czyli  8 lat.
• 24 140 160 kilometrów testów na drogach, czyli 600 razy wokół Ziemi.

Rozwiązanie: Filtry paliwa Fleetguard z technologią 
NanoNet.
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Jesteśmy do dyspozycji w każdym miejscu.
Produkty Fleetguard są dostępne w ponad 33 000 punktów sprzedaży 
detalicznej na całym świecie.  Listę punktów sprzedaży można znaleźć na 
stronie cumminsfiltration.com. Klienci w Ameryce Północnej mogą uzyskać 
informacje lub odpowiedzi na swoje pytania dotyczące NanoNet, dzwoniąc 
pod numer 1-800-22FILTER (1-800-223-4583).

Początek czegoś lepszego.
Filtry paliwa to tylko część całej gamy innowacyjnych produktów Fleetguard 
z technologią NanoNet. Więcej informacji: cumminsfiltration.com.


