
Skutočná ochrana motora 
Testy vstrekovačov potvrdili perfektnú ochranu vďaka účinným palivovým filtrom Cat®.

Palivové filtre Cat® s vysokou účinnosťou poskytujú najspoľahlivejšiu a najefektívnejšiu ochranu moderných 
vysokovýkonných motorov s nízkymi emisiami. Ochrana dôležitých agregátov je čoraz náročnejšia. Stále 
lepšie parametre strojov sú spojené s čoraz menšími toleranciami styku dielov, čo znamená vyššie teploty 
a vyššie tlaky vstrekovačov. Všetky tieto zmeny vyžadujú podstatne čistejšie palivo.

Máte skutočne dobré palivové filtre?



Ktorý filter je najlepší?

Aby vstrekovač dosiahol čo najdlhšiu životnosť pri čoraz vyššom tlaku, 
musíme zabezpečiť filtráciu, ktorá obmedzí veľkosť a počet nečistôt 
prechádzajúcich cez palivový filter. Všetky palivové filtre odstránia 
časť abrazívnych nečistôt, ale veľa konkurenčných filtrov jednoducho 
nedokáže zachytiť a udržať častice, ktoré významne poškodzujú 
komponenty systému.

Potvrdil to test životnosti vstrekovača na palivovom systéme motora 
Cat C9. Testovacie zariadenie tvorili blok motora zo sériovej výroby, 
vstrekovače paliva, palivové čerpadlo, rozvody a elektronika. 
V systéme cirkulovalo palivo s vysokým podielom nečistôt, čím sa 
simulovali extrémne ťažké prevádzkové podmienky pri nominálnych 
a voľnobežných otáčkach motora. Test sa ukončil v momente, 
keď rýchlosť úniku paliva dosiahla trojnásobok nového vstrekovača 
alebo po 50 hodinách trvania testu.

Trvanie testu

Porucha vstrekovača

Sedlo ventilu vstrekovača 
Detailná kontrola sedla 
ventilu odhalí eróziu 
spôsobenú abráziou 
v dôsledku nevhodnej 
filtrácie paliva

Najnovší palivový filter Cat 1R-0749 
s vysokou účinnosťou bol 
overený v teste so 4 rovnakými 
konkurenčnými filtrami, s cieľom 
porovnať životnosť vstrekovača. 
Testovali sa dva filtre každej značky 
a z priemeru dvoch výsledkov sa 
určila efektívnosť každej značky. 
Vstrekovače s filtrami Cat dosiahli 
životnosť o 45 % dlhšiu, ako 
najbližší konkurent.

Z hľadiska trvania testu, 
vstrekovače s filtrami 
Cat výrazne prekonali 
vstrekovače testované 
s konkurenčnými filtrami. 
Vstrekovače s filtrami Cat 
v porovnaní so vstrekovačmi 
testovanými 
s konkurenčnými filtrami 
vykazovali výrazne menšie 
opotrebovanie a únik paliva.



Presvedčte sa sami!

Fotografie sedla ventilu vstrekovača po ukončení testu

Filter Cat

Donaldson Wix

Fleetguard Baldwin

*Fotografie zobrazujú typické opotrebovanie sedla ventilu vstrekovača v čase ukončenia testu.

Používanie palivových filtrov Cat spôsobilo 
najmenšie opotrebovanie vstrekovačov.*
Všetky konkurenčné značky vykazovali výrazné 
únikové kanáliky vytvorené eróziou vysokého 
podielu nečistôt prechádzajúcich cez filter.
To má veľký vplyv na výkon motora 
a životnosť dielov.



Čo pre vás môžu urobiť palivové filtre Cat?

Väčšina zákazníkov si neuvedomuje „skutočnú cenu“ kúpy filtrov, ktoré nemajú značku Cat. Nie je bežné, 
aby došlo ku katastrofickej poruche v dôsledku vášho výberu palivového filtra. Trvá to nejaký čas, kým dôjde 
k predčasnému vyradeniu drahej súčiastky a vy spoznáte „skutočnú cenu“.

Koľko vás stojí váš výber palivového filtra? 

Porovnanie úspory nákladov pri kúpe filtra so zvýšením hodinových nákladov vstrekovača

Kúpou konkurenčných filtrov sa dosiahne úspora nákladov 33 – 44 % *  * Na základe životnosti vstrekovača 6000 hodín

Predčasné poruchy vstrekovača zvyšujú náklady o 82 – 400 %

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA CAT 
PREDSTAVUJÚ SVETOVÚ TRIEDU 
PRODUKTOVEJ PODPORY.
Ponúkame vám správne diely  
a servisné riešenia na mieste  
a v čase, keď to potrebujete.
Celá sieť obchodného zastúpenia Cat 
s odborne vyškoleným personálom 
dokáže udržiavať váš strojový park 
prevádzkyschopný, pre maximálnu 
návratnosť vašich investícií.
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•	 Lepšia	ochrana	motora
•	 Lepšia	činnosť	palivového	systému
•	 Nižšie	prevádzkové	náklady

Urobte správne rozhodnutie!


