NYOMÓS ÉRVEK
Légszárító patron
Az APM2 (AIR PRODUCTION MODULATOR, 2. generáció) a fékrendszerre és a segédberendezésekre szánt
sűrített levegő kezelésére, elosztására és szabályozására szolgáló rendszer.

JELLEMZŐK

ELŐNYÖK

Burkolata robusztus acéllemezből készült

, mivel a nyomás 0 és 12,5 bar
között változik

különválasztja, hogy a levegőt szárazá és tisztává tegye
A szemcsék porózus szerkezetűek, mikroszkópikus bemélyedésekkel,
amelyek aktív felülete közel 500 000 négyzetméter
A granulátumok tökéletesen kerekek
Egy további összekapcsolt szűrőt tartalmaz
Helyes specifikáció

a biztonságos fék funkciókat, a megfelelő rugózási
komfortot és a megbízható sűrítettlevegő ellátást
A szennyeződések és a víz nagyon hatékony rögzítése.
kapacitás 150 g vízig
a nedvesség eltávolítása
Eleget tesz az előírt élettartamnak

NYOMÓS ÉRVEK
Eredeti Volvo Alkatrészek

A
különbség
Szerviz

Műszaki leírás
A patron: Megtartja a vizet, rögzíti az olajrészecskéket és
megvédi az egész levegőrendszert.
A szita: Megvédi az APM-et a levegőrendszer
szennyeződésétől, legfőképpen a tehermentesítő szelepet,
amely a patron felett helyezkedik el.
AMzajcsökkentő:
űszaki leírás Csökkenti a levegőrendszer zajszintjét, hogy
megfeleljen a jogi követelményeknek.
Speciális szűrőpapír
A Volvo légszűrőben lévő papír nagyfokú szűrést biztosít,
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A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
felfogni a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
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Gyulladásgátlás
A szűrő tűzálló

Kiterjedt tesztelés
A Volvo Group különböző kiterjesztett tesztelést végez, ahol a
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában kiválóan
megfelelnek a kihívásoknak. Íme példák a Volvo által végzett öt
közös tesztre::
1. Porfogó kapacitás.
2. Szűrési hatékonyság.
3. Nyomásveszteség.
4. Öregedési vizsgálatok.
5. Gyúlékonysági ellenállás.
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Szerviz

Ha a zajcsökkentőt
nem cseréljük,
A zajcsökkentő:
A
javítás legmagasabb
minőségének
és az eltömődik,
alkatrész
és
fennáll
a
kilökődés
és
/
vagy
a
tömlők
robbanásának
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében
a következő
veszélye, ami zajszintet
eredményez,
ami meghaladja
a törvényi
képességeket,
kompetenciákat,
eszközöket
és felszereléseket
előírásokat. A részben eltömődött zajcsökkentő megzavarhatja a
ajánljuk.
patron regenerálódását, és káros hatással van az APM2
• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
működésére.
legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
• Szaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
Ajánlott
egyéb alkatrészek
felhasználásához,
a helyes és biztonságos javítási
folyamatok alkalmazásának érdekében.
PN: 22223804 (Kit cartridge + sieve)
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
PN: 22223806 (Kit cartridge + sieve + silencer)
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül
történő megtervezés és végrehajtás érdekében.
Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.

Ajánlott egyéb alkatrészek
Üzemanyag-, olajszűrők és olajok a Volvo szervizprogram szerint.

www.volvotrucks.hu

Volvo Trucks. Driving Progress
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Légszárító
Légszűrők patron
Az
APM2
(AIR létfontosságú
PRODUCTIONa MODULATOR,
generáció)
fékrendszerre
a segédberendezésekre
A tiszta
levegő
motor számára, 2.
hogy
optimálisateljesítményt
ésés
hosszú
élettartamot érjen el.szánt
A
sűrített
levegő
kezelésére,
elosztására
és
szabályozására
szolgáló
rendszer.
levegőszűrőnek meg kell tisztítania a beszívott levegőt a különböző típusú káros részecskéktől, amelyek jelen
lehetnek a jármű körül.
A Volvo levegőbeszívó rendszerének van egy főszűrője (ezt
elsődleges szűrőnek nevezik), és opcionálisan egy másodlagos
szűrő, amelyet általában biztonsági szűrőnek neveznek.
A légszűrő elem aktív része a hajtogatott szűrőközeg. A
szűrőközeg végei be vannak ágyazva PUR (poliuretán) habba,
ami szintén megteremti az integrált tiszta oldalsó tömítést,
valamint a légtisztító ház elemének tartóját. A porszűrőn érkező,
szűrőközegre kifejtett nagyobb erőnek a műanyag középső cső
áll ellen.
Az új Volvo légszűrő elemek fémmentesek. A valódi Volvo
légszűrők karbantartási intervalluma legfeljebb 24 hónap. Nem
lehetséges megítélni a hatékonyságot, vagy a porterhelés által
okozott nyomásveszteséget. A levegőszűrőben lévő por
valójában nagy szerepet játszik a hatékonyságban, nagyon
fontos, hogy a szűrő semmiféle tisztító hatásnak ne legyen
kitéve. A levegőszűrő elemet 24 hónapos határidő vagy a jármű
műszerfalán lévő szervizvisszajelző lámpájának jelzése után kell
cserélni.

