
 :REAL™ حل
Venturi™ Combo مرشح تشحيم

REAL World ا ألداء املصمم خصيصً
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REAL World 

ترشيح ™

cumminsfiltration.com للحصول على مزيد من املعلومات، برجاء بزيارة

LT36043
Cummins Filtration 2007 حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة©

بع في الواليات املتحدة األمريكية.  طُ

املنافسة. الشركات  تقدمه  ما  كل  يفوق  ضمانًا   REAL ضمان  يعتبر 

تقدمي أفضل ضمان لعمالئنا هو وعد Cummins Filtration الدائم كشريك ميدك باحتياجاتك طوال احلياة. وألننا الشركة 

ا  املصنعة للمرشحات الوحيدة التي متنح ضمانًا كامالً غير تناسبي، تضمن شركة Cummins Filtration أن تكون بجانبك دومً

 Cummins ارجع إلى بيان ونشرة ضمان ،Cummins Filtration بعد البيع. للحصول على معلومات تفصيلية حول ضمان

.cumminsfiltration.com املوجودة على موقعنا على اإلنترنت Filtration

.REAL™ World ضمان

International  LF9035
Cummins   LF9039
Cummins   LF9325

Detroit Diesel   LF9333
Case   LF9548

Detroit Diesel   LF9620
Caterpillar and Mack   LF9667

Caterpillar   LF9691
Komatsu   LF9747

Caterpillar  LF9691A
International  LF9026

GMC  LF9931

Cummins   LF9000
Cummins   LF9001

Hitachi   LF9008
Cummins   LF9009

John Deere  LF9010
Komatsu   LF9018

Cummins and Komatsu   LF9024
 International   LF9025

Ford Powerstroke   LF9027
Kubota   LF9028

Cummins   LF9031
John Deere   LF9032

Cummins   LF9034

طرازات Venturi الكومبو بسوق قطع الغيار:

حماية REAL™ World التي 
ميكنك الثقة فيها.

حمأة REAL World – بال أتربة. 
جنح Venturi في اختبار نسبة 

السخام املرتفعة M11، كما 

 ،API مت الثناء عليه من قبل

بعد أن أثبت جدارة سعة تلوث 

REAL World على عكس 
مرشحات الشركات املنافسة 

التي خضعت الختبار األتربة 

فقط. فاألتربة فقط ال معن 

 REAL لها في أنظمة تشحيم

.world

حتكم في احلمأة حقيقي.
ا  يحتوي Venturi على ترشيح إعادة توجيه REAL وفقً

ملتطلبات مواصفات OEM لضمان وصول الزيت النظيف 

فقط إلى مكونات احملرك. وبفضل استخدام التدخل الداخلي 

الفريد الذي حتققه فتحات Venturi، تلتقط وسائط إعادة 

توجيه األقراص املكدسة املضمنة كميات كبيرة من احلمأة ومن 

ثم تسمح باستمرار ترشيح الزيت خالل قسم التدفق الكامل 

بدون توصيل.

حماية بداية باردة حقيقية.  
يتم اختبار Venturi باستخدام حاالت البداية الباردة احملددة 

لضمان تقدميها احلماية ألجزاء احملرك الهامة أثناء البدايات 

الباردة.

ا.  ميكن االعتماد عليه حقً
عالوة على اختبار Real World، مت تصميم كل مرشح 

واختباره باستخدام بطارية وسائل اختبار صناعة الترشيح مبا 

 SAE HS-J806و SAE J1858و ISO 4548-12 في ذلك

.ISO 2942و

■

■

■

■

يستوفي Venturi فقط أو يتجاوز 
.CES10765 زOEM مواصفة



StrataPore™ وسائط التدفق الكامل

توفر طبقات StrataPore املتعددة مستوى إزالة التلوث املرغوب بالضبط 
لتحقيق أقصى حماية.

حتافظ طبقات StrataPore املتعددة على كفاءة مثلى واستقرار على 
مدار عمر املرشح االفتراضي لدعم فواصل زمنية ممتدة للخدمة.

