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TERMÉKBEMUTATÓ

MIÉRT FONTOS
CSERÉLNI A SZŰRŐKET?
SZŰRŐSZAKÉRTŐ - ARMAFILT ZRT.

A cég tradicionális magyar vállalatként úgy tudott jelen maradni a hazai piacon, hogy nem vesztette el
jó hírnevét és stratégiai helyzetét.
Szűrőik megbízható folyamatos jó
minőségét garantálja kollégáik évtizedes szakmai múltja, illetve ISO
9001:2008 minőségbiztosítási rendszerük, mindezt pedig kiváló áron
kínálják.
Bizonyos idő elteltével minden jármű és járműtulajdonos életében elérkezik a pillanat, amikor bizonyos
alkatrészeket cserélni kell. Az egyik
talán legfontosabb ilyen alkatrész,
amelynek a folyamatos biztonságos üzemben aktív szerep jut: a
SZŰRŐ. A motoroknál alkalmazott
levegő-, olaj-, és üzemanyagszűrők
azok az alkatrészek, amelyek a motornak „a külvilág felé nyíló kapuinál” őrt állnak, megakadályozzák
azoknak az abrazív és korrozív
anyagoknak a bejutását, melyek a
motor élettartamát jelentősen
csökkentenék.
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Ki más is tudna pontosabb válasszal szolgálni
arról, hogy miért is fontos cserélni a szűrőket,
mint a 60 éves, szűrők gyártásával foglalkozó
Armafilt Zrt.

- LEVEGŐSZŰRŐK: A motorban az üzemanyag
elégetéséhez beszívott levegő veszélyes koptató anyagokat tartalmaz. Ezek eltávolítása
olyannyira fontos, hogy a szűréshez használt
levegőszűrők minősége akár 50-60 százalékkal
is módosíthatja a motor élettartamát. A gyenge
minőségű levegőszűrő alkalmazásának fő
veszélye, hogy az általa okozott kár nem
azonnal jelentkezik
- MOTOROLAJ SZŰRŐK: Megakadályozzák a
kenőolaj és a motorbelső elszennyeződését,
melynek oka lehet a motorolaj betöltésekor
bejutott szennyeződések, égési maradványok,
korom, alkatrészek kopása, fém részecskék és
olaj bomlástermékek. Az olajszűrő azzal, hogy
a kenőolajból a fenti lehetséges szennyező
anyagokat kiválasztja, egy öngerjesztő
folyamatot akadályoz meg.
- GÁZOLAJ SZŰRŐK: A befecskendezéses
motorok esetében létfontosságú az üzemanyag tisztítása a rendszerbe a tankolásnál
bekerülő szennyeződésektől, melyek károsítják
a befecskendező elemek drága alkatrészeit. Az
üzemanyagtartályban a levegő páratartalma
kondenzálódik, így a víz szintén ellensége az
adagoló rendszernek.
Ma már alapvető igény a személygépkocsik
utastér levegőjének védelme a bekerülő por,
korom és pollen részecskétől. A nagyon finom
néhány
mikronos
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részecskék kiszűrése is fontos. Ezért erre a célra
a gyártás során speciális, több rétegű papírt
alkalmaznak, amely nem csak megszűri ezeket
az apró részecskéket, hanem a szűrőpapír
elektrosztatikusan magához is vonzza azokat.
- POLLENSZŰRŐK: az utastérbe bekerülő
levegő ezen a szűrőn keresztül áramlik be. Ha
ennek a felülete telítődik szennyeződéssel,
csökken az abszorbeáló képessége. Gyakran
kellemetlen illattal és párás levegőérzettel
párosul. Ilyen esetben mindenképpen ki kell
cserélni a szűrőt, hiszen rajta keresztül kapjuk a
belélegzett levegőt.
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