
Dlaczego warto wybrać Fleetguard?

Fleetguard® Niezrównane korzyści.



Nic nie chroni lepiej niż Fleetguard
Cummins Filtration oferuje pełną gamę filtrów opracowanych specjalnie dla wielu różnych systemów.
Dzięki zaawansowanej technologii i najwyższej jakości parametrom, filtry Fleetguard zapewniają 
klientom najwyższy poziom ochrony ich sprzętu.

Zgodność ze specyfikacjami OEM — Wszystkie produkty Fleetguard są skonstruowane tak, 
aby spełnić lub przewyższyć specyfikacje OEM, dzięki czemu okres użytkowania silników i innych 
systemów jest maksymalny.
Najlepsza ochrona gwarancyjna w branży — Najpełniejsza i najbardziej kompleksowa gwarancja, 
zapewnia naszym klientom pewność co do jakości zakupionych produktów.
Filtry dla każdej floty — Katalog Fleetguard obejmujący ponad 8300 filtrów  
powietrza, oleju, paliwa i hydrauliki pokrywa najszerszy asortyment produktów do ciężkich zastosowań.
Podejście systemowe — Nasza działalność obejmuje nie tylko dostawę części. Zapewniamy także 
kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi różnych systemów, począwszy od układu paliwowego,  
a kończąc na układzie chłodzenia.

Wykorzystaj przewagę.



Zapewnij idealne rozwiązanie.

Rozwiązania dla wszystkich marek
Sprzedawcy filtrów Fleetguard mogą zaoferować swoim klientom rozwiązania dla wszystkich 
marek i rodzajów sprzętu. Kluczem do osiągnięcia  większej sprzedaży i wypracowania 
większego zysku jest zapewnienie klientom możliwości kupienia wszystkich filtrów z jednego 
źródła  — dla całego posiadanego sprzętu. Zostań cenionym dostawcą filtrów oferując filtry 
Fleetguard, marki której ufają Twoi klienci.

Kompleksowa oferta „pod jednym dachem”
Filtry Fleetguard pomogą ci zaoferować klientom kompleksową obsługę, dzięki czemu nie tylko 
obsłużysz lepiej już tych posiadanych, ale także zdobędziesz nowych klientów z do tej pory 
niedostępnych segmentów rynku.

Większa lojalność klientów
Oferując program filtrów dla wszystkich marek, łatwiej jest wypracować lojalność u klientów  
i szansę na powtórne zakupy. Zaś dodatkową korzyścią będzie okazja do sprzedaży dodatkowych 
produktów wyższej kategorii, co jeszcze bardziej poprawia wyniki sprzedaży i rentowność.

Łatwość i wygoda
Twoi klienci docenią wygodę robienia zakupów w jednym miejscu i korzystania z jednego 
systemu numeracji. Będziesz miał okazję sprzedawać coraz większe ilości filtrów, coraz 
liczniejszej grupie klientów.



Bardziej przyjazne  paliwo

Systemy filtracji paliwa
Nasza kompleksowa linia produktów do filtracji paliwa, w tym oparta na materiale NanoNet™, 
zapewnia optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami takimi jak pył i woda, które są 
największym zagrożeniem dla silnika. 

Filtry paliwa NanoNet zapewniają:

 • 3 razy większą skuteczność przechwytywania i zatrzymywania cząstek niż konkurencyjne  
  produkty

 • prawie 2 razy dłuższe okresy serwisowe w porównaniu z ofertą konkurencji

 • ochronę wtryskiwaczy zapobiegającą kosztownym awariom 



Sprawniejsze silniki

Systemy filtracji oleju
Zmiany w światowych normach emisji wymuszają innowacje w technologiach silników. Nowe 
technologie wiążą się z kolejnymi wyzwaniami w układach smarowania z uwzględnieniem 
warunków, w jakich może dojść do poważnego obniżenia sprawności silnika i skrócenia okresu 
użytkowania sprzętu.

Filtr oleju Fleetguard Venturi™ Combo usuwa sadzę i zanieczyszczenia za pomocą:

 • stosu dysków filtracyjnych, które zapewniają wysoką przyczepność szlamu

 •  opatentowanej dyszy Venturiego, która ułatwia przepływ oleju przez stos dysków  
o wysokiej wydajności usuwania szlamu, powodującego zużycie silnika



Optymalna wydajność

Systemy poboru powietrza
Inteligentne rozwiązania, oraz rygorystyczne testy produktów do filtracji powietrza, takich jak 
Direct Flow™, gwarantują ich zgodność z międzynarodowymi specyfikacjami OEM, zapewniając 
maksymalną jakość i wydajność.

