
Filtragem hidráulica para 
equipamento de alta potência CAT

®

 
Excelentes alternativas por um menor custo de operação.

Quando seu equipamento está parado devido a manutenção não programada, sua 

receita é afeta e reflete no resultado financeiro. Felizmente, há maneiras de você 

se proteger contra o tempo de inatividade não planejado com a linha de produtos 

Fleetguard de soluções para filtragem

Os filtros hidráulicos Fleetguard foram desenvolvidos para ajudar a manter os 

sistemas hidráulicos de precisão funcionando como devem. A Cummins Filtration 

oferece soluções de filtragem hidráulica para uma ampla variedade de aplicações, 

inclusive para vários filtros recém-lançados especificamente para a CAT®.

Esses filtros Fleetguard atendem ou excedem as especificações  

OEM do equipamento e são os primeiros disponíveis no mercado  

de peças de reposição, proporcionando desempenho da mais  

alta qualidade e imbatível custo total de operação.

Primeiro no mercado de peças de reposição

Criados pela melhor empresa 
Os produtos Fleetguard foram desenvolvidos por engenheiros da

Cummins Filtration, a única empresa de soluções em filtragem a

fazer parte de uma companhia que fabrica motores. Nós sabemos 

o que é necessário para maximizar o seu investimento em 

equipamentos. A qualidade dos nossos produtos se compara 

apenas à qualidade de nossas vendas, serviço e suporte. Nossa 

rede de distribuição em todo o mundo pode encontrar com rapidez 

e eficiência a solução certa para atender às suas necessidades.

Com o suporte da melhor garantia
Ao contrário dos nossos concorrentes, que oferecem cobertura 
proporcionalmente dividida, a proteção da nossa garantia completa 
estende-se do ponto de compra até a vida útil recomendada do produto. 
Nada protege como Fleetguard!



Novos liltros hidrHulicos Fleetguard para aplica�Oes CAf 

Desempenho de filtragem 
igual ou superior 

Numero de per;a Original 
Equipment Manufacturer 

340-0404 

394-4550 OU 521-6093 

340-0403

340-0402

340-0406

293-3646

340-6283

293-3645

277-5812
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: II : 111 

4 5 

19-21 24-30

4 5 

19-21 24-30

19-21 24-30

4-6 8-10 

19-21 24-30

4-6 8-10 

18-21 24-30

Menor custo total Reduc;ao de custos em 
de operac;ao relac;ao as soluc;oes OEM 

Numero de per;a Fleetguard 
Eficiencia Fleetguard 

Aplicar;oes 

B200 B1000 

HF29094 4 5 CAT797F 

LF16392 21 26 
CAT797, 795,794,793 

Terex MT5300 

HF29091 4 5 CAT793F 

HF29090 21 26 CAT 797F, 795F, 793F, 785G 

HF29092 21 26 CAT 797F, 795F, 793F 

HF29089 6 9 CAT 797F, 795F, 793F 

LF16391 21 26 CAT 797, 795, 793 

HF29088 6 9 
CAT797, 795, 793, 777, 

775, 773, 772, 770 

HF29087 19 24 CAT793D 

Para pesquisar aplicac;6es adicionais de 
equipamentos, visite nosso catalogo. 

c. FiHration 
Para obter mais informa96es, visite CumminsFiltration.com
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