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Eindelijk is er een filter die gemakkelijk op te schroeven is,

gemakkelijk afgedraaid kan worden en die de gebruiker vele

onderhoudsvoordelen biedt.

‘The User-Friendly Filter’ is ontwikkeld ter vervanging van metalen

filters. Hij is gemaakt van geavanceerde polymeren, heeft minder

onderdelen en biedt superieure prestaties. 

Bovendien is hij veel gemakkelijker te hanteren en voorkomt 

verspilling van brandstof of olie.

Hij is ontwikkeld door Fleetguard, het toonaangevende bedrijf op

het gebied van kwalitatief hoogwaardige filtratieproducten. U bent

er dus zeker van dat uw motor de beste bescherming krijgt die er

te krijgen is.

Milieuvriendelijk
‘The User-Friendly Filter’ is volledig metaalvrij en geproduceerd

zonder verf of kleefmiddelen. Hij kan eenvoudig worden verbrand

en zo worden gebruikt om op verantwoorde milieubewuste wijze

warmte en energie op te wekken.

Metalen filters hebben traditioneel een bolvormige kan, waardoor

het onmogelijk is om een gebruikt filter (of een nieuw) neer te

zetten zonder dat hij omvalt en de vloeistof-inhoud eruit loopt.

‘The User-Friendly Filter’ heeft een platte bodem, waardoor er 

minder risico bestaat op het morsen van vuile en/ of gevaarlijke

vloeistoffen en hoeft er geen tijd te worden verspild om de rommel

op te ruimen. 

Superieur van buiten, superieur 
van binnen
Het allerbelangrijkste van elke filter is uiteraard hoe

goed hij uw motor beschermt. ‘The User-Friendly Filter’

maakt gebruik van bewezen filtratietechnologie die

metaal- en vuildeeltjes opvangt en voorkomt dat deze

de bewegende delen van uw motor bereiken.

En omdat er geen metalen onderdelen zijn, bestaat er

ook geen gevaar dat er metalen flinters of schaafsel

van de filter zelf afkomen.
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Gemakkelijk te installeren
‘The User-Friendly Filter’ kent ook geen installatieproblemen.

De gepatenteerde demontagebus werkt slechts in één

richting. Het is dus onmogelijk om de filter te strak aan 

te draaien. En omdat de schroefdraad van de filter van

polymeer is, kan de metalen schroefdraad van de filter-

kop op uw motor niet beschadigd raken. De kans dat 

de filter verkeerd op de kop wordt gedraaid is minimaal.

Mocht het toch gebeuren, dan hoeft u alleen de filter te

vervangen, de filterkop niet.

En omdat kunststof de schroefdraad van de filterkop niet

doet slijten, blijft alles altijd passen als nieuw – zelfs na

jarenlange filtervervanging.

Gemakkelijk te verwijderen
Dankzij de gegoten 12mm diepe demontagebus in de

bodem van ‘The User-Friendly Filter’ is verwijdering net 

zo eenvoudig als het draaien van een moersleutel.

Dit is heel handig als de filter van uw motor op een

moeilijk bereikbare plek zit.

Robuuste schadevaste filterkan
Gewone metalen filters lopen gemakkelijk deuken en

beschadigingen op. De kan van ‘The User-Friendly Filter’ 

is een geavanceerde polymeer constructie die zo sterk is

dat u er zelfs met een vrachtwagen overheen kunt rijden

zonder de vorm aan te tasten. De filter is bestendiger tegen

scheuren en heeft een uitmuntende stootvastheid.

Zeer zware praktijktesten hebben aangetoond dat het gea-

vanceerde polymeer ontwerp zelfs onder de meest extreme

bedrijfsomstandigheden duurzaam is. ‘The User-Friendly

Filter’ krast en deukt niet. U hebt dus ook minder kans op

problemen bij magazijnopslag. Bovendien weegt hij 50%

minder dan vergelijkbare metalen filters.

De gebruiksvriendelijke informatie
Ga naar www.fleetguard.com voor een compleet overzicht

van alle producten of ga naar de Fleetguard distributeur 

bij u in de buurt. Op de website leest u ook meer over het

unieke ontwerp en de voordelen van ‘The User-Friendly

Filter’.



Als u meer wilt weten over onze producten of
oplossingen voor uw specifieke situatie, neem dan
contact op met de Fleetguard distributeur bij u in
de buurt of met de klantendienst van Fleetguard.

België (32) 15 28 93 11
Frankrijk (33) 298 76 49 49
Zuid-Afrika (27) 33 355 58 15
Verenigd Koninkrijk (44) 1455 542 222

Bezoek ook onze website

http://www.fleetguard.com©
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