Zalety produktów Fleetguard Direct Flow:

 •  unikalny system poboru powietrza wraz z zintegrowanymi przyłączami umieszczonymi  
w obudowie oraz czujniki monitorujące wydajność

 • modułowa konstrukcja obudowy, która ułatwia montaż w różnorodnych zastosowaniach



Maksymalna ochrona

Płyny chłodzące i dodatki do paliwa
Nasza linia zaawansowanych produktów, przetestowanych laboratoryjnie i w warunkach 
rzeczywistych, pozwala uniknąć kosztownych awarii układu chłodzenia i zapewnia łatwą 
konserwację, co dla klientów oznacza kompletną ochronę.

 •  Fleetguard ES Compleat™ OAT zapewnia 3 razy lepszą ochronę przed kawitacją tulei 
cylindrowych, niż konkurencyjne płyny w technologii OAT (technologia kwasów organicznych).

 •  Dodatki Fleetguard do paliw zapobiegają zamarzaniu paliwa w przewodach i blokowaniu filtra 
w niskich temperaturach.



Emisja pod kontrolą

Systemy odpowietrzania skrzyni korbowej
W systemach odpowietrzania skrzyń korbowych Cummins Filtration stosujemy opatentowane 
technologie ograniczania wycieku oleju i emisji gazów w zastosowaniach z silnikami 
wysokoprężnymi. 

Odpowietrzenie skrzyni korbowej:

 • eliminuje straty oleju na skutek przedostawania się go wraz z gazami wydostającymi się ze 
  skrzyni korbowej

 • zmniejsza ilość oleju wyciekającego do środowiska



Emisja pod kontrolą Dokładność i zapobieganie

Obraz/wideo

Układy hydrauliczne
Dzieki odpowiedniemu doborowi materiałów filtracyjnych, nasze produkty osiągają wyższą 
skuteczność i pojemność, od oferowanych przez konkurencję, przy niższym parametrze spadku 
ciśnienia. Nasze różnorodne, wysokiej jakości produkty do filtracji układów hydraulicznych cechują 
się wysoką wydajnością i elastycznością konstrukcyjną.

Zalety filtrów hydraulicznych: 

 •  Filtry hydrauliczne Fleetguard są produkowane według najwyższych standardów jakości  
i odpowiadają specyfikacjom producentów oryginalnego wyposażenia OEM.

 •  Nasze wysokowydajne produkty, wykorzystujące materiały syntetyczne, zastępują filtry 
celulozowe, zapewniając do 100x większą skuteczności filtracji drobnych cząstek, bez 
obniżenia pojemności filtra.



Fleetschool — szkolenia online
Ponieważ technologie filtracyjne nieustanie ewoluują w ślad za zmianami w technologiach 
silników, program szkoleniowy Fleetschool jest najbardziej wiarygodnym źródłem aktualnych 
informacji o produktach i zastosowaniach. Łatwe w obsłudze, przeznaczone do samodzielnej 
pracy, moduły szkoleniowe Fleetschool obejmują szeroki zakres tematów związanych 
z nowoczesną filtracją i doborem produktów. Krótkie prezentacje szkoleniowe, system 
samodzielnego oceniania oraz monitorowanie postępów online składają się na doskonałe 
narzędzie szkoleniowe dla każdego, kto chciałby stać się ekspertem w dziedzinie filtracji, ucząc 
się w wygodnym dla siebie miejscu.

Aby zapisać się do Fleetschool, wystarczy zeskanować ten 
kod QR lub odwiedzić stronę internetową

fleetschool.com

Poszerzaj swoją wiedzę.



Obraz/wideo

Dowiedz się więcej
Zapraszamy do odwiedzania kanału Cummins Filtration w serwisie YouTube™, na którym 
można dowiedzieć się więcej o produktach Fleetguard.

Tematyka prezentacji wideo Cummins Filtration dostępnych w YouTube™: 

• Funkcje układu chłodzenia

• Jak korzystać z narzędzia Fleet Manager i programu Fleetschool

• Oferta korzyści Fleetguard

• Filozofia Fleetguard „Od nauki do rozwiązań technicznych”

• Informacje na temat serwisowania filtrów oleju

Zachęcamy do pobrania mobilnej aplikacji Fleetguard Catalog, 
dostępnej dla Apple™ iPhone™ oraz urządzeń z systemem Android™.

Poszerzaj swoją wiedzę. Bądź zawsze na bieżąco.
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Zeskanuj ten kod QR 
za pomocą urządzenia 
mobilnego, aby zobaczyć 
kanał Fleetguard  
w serwisie YouTube.

Produkty Fleetguard są dostępne w ponad 33 000 punktów sprzedaży 
detalicznej na całym świecie. Listę punktów sprzedaży można znaleźć na stronie 

cumminsfiltration.com.


