
 

RZECZYWISTE  Rozwiązanie:
Filtr oleju typu Venturi™ Combo
Zaprojektowany do RZECZYWISTYCH warunków pracy
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RZECZYWISTA, bezkonkurencyjna ochrona gwarancyjna.
Zapewniając najlepszą ochronę gwarancyjną w branży, mamy nadzieję na to, że fi rma Cummins Filtration 

zostanie Państwa stałym dostawcą. Oferując, jako jedyny producent fi ltrów, nieograniczoną wstępnie gwarancję, 

Cummins Filtration zapewnia, iż zawsze po sprzedaży będzie u boku klienta. Szczegółowe informacje na temat 

gwarancji Cummins Filtration można znaleźć w broszurze gwarancyjnej Cummins Filtration oraz w oświadczeniu 

dostępnym na stronie internetowej cumminsfi ltration.com.

REAL™ WORLD - RZECZYWISTA Gwarancja.

LF9000  Cummins

LF9001  Cummins

LF9008  Hitachi

LF9009  Cummins

LF9010 John Deere

LF9018  Komatsu

LF9024  Cummins and Komatsu

LF9025  International

LF9027  Ford Powerstroke

LF9028  Kubota

LF9031  Cummins

LF9032  John Deere

LF9034  Cummins

LF9035 International

LF9039  Cummins

LF9325  Cummins

LF9333  Detroit Diesel

LF9548  Case

LF9620  Detroit Diesel

LF9667  Caterpillar, Mack, Volvo, 
Scania, Renault

LF9747  Komatsu

LF9691A Caterpillar

LF9026 International

LF9931 GMC

Filtry Venturi Combo Do Różnych Zastosowań 

REAL™ World – rzeczywista 
ochrona, której możesz zaufać.

RZECZYWISTOŚĆ: Szlam Olejowy – Nie Pył ■

Filtry Venturi przechodzą 
pomyślnie wymagany M11 High 
Soot Test (test na oczyszczanie 
oleju o wysokiej zawartości 
sadzy), uznawany również 
przez API. Udowodniają przy 
tym swą wysoką wydajność 
usuwania szlamu olejowego, 
w przeciwieństwie do fi ltrów 
konkurencji, które badane 
są wyłącznie pod kątem 
wydajności usuwania pyłu. Sam pył nie ma wiele 
wspólnego z RZECZYWISTYMI warunkami pracy silnika!

RZECZYWISTA Kontrola Szlamu Olejowego ■

Konstrukcja Venturi zawiera RZECZYWISTE fi ltrowanie 
bocznikowe, które, zgodnie z wymogami specyfi kacji 
OEM, zapewnia dopływ WYŁĄCZNIE czystego oleju do 
komponentów silnika. Unikalny przepływ wewnętrzny, 
uzyskany dzięki zastosowaniu dyszy Venturiego, 
powoduje, że sekcja bocznikowa fi ltra, zbudowana z 
piętrowo ułożonych dysków, wychwytuje duże ilości 
szlamu, umożliwiając tym samym ciągłe oczyszczanie oleju 
w sekcji pełnoprzepływowej, bez zatykania jej szlamem.

RZECZYWISTA Ochrona podczas rozruchu silnika zimnego ■

Filtry typu Venturi są testowane, w wyspecyfi kowanych 
warunkach rozruchu silnika zimnego, aby zapewnić 
ochronę głównych części silnika podczas „zimnego startu”.

RZECZYWISTA Niezawodność ■

Oprócz testowania w Rzeczywistych Warunkach pracy 
silnika, każdy fi ltr jest projektowany i testowany wg 
szeregu, stosowanych powszechnie w branży fi ltracyjnej, 
standardów takich jak: ISO 4548-12, SAE J1858, SAE HS-
J806 oraz ISO 2942.

Tylko Venturi spełnia lub przewyższa 
wymagania specyfi kacji OEM CES10765.



Zyski z RZECZYWISTEJ 
fi ltracji.

Uwaga: Wykres oparty na próbach w terenie, przeprowadzonych dla takich samych zastosowań i w takich samych warunkach.
* Maksymalne wydłużenie okresu wymiany oleju/ okresu międzyprzeglądowego zależy od obciążenia silnika, 

jakości oleju, czasu przestoju, modelu silnika, zastosowania i rocznika.

Stan Oleju w Zależności od Rodzaju Filtra i Przejechanej Odległości

Australijski „pociąg drogowy” przewożący 
ładunek o wadze 55 000 kilogramów, 
wyposażony w silnik Cummins ISM.