Műszaki leírás

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
• Speciális szűrőpapír. Magas szűrés, minimális motorkopás.
Hosszú motor élettartam.
• Nagy papírterület. Nagy porkapacitás. Nincs korai
eltömődés veszélye. Kevesebb szűrő csere. Rögzített
• szűrőpapír. Nincs szivárgás a szakadt papír miatt.
Kevesebb a motor meghibásodása. Nincs javítás.
• Gyulladásgátlás. A szűrő tűzálló.

A Volvo eredeti légszűrőjének fő feladata a motorba szívott
levegő hatékony tisztítása. Ez létfontosságú a motor
tartósságához, megbízhatóságához és az első nagyjavításhoz.
A szűrőközeg 99,9% hatékonysággal tisztítja a levegőt, de
amikor a szűrő összegyűjti a port és a szennyeződéseket a
hatékonyság a 100% -ot is elérheti. Új szűrőnél a kis
JELLEMZŐK
ELŐNYÖK
mennyiségű finom részecskék az oka annak, hogy az általános
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99,9%. Az úgynevezett tisztítás (kifújatás) tönkreteheti a
hatékonyságot, még akkor is, ha a szűrőközeg sértetlenül néz ki.
a biztonságos fék funkciókat, a megfelelő rugózási
A Volvo valódi légszűrő elemei változhatnak részletekben,
különválasztja, hogy a levegőt szárazá és tisztává tegye
komfortot és a megbízható sűrítettlevegő ellátást
például a PUR végeinek színeiben. Ez a különböző kialakításnak
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Eleget tesz az előírt élettartamnak
teherautó-modellek
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A különbség
A Volvo légszűrő tömítése
A Volvo PUR tömítést használ. Az Eredeti Légszűrő tökéletesen
illeszkedik a házakba. A nem valódi szűrő lehet, hogy nem
illeszkedik jól, és ez tömítetlenséget, szivárgást okozhat. A
levegő és a szennyező anyagok elkerülhetik a szűrőt, és a
motor károsodásához vezethetnek.

Műszaki leírás
Speciális szűrőpapír
A Volvo légszűrőben lévő papír nagyfokú szűrést biztosít,
99,9% fölött. Nem lehetnek olyan részecskék, amelyek
károsíthatják a motort. Ez minimális motorkopást és hosszú
motor élettartamot jelent.
Nagy papírterület
A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
felfogni a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
szűrő cserét és alacsonyabb működési költségeket jelent. A
Volvo légszűrőben lévő papír területe akár 17,5 m² lehet.
Rögzített szűrőpapír
A papírt a külső tokhoz rögzítik ragasztóval. Ez megakadályozza,
hogy a papír felsõ részei a vibráció hatására elváljanak. Mivel a
szivárgás veszélye minimális, az eredmény a biztonság növelése
és a károsodás veszélyének csökkentése.
Gyulladásgátlás
A szűrő tűzálló

Kiterjedt tesztelés
A Volvo Group különböző kiterjesztett tesztelést végez, ahol a
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában kiválóan
megfelelnek a kihívásoknak. Íme példák a Volvo által végzett öt
közös tesztre::
1. Porfogó kapacitás.
2. Szűrési hatékonyság.
3. Nyomásveszteség.
4. Öregedési vizsgálatok.
5. Gyúlékonysági ellenállás.

A Volvo szűrőpapír
A Volvo akár 17,5 m² papírt használ a leghatékonyabb szűrés
biztosításához. A Volvo szűrő ezért legalább 99,9% -os szűrési
szintet biztosít, lehetővé téve, normál üzemi körülmények között a
24 hónapos élettartamot.
Masszív kialakítás
A Volvo a szűrőpapíron ragasztócsíkokat használva biztosítja a
robusztus felépítést. Ily módon a szűrő nem fog rázkódástól,
vagy dörzsölődéstől sérülni, ellentétben néhány nem eredeti
szűrővel.