يسمح تصميم طبقة StrataPore املتعددة بأقصى تدفق أثناء البداية 
الباردة بدون أن يكون ذلك على حساب حماية احملرك.

■

■

■

فتحة Venturi احلاصلة على براءة اختراع

تضمن فتحة Venturi أقصى تدفق زيت للبداية الباردة، ومن ثم حتمي 
مكونات محرك القطار الصمامية مثل مواسير الكامة وملحقات الكامة 

وموجهات الصمامات.

تساعد فتحة Venturi على تدفق الزيت عبر وسائط األقراص املكدسة 
فائقة السعة، والتي أثبتت جدارتها في إزالة احلمأة املؤدية للتلف.

■

■

وسائط إعادة توجيه األقراص املكدسة
 REAL تتيح وسائط األقراص املكدسة احلاصلة على براءة اختراع بسعة تلوث

World ال نظير لها.

إجمالي سعة أكبر من ثالثة إلى أربعة أضعاف عن التدفق الكامل فقط 
ومرشحات «الكومبو» املنافسة.

سعة أتربة أكبر تصل إلى خمسة أضعاف ما يحدث في الفاصل الزمني 
القياسي للصيانة.

■

■

تلوث األتربة الفعلي في الفاصل الزمني القياسي للصيانة (٤-١٢ جم)
* تدفق كامل تقليدي ومرشحات كومبو تنافسية بإجمالي سعة  

   يتراوح بني ٥٠ إلى ١٠٠ جم.

نتائج اخلط السفلي 
.REAL™

حالة الزيت املتأثرة بنوع املرشح ومسافة التشغيل

Cummins قطار الطريق االسترالي املزود مبرشح
ISM بحمل ١٢٠,٠٠٠ رطل

لقد أثبت قطار املهام الشاقة للطريق االسترالي أنه ميكنك إطالة الفواصل الزمنية لصرف الزيت بأمان إلى 

الضعف ملسافة أقصاها ٧٥ ألف ميل (١٢١ ألف كم) *

أثبتت نتائج REAL World أن Venturi يقلل من النفايات البيئية ومن استهالك املرشح / الزيت من خالل 

إطالة الفواصل الزمنية لصرف الزيت بأمان.

أثبتت نتائج REAL World أن Venturi يقلل من التكاليف باحلفاظ على حالة زيت أفضل وإطالة عمر احملرك 

االفتراضي إلى أقصى حد. 

■

■

■

يقدم Venturi فواصل زمنية لصيانة ممتدة وحالة زيت أفضل وعمر افتراضي أطول 
للمحرك.

.REAL™ أداء
.REAL World فقط ألداء Venturi™ مت تصميم

في REAL™ World، ما كم أتربة 

ا؟ االختبار التي تنتج من املرشح حقً

ال يقدم االختبار النموذجي النتائج التي 
.REAL World حتققها

.REAL World يؤدي االختبار النموذجي إلى نتائج ال صلة لها في

استخدامات االختبار النموذجي:
سائل الطيران الهيدروليكي

A3 أتربة اختبار متوسطة ،ISO 12103-1

REAL World ال توجد درجات حرارة مفرطة في

REAL World ال توجد درجات مفرطة في ضغط

REAL World ال يوجد إهالك زيت في

ال يوجد ماء/مبرد/تكثيف

■

■

■

■

■

■

يضمن اختبار REAL World نتائج أداء 

على احملرك ميكنك االعتماد عليها.

يقدم اختبار REAL World نتائج REAL World ميكنك الثقة بها.

Venturi™ فقط في REAL World جنح اختبار

يوفر األداء واحلماية التي حتتاجها 

.REAL World في

مالحظة: اطط معتمد على التجارب امليدانية على أساس نفس االستخدام واحلاالت.

التشغيل  دورة  على  الزمني  اخلدمة  فاصل  امتداد   / الزيت  لصرف  األقصى  احلد  *يعتمد 
وجودة الزيت ووقت التوقف وطراز احملرك واالستخدام وعام الطراز.


