Het voordeel van origineel

EDGESHEET

Thermo King EMI-3000-oliefilter

Met originele filters van Thermo King, die speciaal voor Thermo King zijn
ontwikkeld en gemaakt, maakt u optimaal gebruik van uw Thermo King-unit.

Het sterke cellulose-/
glasvezelmateriaal biedt een
superieure filtercapaciteit
en -efficiëntie

Dankzij het gepatenteerde systeem in twee
stappen is het filteroppervlak groter. De olie
wordt door een seriefilter getransporteerd
en een gedoseerde hoeveelheid gaat verder
door het parallelfilter, waar fijnere deeltjes
worden gefiltreerd. Zo wordt de capaciteit van
het filter vergroot en gaat het langer mee.

De zware, met epoxy gecoate bus is
bestand tegen barsten en corrosie
Door de stalen buisveer behoudt het filter zijn vorm
en staat er een positieve druk op de afdichting zodat
ongefiltreerde olie het filterelement niet kan passeren
Spiraalvormige middenbuis is hittebestendig
en vormvast en gaat langer mee

Dankzij de stevige, hitte- en corrosiebestendige
pakking gaat de afdichting langer mee

The r m o K i n g Ed g e : Ma x i m a l e e f f i c iën tie
EMI-3000-filters filtreren de olie in Thermo King-apparatuur
optimaal. Onze filters beschermen uw motor en onderdelen
optimaal tegen deeltjes en verontreiniging waardoor de motor
schade kan oplopen en kan slijten en dus minder lang meegaat.
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Thermo King

Efficiënter = schonere olie in uw motor = motor gaat langer mee

Imitatie

The r m o K i n g Ed g e : G e p a te n te e rd e f iltra tie in twee stappen
De gepatenteerde filters van Thermo King zijn zo
gemaakt dat de olie in twee stappen gefiltreerd wordt.
Het parallelfilter (groen) vangt 10% – 15% van de olie
op en filtreert hieruit de kleinste deeltjes. Vervolgens
stroomt de olie terug naar het reservoir, terwijl de
overige olie wordt gefiltreerd in het rode seriefilter

Overige olie wordt gefiltreerd
door het seriefilter

en terugstroomt naar de lagers van de motor

Olie reinigen in twee stappen = motor gaat langer mee

The r m o K i n g Ed g e : Vo o r t re f fe l i j ke con stru ctie bu s
Thermo King gebruikt voor de productie van de bus van het oliefilter de beste materialen. Er is dan ook geen kans
op lekkage en corrosie wordt voorkomen. Alleen de bussen van Thermo King zijn aan de binnenzijde behandeld met
een epoxycoating om corrosie tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de bus tijdens de gehele levensduur van het
filter goed blijft. In het geval van imitatiefilters zijn de bussen -met het oog op kostenbesparing- aan de binnenzijde
niet gecoat. Hierdoor is de kans op corrosie groter en kunnen er deeltjes in de motor terechtkomen.
Thermo King maakt gebruik van een dubbele voeg zodat de zware bodem op zijn plaats blijft en lekkage is
uitgesloten. Imitatiefilters hebben een enkele voeg, met de kans dat de bus openbreekt en er olie lekt.

Epoxycoating aan binnenzijde van de bus

Dubbele voeg

Betere constructie bus = minder corrosie = motor gaat langer mee

For further information
europe.thermoking.com
Find your nearest dealer on
dealers.thermoking.com
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