Szerviz
A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
képességeket, kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
ajánljuk.
• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
• Szaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
felhasználásához, a helyes és biztonságos javítási
folyamatok alkalmazásának érdekében.
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül
történő megtervezés és végrehajtás érdekében.
Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.

Ajánlott egyéb alkatrészek
Üzemanyag-, olajszűrők és olajok a Volvo szervizprogram szerint.

www.volvotrucks.hu
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Kabinszűrők
Légszárító patron
Az APM2 (AIR PRODUCTION MODULATOR, 2. generáció) a fékrendszerre és a segédberendezésekre szánt
sűrített levegő kezelésére, elosztására és szabályozására szolgáló rendszer.

A fülke levegőszűrőinek fő funkciója a levegő tisztítása, mielőtt az a
kabinba belépne. A Volvo FH esetében két fülkeszűrő található a fűtés,
szellőzés és légkondicionálás modulban: a külső légszűrő (más néven
OSA szűrő) és a recirkulációs szűrő (más néven REC szűrő). A Volvo FM
és a Volvo FH Classic számára megtalálható az OSA szűrő egy
alapkivitelben és egy hibrid, zavaró szagokat csökkentő módozatban is.

TULAJDONSÁGOK
JELLEMZŐK
Különleges szűrőpapír
Burkolata robusztus acéllemezből készült

különválasztja, hogy a levegőt szárazá és tisztává tegye

ELŐNYÖK
ELŐNYÖK
• Kiváló minőségben megtisztítja a levegőt az alábbiaktól:
- a pollen
, mivel a nyomás 0 és 12,5 bar
- légköri
között por
változik
- korom és füstpor.
a biztonságos
a megfelelő
• Csökkenti a rossz
szagokat fék
és afunkciókat,
különféle káros
gázok rugózási
jelenlétét
(hibrid
komfortot
és aszűrő).
megbízható sűrítettlevegő ellátást

A szemcsék porózus szerkezetűek, mikroszkópikus bemélyedésekkel, A szennyeződések és a víz nagyon hatékony rögzítése.
• Hosszú élettartam, nagy porkapacitás, kisebb a korai eltömődések
amelyek
aktív felülete közel 500 000 négyzetméter
Nagy
papírterület
kockázata
A granulátumok tökéletesen kerekek
kapacitás 150 g vízig
Helyes illeszkedés
• Könnyen cserélhető, nincs szivárgásveszély
a nedvesség eltávolítása
Egy további összekapcsolt szűrőt tartalmaz
Helyes specifikáció

Eleget tesz az előírt élettartamnak

NYOMÓS ÉRVEK
Eredeti Volvo Alkatrészek

Kiterjedt
A
különbstesztelés
ég

Technikai leírás
A fülke légszűrője többek között a légköri porok, a növényi porok,
a pollen, a korom és a füst részecskék eltávolításával védi meg
a teherautó utasait a légszennyeződésektől. Az összes eredeti
Volvo kabinszűrőt úgy tervezték, hogy magas legyen a szűrési
és porkapacitása. A külső levegőszűrő (OSA) a fülke külső oldalán van elhelyezve, és a külső környezetből származó levegő
szűrésére szolgál. A Volvo FM és a Volvo FH Classic esetében
kiegészítőként kapható a szűrő egy magasabb szintű változatban
isMaűzavaró
szaki leszagok
írás csökkentése érdekében. A recirkulációs szűrőt
(REC) a fülkén belül kell elhelyezni, és fő feladata a fülkében lévő
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FM szűrők nagy teljesítményt nyújtanak az „Arizona Fine Dust”
motor élettartamot jelent.
módszerre támasztott magas követelmények miatt, ahol a jelentős
kvarc koncentráció (SiO2) ugyanazon körülmények szimulálására
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ülearizonai
t
szolgál,
sivatagban.
A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
felfogni
a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
A különbség
szűrő cserét és alacsonyabb működési költségeket jelent. A
A
por összetétele/jellege
és mennyisége
különbözik
Volvo
légszűrőben lévő papír
területe akárnagyon
17,5 m²
lehet. a felhasználási területektől. Az eredeti Volvo kabinszűrők az elejétől
kezdve
Rögzíteúgy
tt szűtervezték,
rőpapír hogy kiváló szűrési hatékonyságot biztosítsanak a nagyon kicsi részecskékkel szemben, minden környezetA papírt a külső tokhoz rögzítik ragasztóval. Ez megakadályozza,
ben.
hogy a papír felsõ részei a vibráció hatására elváljanak. Mivel a
szivárgás veszélye minimális, az eredmény a biztonság növelése
és a károsodás veszélyének csökkentése.
Gyulladásgátlás
A szűrő tűzálló

Kiterjedt tesztelés
A Volvo Group különböző kiterjesztett tesztelést végez, ahol a
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában kiválóan
megfelelnek a kihívásoknak. Íme példák a Volvo által végzett öt
közös tesztre::
1. Porfogó kapacitás.
2. Szűrési hatékonyság.
3. Nyomásveszteség.
4. Öregedési vizsgálatok.
5. Gyúlékonysági ellenállás.