Doświadczenia pracujących w bardzo trudnych warunkach, australijskich „pociągów drogowych” udowodniły, że  ■

można BEZPIECZNIE, dwukrotnie, wydłużyć okresy wymiany oleju do maksymalnie 121 000 przejechanych 
km (75 000 mil) *

RZECZYWISTE wyniki udowadniają, że Venturi  ■ redukuje zanieczyszczenie środowiska oraz zużycie oleju/
fi ltrów poprzez BEZPIECZNE wydłużenie okresów wymiany oleju.

RZECZYWISTE wyniki udowadniają, że Venturi redukuje koszty  ■ utrzymując olej w lepszym stanie oraz 
maksymalizując żywotność silnika.

Venturi zapewnia dłuższe okresy międzyprzeglądowe, 
lepszy stan oleju oraz wydłużoną żywotność silnika.

Pełnoprzepływowy materiał fi ltrujący StrataPore™
Wielowarstwowy materiał StrataPore zapewnia dokładnie taki stopień  ■

usuwania zanieczyszczeń jaki jest wymagany dla maksymalnej ochrony.

Wielowarstwowy materiał StrataPore zachowuje maksymalną skuteczność  ■

i niezawodność w całym okresie żywotności fi ltra umożliwiając 
Wydłużenie Okresów Międzyprzeglądowych.

Wielowarstwowa budowa materiału StrataPore umożliwia maksymalny  ■

przepływ oleju podczas zimnego rozruchu, bez pogarszania stopnia 
ochrony silnika.

RZECZYWISTE Osiągi:

Opatentowana dysza Venturiego
Dysza Venturiego zapewnia maksymalny przepływ oleju podczas  ■

uruchamiania zimnego silnika, chroniąc części mechanizmu rozrządu 
zaworowego, takie jak krzywki wałka rozrządu, rurki popychaczy i 
prowadnice zaworowe.

Dysza Venturiego wspomaga przepływ oleju przez wysokowydajne, piętrowo  ■

ułożone dyski – dokładnie usuwające, powodujący zużycie, szlam.

Tylko Venturi™ jest zaprojektowany do pracy 
w RZECZYWISTYCH Warunkach.

Medium fi ltrujące, sekcji bocznikowej, 
zbudowne z piętrowo ułożonych dysków
Opatentowane, piętrowo ułożone dyski umożliwiają osiągnięcie 
niezrównanej wydajności usuwania zanieczyszczeń powstających 
w RZECZYWISTYCH Warunkach:

3–4 krotnie większa całkowita pojemność w porównaniu do fi ltra  ■

pełnoprzepływowego oraz fi ltrów „combo” oferowanych przez konkurencję.

Do 5 razy większa pojemność dla pyłu, w porównaniu z ilością pyłu  ■

występującą w standardowym okresie międzyprzeglądowym.

Faktyczne zanieczyszczenie pyłami podczas standardowego okresu międzyprzeglądowego (4–12g)

Całkowite pojemności fi ltrów pełnoprzepływowych oraz konkurencyjnych fi ltrów combo wynoszą od 

50 do 100 gram.
*

Z jaką ilością testowego pyłu spotyka 
się twój fi ltr w RZECZYWISTYCH  
Warunkach pracy silnika?

Próby laboratoryjne NIE zapewniają 
wyników odzwierciedlających RZECZYWISTE 
Warunki pracy.

Próby Laboratoryjne dają wyniki nie przystające do RZECZYWISTYCH warunków.

W Próbach Laboratoryjnych wykorzystuje się:
Lotniczy płyn hydrauliczny ■

ISO 12103-1, A3 Pył Standardowy Średni  ■

Nie bierze się pod uwagę ekstremalnych, RZECZYWISTYCH  ■

temperatur

Nie bierze się pod uwagę ekstremalnych, RZECZYWISTYCH ciśnień ■

Nie bierze się pod uwagę RZECZYWISTEJ Degradacji Oleju ■

Nie ma obecności wody/ płynu chłodzącego/ skroplin ■

Dzięki testowaniu w RZECZYWISTYCH 
Warunkach możesz polegać na osiągach fi ltra 
pracującego na silniku.

Testowanie w RZECZYWISTYCH Warunkach daje RZECZYWISTE wyniki, 
którym możesz ufać.

Testy w RZECZYWISTYCH warunkach UDOWODNIŁY, 
że tylko Venturi™ zapewnia niezbędną wydajność i ochronę.
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