
Persluchtfilterpatronen

De beste filtering in 
zijn klasse

De ISO-gecertificeerde en geteste 
kwaliteit van onze persluchtfilterpatronen 
komt tot uiting in hun hoogwaardige 
filtermateriaal en de roestvaststalen 
filterkernen van uitzonderlijke sterkte 
en corrosiebestendigheid.

Wat u niet kunt zien is onze uitgebreide 
R&D, die in een diepgaande kennis 
over filtratie en onophoudelijke 
innovaties resulteert, evenals onze 
geavanceerde testfaciliteiten.

Het vereist toewijding en perfectie om zand en grind zo 
te verwijderen dat puur goud tevoorschijn komt. Als uw 
toepassing van de schoonste perslucht afhankelijk is, dan 
zijn de persluchtfilters van Atlas Copco de perfecte keuze. 
Ze leveren ongeëvenaard pure perslucht, zonder concessies 
te doen aan energiezuinigheid.

ALS FILTEREN HET 
VERSCHIL MAAKT



Twee-in-één

Voortbouwend op jarenlange ervaring 
en na uitgebreide in house tests, hebben 
de engineers van Atlas Copco nieuwe 
inzichten gekregen op het gebied van 
coalescerende filtratie van olie. Dit heeft 
geresulteerd in onze unieke Nautilus-
filtertechnologie. De UD+-filters van 
Atlas Copco zijn de eerste coalescerende 
filters waarin deze innovatieve 
technologie is toegepast. Wat meer is, ze 
combineren twee filtratiestappen in één 
om tegemoet te komen aan de vereiste 
hoge kwaliteit van diverse toepassingen. 
Bovendien reduceert deze nieuwe 
technologie de drukval over de filters 
met 40%, waardoor het energiegebruik 
wordt verlaagd. 

"De leidingfilterpatronen 
van Atlas Copco hebben 
ons een consistente 
luchtkwaliteit opgeleverd 
en een hoog rendement. De 
opzetfilterelementen zijn 
eenvoudig te installeren."

Profiteer van onze ervaring

Minimaliseer de drukval en houd de hoge 
persluchtzuiverheid, met de levensduur 
die u van het filter verwacht. Gebruik 
originele persluchtfilterpatronen van 
Atlas Copco. 

Neem vandaag nog contact op met uw 
Atlas Copco-vertegenwoordiger!

STEL UZELF DE  
VOLGENDE VRAGEN…
Wat zijn de gevolgen als ik geen originele filterpatronen gebruik?
Zelfs al past een alternatief patroon, dan nog is het niet specifiek 
ontworpen voor de persluchtfilters van Atlas Copco en zal het er dus 
niet volledig op zijn afgestemd. Uw persluchtsysteem zou daardoor  
een hogere drukval en een gestegen energiegebruik kunnen gaan 
vertonen, met als gevolg toenemende Total Lifecycle Costs van 
uw persluchtsysteem. 

Wat als een leverancier goedkopere patronen aanbiedt?
Goedkopere onderdelen zijn vrijwel altijd gemaakt van inferieur 
materiaal en zullen daardoor een kortere levensduur hebben. 
Minder filtratiemateriaal zal ook de efficiëntie van het filter verlagen, 
waardoor er meer deeltjes het luchtnet kunnen binnendringen. 
Kernen die niet van roestvaststaal zijn gemaakt, kunnen gaan 
corroderen en het tijdens bedrijf begeven.

Hoe kan ik de persluchtkwaliteit op het hoogste niveau houden? 
Alle filterpatronen van Atlas Copco zijn in de fabriek getest op 
prestaties en olieverlies. Deze patronen hebben een langere 
levensduur dan niet-originele filters. Hun ISO-gecertificeerde 
kwaliteit is onafhankelijk door TÜV getoetst. Aangezien de 
reservepatronen uit dezelfde fabriek komen als de originele  
patronen blijft de persluchtzuiverheid na elke onderhoudsbeurt  
op het oorspronkelijke niveau.

Persluchtfilterpatronen

www.atlascopco.com
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