Volvo
AV
olvo Trucks
légszűraő fülkeszűrők
tömítése széles körű tesztelését végzi. A szűrőtVolvo
a többi
klíma
és HVAC
rendszerrel
a Volvo
tesztelési
A
PUR
tömítést
használ.
Az Eredetiegyütt
Légszűrő
tökéletesen
követelményeinek
és szabványainak
megfelelően
tesztelték.
illeszkedik
a házakba.
A nem valódi szűrő
lehet, hogy
nem
illeszkedik jól, és ez tömítetlenséget, szivárgást okozhat. A
Szolgáltatás
levegő
és a szennyező anyagok elkerülhetik a szűrőt, és a
motor károsodásához vezethetnek.
Az OSA szűrő a tűzfalon kívül helyezkedik el, az első fedél kinyitásakor
A
Volvo selérhető
zűrőpapés
ír könnyen cserélhető. A REC szűrő a kabin
belsejében,
utasoldali
alsó
műszerfal
burkolat alatt szűrés
található.
A
Volvo akár az
17,5
m² papírt
használ
a leghatékonyabb
Mindkét fülke légszűrőjét
a Volvo
megfelebiztosításához.
A Volvo szűrő
ezért szervizprogramjának
legalább 99,9% -os szűrési
lően
kell
cserélni:
Lásd
a
873
-as
szervizinformációs
csoportot
szintet biztosít, lehetővé téve, normál üzemi körülmények között a
az Impact oldalon. A szervizelési és javítási műveletek az Impact
24 hónapos élettartamot.
87- es csoportjában találhatók.
Masszív kialakítás
A Volvo a szűrőpapíron ragasztócsíkokat használva biztosítja a
robusztus felépítést. Ily módon a szűrő nem fog rázkódástól,
vagy dörzsölődéstől sérülni, ellentétben néhány nem eredeti
szűrővel.

Szerviz
A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
képességeket, kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
ajánljuk.
• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
• Szaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
felhasználásához, a helyes és biztonságos javítási
folyamatok alkalmazásának érdekében.
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül
történő megtervezés és végrehajtás érdekében.
Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.

Ajánlott egyéb alkatrészek
Üzemanyag-, olajszűrők és olajok a Volvo szervizprogram szerint.

www.volvotrucks.hu
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Légszárító
Dízel
részecskeszűrő
patron
(DPF)
Az APM2 (AIR
PRODUCTION
MODULATOR,
generáció)
a fékrendszerre
és akihívást
segédberendezésekre
Károsanyag
kibocsátás
csökkentése
mellett a 2.
motor
teljesítményének
növelése
jelent minden szánt
sűrített
levegő
kezelésére,
elosztására
és
szabályozására
szolgáló
rendszer.
tehergépjármű gyártó számára. Az EURO 6 -os rendelet 2014-ben lépett hatályba, és magában foglalja a nitrogénoxidok és a részecskék (PM) korlátozását. A dízel részecskeszűrők (DPF) használata a leghatékonyabb technológia
a dízelmotorok részecske-kibocsátásának csökkentésére.

•
•
•
•
•

JELLEMZŐK

ELŐNYÖK
e
,

z eredeti

e

Volvo DPF minden motorhoz adaptálva van,
beleértve a regenerálási stratégiát is.
JELLEMZŐK
iszt tás a meghatározott arbantartási idők alap án

ELŐNYÖK

Burkolata robusztus acéllemezből készült

, mivel a nyomás 0 és 12,5 bar
t

különválasztja, hogy a levegőt szárazá és tisztává tegye
A szemcsék porózus szerkezetűek, mikroszkópikus bemélyedésekkel,
amelyek aktív felülete közel 500 000 négyzetméter
A granulátumok tökéletesen kerekek
Egy további összekapcsolt szűrőt tartalmaz
Helyes specifikáció

egközött változik

a biztonságos fék funkciókat, a megfelelő rugózási
komfortot és a megbízható sűrítettlevegő ellátást
A szennyeződések és a víz nagyon hatékony rögzítése.
kapacitás 150 g vízig
a nedvesség eltávolítása
Eleget tesz az előírt élettartamnak

NYOMÓS ÉRVEK
Eredeti Volvo Alkatrészek

Volvo eman

ragyártott Alkatrészek DPF hez

A különbség
A Volvo légszűrő tömítése
A Volvo PUR tömítést használ. Az Eredeti Légszűrő tökéletesen
illeszkedik a házakba. A nem valódi szűrő lehet, hogy nem
illeszkedik jól, és ez tömítetlenséget, szivárgást okozhat. A
levegő és a szennyező anyagok elkerülhetik a szűrőt, és a
motor károsodásához vezethetnek.

