Filtração de Óleo Lubrificante
com Mídia
para motores Cummins ISX.
Filtração
Revolucionária.
Os motores atuais da
Cummins oferecem
desempenho e economia
de combustível maiores
do que nunca. Os óleos
lubrificantes também
evoluíram para atender às
demandas das condições
mais severas de condução
e operação, e agora os
filtros também estão
evoluindo. Conheça o que
há de mais recente em
tecnologia de filtração
de óleo lubrificante:
LF14000NN com mídia
NanoNet®.

Uma nova
categoria de filtro.
Com recursos avançados
de pesquisa e fabricação de
mídia, a Cummins Filtration
desenvolveu uma mídia
de nanofibra para filtros de óleo lubrificante Fleetguard.
A união da mídia NanoNet com a mídia StrataPore® criou
uma nova categoria de filtros de lubrificante que oferece
mais eficiência, maior capacidade e a melhor resistência
em fluxo a frio disponível. Isso faz com que o LF14000NN
seja a seleção natural para oferecer proteção máxima para
o seu motor Cummins ISX.
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Sobrevivência do mais forte.
Os filtros de óleo lubrificante são desafiados por três
tarefas principais:
• Capturar e reter contaminantes que podem danificar o motor
• Permitir alta eficiência em toda a vida útil do filtro
• Aprimorar a capacidade de fluxo a frio: o fluxo de óleo passa por
aumento das restrições em razão de temperaturas frias, altos níveis
de fuligem e lodo, oxidação do óleo e conexão prematura
Os filtros de óleo lubrificante Fleetguard NanoNet são projetados para
oferecer níveis ideais de eficiência nessas três áreas principais. Embora
essas três áreas sejam essenciais para ampliar a vida útil do seu motor,
muitos fabricantes não enfatizam de modo necessário o desempenho em
fluxo a frio.
As capacidades encontradas na mídia NanoNet garantem um melhor
desempenho em fluxos a
frio em comparação com
produtos concorrentes.
Isso significa menos
restrição e lubrificação
mais rápida em partida
a frio, lubrificando
rapidamente e
eficientemente as partes
vitais do motor. Uma
lubrificação mais rápida e
melhor leva ao aumento
da vida útil do motor,
redução do custo total de
propriedade e aumento
da produtividade.
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Mídia Altamente Evoluída.

Características Superiores para Melhor
Adaptabilidade.

A Cummins Filtration é a única fabricante de filtros que faz parte de uma
empresa de motores, tendo uma vantagem competitiva no desenvolvimento
de mídias de filtro que supera o desempenho dos concorrentes mais uma
vez. As camadas da mídia de nanofibra que compõem o NanoNet permitem
que a mídia capture e retenha contaminantes que podem prejudicar seu
motor.

É o que está dentro que importa... Isso é especialmente verdadeiro
no mundo dos filtros. Outros fabricantes usam mídia de microvidro,
que pode se decompor e migrar para o processo posterior,
causando muitos dos danos que você tenta evitar. Com a mídia
NanoNet 100% sintética, que foi desenvolvida para durar, os
filtros Fleetguard tornam-se a melhor escolha, especialmente em
ambientes desafiadores.

Camada de Fibras Superior
Obtida por Pulverização
Camada de Capacidade

Camada de NanoFibra

• O LF14000NN detém entre 11 a 24 gramas mais
contaminantes do que os concorrentes

Camada de torção
Esta visualização microscópica da mídia NanoNet exibe como cinco camadas
distintas de proteção capturam e prendem partículas em uma malha ainda menos
espessa que uma moeda de dez centavos. Uma vez que os contaminantes são
presos nesta matriz de camadas múltiplas, eles não podem escapar.

Superando a Concorrência
Para atender os requisitos OEM, os filtros Fleetguard são aprovados
com facilidade em testes rígidos, incluindo:

Dust Holding
Capacity
Capacidade
de Retenção
de(g)
Poeira (g)

Camada de Eficiência

• Sua integridade estrutural e seu design permitem capacidade
máxima de retenção de poeira
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69%
@10 micron
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@30 micron
micra

Competitor CC
Concorrente

L F14000NN Capacidade de Retenção de Poeira de 100g, 99% eficiente a 30
micra e 72% eficiente a 10 micra

• Eficiência
• Colapso de Elementos
• Capacidade de Contaminantes

Concorrente A Capacidade de Retenção de Poeira de 89g, 99% eficiente a 30
micra e 66% eficiente a 10 micra

• Fluxo a Frio vs Restrição

Concorrente B Capacidade de Retenção de Poeira de 85g, 89% eficiente a 30
micra e 83% eficiente a 10 micra

Outros fabricantes são aprovados somente em um ou dois desses
testes, no máximo. Com normas mais rígidas e uso da abordagem
comprovada Fleetguard Science to Technology, pode ter certeza
de que você terá um filtro com melhor desempenho que todos os
outros.

Concorrente C Capacidade de Retenção de Poeira de 76g, 99% eficiente a 30
micra e 69% eficiente a 10 micra
* O LF14000NN atende ou excede os requisitos OEM em eficiências, oferecendo a melhor
capacidade de retenção de poeira (Dust Holding Capacity - DHC) para práticas de
intervalos de serviço mais amplos.

O LF14000NN agora é padrão no Cummins ISX15 e deve ser usado em todos os motores ISX15 construídos
após janeiro de 2010. O LF14000NN é adequado em todos os casos em que o LF9080 foi usado anteriormente.

Melhor Garantia da Indústria.
A Garantia Cummins Filtration é aplicável a toda a nossa linha
de produtos, garantindo a mesma promessa de desempenho e
cobertura além da concorrência. Acesse cumminsfiltration.com
para saber mais sobre os benefícios competitivos da Garantia
Cummins Filtration.

Faça a leitura deste código para saber mais
sobre o LF14000NN com mídia
cumminsfiltration.com/html/en/products/lube/LF14000NN.html
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