Műszaki leírás
érdekében.
Speciális szűrőpapír
A Volvo légszűrőben lévő papír nagyfokú szűrést biztosít,
99,9% fölött. Nem lehetnek olyan részecskék, amelyek
szaki le rás
károsíthatják a motort. Ez minimális motorkopást és hosszú
motor élettartamot jelent.
Nagy papírterület
e
A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
és
felfogni a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
szűrő cserét és alacsonyabb működési költségeket jelent. A
Volvo légszűrőben lévő papír területe akár
17,5 m² lehet.
benne
Rögzített szűrőpapír
A papírt a külső tokhoz rögzítik ragasztóval.
Ez megakadályozza,
érdekében
hogy a papír felsõ részei a vibráció hatására elváljanak. Mivel a
szivárgás veszélye minimális, az eredmény a biztonság növelése
és a károsodás veszélyének csökkentése.
kipufogóba
a
kezelését.
Gyulladásgátlás
A szűrő tűzálló
regenerálást

Kiterjedt tesztelés
A Volvo Group különböző kiterjesztett tesztelést végez, ahol a
naprakiválóan
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában
hamuÍme
nempéldák
ég el a Volvo által végzett öt
megfelelnek keletkezett
a kihívásoknak.
közös tesztre::
e
1. Porfogó
kapacitás.
e
tetheti
hogy
2. Szűrési hatékonyság.
3. Nyomásveszteség.
4. Öregedési vizsgálatok.
k lönbség ellenállás.
5.A Gyúlékonysági

A Volvo szűrőpapír
Volvo akár 17,5
m² papírtbiztonsági
használ aés
leghatékonyabb
szűrés
A Akipufogógázok
szivárgása
környezeti hatásokat
vonhat
maga után.
biztosításához.
A Volvo szűrő ezért legalább 99,9% -os szűrési
szintet biztosít, lehetővé téve, normál üzemi körülmények között a
24 hónapos élettartamot.
Masszív kialakítás
A Volvo a szűrőpapíron ragasztócsíkokat használva biztosítja a
robusztus felépítést. Ily módon a szűrő nem fog rázkódástól,
a
motorban
vagy
dörzsölődéstől
sérülni, ellentétben néhány nem eredeti
szűrővel.

Szerviz
A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
képességeket, kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
ajánljuk.
• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
legrövidebb
iter edt
tesztelésjavítási idő biztosítása érdekében.

• Szaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
felhasználásához, a helyes és biztonságos javítási
folyamatok alkalmazásának érdekében.
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül
történő megtervezés és végrehajtás érdekében.

zerviz

Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.

Ajánlott egyéb alkatrészek
A ánlott egyéb alkatrészek
Üzemanyag-, olajszűrők és olajok a Volvo szervizprogram szerint.

www.volvotrucks.hu

Volvo Trucks. Driving Progress
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Légszárító patron
Az APM2 (AIR PRODUCTION MODULATOR, 2. generáció) a fékrendszerre és a segédberendezésekre szánt
sűrített levegő kezelésére, elosztására és szabályozására szolgáló rendszer.
elsődleges

z alábbi
s

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
• Rugalmas gumitömítés
Hidegindítás esetén is tökéletesen tömít, kizárja
a károsodás kockázatát
•
van

1.
•
s

e

JELLEMZŐK
2.
Burkolata robusztus acéllemezből készült

•

ELŐNYÖK
, mivel a nyomás 0 és 12,5 bar
között változik

halad
különválasztja, hogy a levegőt szárazá és tisztává tegye

a biztonságos fék funkciókat, a megfelelő rugózási
komfortot
és
a megbízható sűrítettlevegő ellátást
•

A szemcsék porózus szerkezetűek, mikroszkópikus bemélyedésekkel, A szennyeződések és a víz nagyon hatékony rögzítése.
amelyek aktív felülete közel 500 000 négyzetméter
•
A granulátumok tökéletesen kerekek
Egy további összekapcsolt szűrőt tartalmaz
Helyes specifikáció

kapacitás 150 g vízig

.
a nedvesség eltávolítása

Eleget tesz az előírt élettartamnak

.
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Műszaki leírás, folytatás
Erős acéllemez ház
A gázolajszűrőnek ellen kell állni a nagy és gyors
nyomásingadozásnak. Ezért a ház akár 0,75 mm vastag
acéllemezből is készülhet. Beszereléskor nem sérül, ezáltal
kisebb az anyagfáradás veszélye, ami szivárgáshoz vezethet. Ez
nagyobb védelmet jelent a motor üzemanyagrendszer többi
elemének is.

Műszaki leírás

Rugalmas ragasztott csatlakozások
A peszűrő
S
ciális szvégei
űrőpapés
ír a szűrőpapír olyan anyaggal vannak
összeragasztva,
ami lévő
ellenáll
nyomásnak
és biztosít,
a rezgéseknek.
A
Volvo légszűrőben
papíra nagyfokú
szűrést
Ezáltal fölött.
elkerülhető,
hogy szűretlen
gázolaj amelyek
kerüljön a motor
99,9%
Nem lehetnek
olyan részecskék,
rendszerébe, aami
szükségtelen,
előtti javításokba
kerülhet
károsíthatják
motort.
Ez minimálisidő
motorkopást
és hosszú
(porlasztó/szivattyú).
motor
élettartamot jelent.
Speciális szűrőpapír
Nagy papírterület
A szűrőpapír kiszűri azokat a részecskéket, amelyek károsíták és
A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
elkoptatják a motor üzemanyag rendszerének elemeit (pl.: a
felfogni a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
porlasztókat). Ha a káros részecskék átjutnak a papíron, akkor
szűrő cserét és alacsonyabb működési költségeket jelent. A
az hamar az üzemanygrendszer elemeinek károsodásához vagy
Volvo légszűrőben lévő papír területe akár 17,5 m² lehet.
a károsanyag kibocsátásra vonatkozó előírások be nem
tartásához vezethet.
Rögzített szűrőpapír
A
ragasztóval. Ez megakadályozza,
Napapírt
gy felüalekülső
tű szűtokhoz
rőpapírögzítik
r
hogy
a
papír
felsõ
részei
a
vibráció
hatására
a
A Volvo gázolajszűrők papírbetétei,
kiviteltőlelváljanak.
függően Mivel
elérhetik
szivárgás
veszélye
minimális,
az
eredmény
a
biztonság
növelése
akár a 0,8 négyzetméter felületet. Ez azt jelenti, hogy a szűrőnek
és
a károsodás
nagy
kapciása veszélyének
van. Ha a csökkentése.
papír felülete túl kicsi, a szűrő az
esedékes
előtt tömődik el.
G
yulladásgkarbantarás
átlás
A szűrő tűzálló
Szabályos hajtogatás
A Volvo szűrőkben a papír szabályosan hajtogatott, így annak a
Kiterjedt tesztelés
teljes felülete kerül kihasználásra. Az egyenetlen hajtogatás
csökkenti
a szűrési
kapacitást
és ígytesztelést
a szűrő végez,
az esedékes
A Volvo Group
különböző
kiterjesztett
ahol a
karbantarás
előtt
eltömődik.
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában kiválóan
megfelelnek a kihívásoknak. Íme példák a Volvo által végzett öt
Rugalmas gumitömítés
közös tesztre::
A szűrő és a ház közötti tömítés nitrilgumiból készül. Ez az anyag
megtartja rugalmasságát, hajlékonyságát és tökéletesen tömít
1. Porfogó kapacitás.
gyakorlatilag
minden nyomáson és hőfokon.
2.
Szűrési hatékonyság.
3. Nyomásveszteség.
4. Öregedési vizsgálatok.
apos tesztelésellenállás.
5.AlGyúlékonysági

A Volvo Group alapos teszteket végzett, ahol az eredeti Volvo
szűrők kiválóan helytálltak, szemben a többi konkurens típussal.
Teljeskörű ellenőrzéseket végzünk különféle környezeti és
klimatikus viszonyok között (forró és hideg égövön). A
következőkben öt gyakori teszt amit a Volvo elvégez:

1.A kSzennyeződés
megtartó képesség
ülönbség
2. Szűrés hatékonysága
A VoHasadási
lvo légszűnyomás
rő tömítése
3.
A Volvo PUR tömítést használ. Az Eredeti Légszűrő tökéletesen
4. Nyomás miatti anyagfáradás
illeszkedik a házakba. A nem valódi szűrő lehet, hogy nem
5. O-gyűrű öregedése
illeszkedik jól, és ez tömítetlenséget, szivárgást okozhat. A
levegő és a szennyező anyagok elkerülhetik a szűrőt, és a
A különbség
motor károsodásához vezethetnek.
1. VAoV
píarpír
A
lvoolvsozűsrzőűprő
ap
A Volvo
Volvo akár
szűrőkben
speciálisan
gyártott,
impregnált üvegszálas
A
17,5 m²
papírt használ
a leghatékonyabb
szűrés
cellulóz szűrőpapír
van szűrő
magasezért
szűrőképességgel,
biztosításához.
A Volvo
legalább 99,9%kiemelkedő
-os szűrési
szűrésibiztosít,
kapacitása
ritkább
szűrőcserét
tesz körülmények
lehetővé, amiközött a
szintet
lehetővé
téve,
normál üzemi
alacsonyabb
üzemeltetési költéséget eredményez.
24
hónapos élettartamot.
M
aláazkítás
2.aAssszzíűv rkőih
A
Volvo
a
szűrőpapíron
ragasztócsíkokat
biztosítja a
A Volvo szűrők erős acélelemez
háza nemhasználva
csak a külső
robusztus
felépítést.
Ily
módon
a
szűrő
nem
fog
rázkódástól,
sérülésektől véd, belső korrózióálló felülete semmiféle
vagy
dörzsölődéstől
sérülni,bej
ellentétben
néhány nem eredeti
szennyeződést
nem enged
utni az üzemanyagba.
szűrővel.
3. Egyértelmű azonosítás
zervizelkerüli a szűrők véletlen felcserélésének veszélyét azáltal,
ASVolvo
hogy minden szűrőfajtája más menetes kiképzést kapott, így
A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
minden szűrő jó helyre kerül. Minden szűrőn jelölik a fajtáját, a
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
cikkszámát és szerepel egy világos szerelési utasítás is rajtuk.
képességeket, kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
ajánljuk.
szerszámokkal történő szakszerű javítás a
Sz•ervMegfelelő
iz

legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
A • javítás
legmagasabb
minőségének
és az aalkatrész
Szaktudás
a Volvo Trucks
szervíz információinak
helyes
felhasználásához,
a helyes
és biztonságos
javítási
leghosszabb
élettartamának
garantálása
érdekében
a következő
folyamatok alkalmazásának
érdekében.eszközöket
képességeket,
kompetenciákat,
és
felszereléseket
ajánljuk:
• Volvo Trucks
szervizinformációinak használata az összes
javításhoz
szükséges alkatrészhez
a várakozás
• Megfelelő
szerszámokkal
történő szakszerű
javítás anélkül
történő javítási
megtervezés
és végrehajtás
érdekében.
legrövidebb
idő biztosítása
érdekében.
Azáltal,
hogy az
eredeti
Volvoszervíz
alkatrészek
a Volvo Szervizekben
• Szaktudás
a Volvo
Trucks
információinak
a helyes
egy
tanúsított és teljesen
képzett
Volvo technikus
kerülnek
felhasználásához,
a helyes
és biztonságos
javítási által
folyamatok
kiszolgálásra,
a lehető
legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
alkalmazásának
érdekében
hatékonyságot lehet biztosítani.
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
a várakozás nélkül történő
Ajjavításhoz
ánlott egyszükséges
éb alkatrésalkatrészhez
zek
megtervezés és végrehajtás érdekében.
Üzemanyag-,
olajszűrők
és olajok
a Volvo szervizprogram
szerint.
Azáltal, hogy az
eredeti Volvo
alkatrészeket
egy Volvo Szervizben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo szerelő szereli be, a
lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és hatékonyságot
lehet biztosítani.

Ajánlott kiegészítő alkatrészek
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szervizintervallumokat és hosszú élettartamot érjen el. Az olajszűrők feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a
motorolaj tiszta maradjon a részecskéktől és az olajsártól. Lehetetlen meghatározni egy szűrő minőségét
kizárólag a külső megjelenése által. Csak a szűrő belső szerkezetének tanulmányozásával válik nyilvánvalóvá a
különbség.
A Volvo olajszűrő rendszer két fő szűrőt (Standard vagy Long
Life) és egy finom szűrőt (by-pass) tartalmaz. Az eredeti Volvo
olajszűrők biztonságosak és megbízhatóak, ezáltal a szivárgás
vagy meghibásodás veszélye minimálisra csökken.

Műszaki Leírás
A valódi Volvo olajszűrők acélházban található hajtogatot
szűrőanyagból állnak. A tisztítási kapacitás magas, és a szűrők
teljes szűrési hatékonyságot biztosítanak a következő
szervizintervallumig. A szűrő külső része speciális kialakítással
rendelkezik, így az a szűrőszerszám használatával könnyedén
eltávolítható.
Az eredeti Volvo olajszűrőket speciálisan kifejlesztett
ragasztóanyaggal szerelték, amely a szűrőbetétet és a
zárófedelet köti össze.

TULAJDONSÁGOK

ELŐNYÖK

Speciális és helyesen megválasztott szűrőpapír.

Helyes szűrési hatásfok, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és
a motorba bejutó káros részecskék kiszűrése, ami jobb
motorteljesítményhez és hosszabb élettartamhoz vezet .

JELLEMZŐK
Nagy papírfelület (0,77m2).
Burkolata robusztus acéllemezből készült

ELŐNYÖK
Hosszú
karbantartási intervallum, nincs eltömődés a
karbantartási idő vége előtt. , mivel a nyomás 0 és 12,5 bar

Speciális kialakítás a szerelhetőség érdekében.
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A szemcsék porózus szerkezetűek, mikroszkópikus bemélyedésekkel, A szennyeződések és a víz nagyon hatékony rögzítése.
Anyagfáradás miatti szivárgás veszélye minimális.
Robusztus acélház.
amelyek aktív felülete közel 500 000 négyzetméter
Az olajszivárgás kockázatának minimalizálása a tömítés
Rugalmas gumitömítés (AEM; akril etilén monomer
A
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150 g vízig
rugalmassága és
magas hőmérséklet-tűrése
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gumi).

Szűrőpapír egyenletes hajtogatása.
különválasztja, hogy a levegőt szárazá és tisztává tegye

Egy további összekapcsolt szűrőt tartalmaz
Speciális ragasztó a zárófedél és a szűrőpapír között
Helyes specifikáció

a nedvesség eltávolítása
Minimális a kockázata annak, hogy szűretlen olaj éri el a motort
Eleget tesz az előírt élettartamnak
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A különbség
A Volvo légszűrő tömítése
A Volvo PUR tömítést használ. Az Eredeti Légszűrő tökéletesen
illeszkedik a házakba. A nem valódi szűrő lehet, hogy nem
illeszkedik jól, és ez tömítetlenséget, szivárgást okozhat. A
levegő és a szennyező anyagok elkerülhetik a szűrőt, és a
motor károsodásához vezethetnek.

Műszaki leírás
Speciális szűrőpapír
A Volvo légszűrőben lévő papír nagyfokú szűrést biztosít,
99,9% fölött. Nem lehetnek olyan részecskék, amelyek
károsíthatják a motort. Ez minimális motorkopást és hosszú
motor élettartamot jelent.
Nagy papírterület
A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
felfogni a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
szűrő cserét és alacsonyabb működési költségeket jelent. A
Volvo légszűrőben lévő papír területe akár 17,5 m² lehet.
Rögzített szűrőpapír
A papírt a külső tokhoz rögzítik ragasztóval. Ez megakadályozza,
hogy a papír felsõ részei a vibráció hatására elváljanak. Mivel a
szivárgás veszélye minimális, az eredmény a biztonság növelése
és a akárosodás veszélyének csökkentése.
Gyulladásgátlás
A szűrő tűzálló

e

Kiterjedt teszteelé
lés
A Volvo Group különböző kiterjesztett tesztelést végez, ahol a
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában kiválóan
megfelelnek a kihívásoknak. Íme példák a Volvo által végzett öt
közös tesztre::
1. Porfogó kapacitás.
2. Szűrési hatékonyság.
3. Nyomásveszteség.
l
é
4. Öregedési vizsgálatok.
5. Gyúlékonysági
ellenállás.
a

A Volvo szűrőpapír
A Volvo akár 17,5 m² papírt használ a leghatékonyabb szűrés
biztosításához. A Volvo szűrő ezért legalább 99,9% -os szűrési
szintet biztosít, lehetővé téve, normál üzemi körülmények között a
24 hónapos élettartamot.
Masszív kialakítás
A Volvo a szűrőpapíron ragasztócsíkokat használva biztosítja a
robusztus felépítést. Ily módon a szűrő nem fog rázkódástól,
vagy dörzsölődéstől sérülni, ellentétben néhány nem eredeti
szűrővel.

Szerviz
A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
képességeket, kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
ajánljuk.
• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
•alaSzaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
felhasználásához, a helyes és biztonságos javítási
folyamatok alkalmazásának érdekében.
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül
történő megtervezés és végrehajtás érdekében.
Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított
és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
é
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.
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Üzemanyag-, olajszűrők és olajok a Volvo szervizprogram szerint.
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