Cartuchos de filtro de linha

QUANDO A FILTRAGEM FAZ
A DIFERENÇA
Remover areia e cascalho até ouro puro emergir, requer
dedicação. Se as suas instalações dependem de ar
comprimido o mais limpo possível, os filtros de linha
Atlas Copco são a escolha perfeita, oferecendo uma pureza
de ar incomparável, sem comprometer a economia de energia.

A melhor filtragem da classe
A certificação ISO e a qualidade testada
dos nossos cartuchos de filtro de linha
são visíveis em seu material de filtragem
de alto nível e núcleos de filtro de aço
inoxidável, para o máximo de força e
resistência à corrosão.
O que não se pode ver são as nossas
atividades de pesquisa e desenvolvimento,
que resultam no nosso profundo
conhecimento do processo de filtragem e
em inovações contínuas, além de nossas
instalações de teste de última geração.
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Genérico

PERGUNTE A SI MESMO...
Quais são as implicações do uso de cartuchos de filtro
não genuínos?
Mesmo que um cartucho alternativo sirva, ele não foi projetado
especificamente para os seus filtros de linha Atlas Copco e,
portanto, não serão 100% compatíveis. Isso pode significar uma
queda de pressão maior e um aumento no consumo de energia do
seu sistema de ar. Isso também aumenta o custo do ciclo de vida
total do seu sistema de ar comprimido.
E se um fornecedor oferecer cartuchos por um menor preço?
Peças mais baratas normalmente são feitas de materiais inferiores
e, portanto, possuem menor vida útil. Menos material de filtragem
também diminuirá a eficiência do filtro, permitindo que partículas
penetrem na rede de ar. Núcleos que não sejam feitos de aço
inoxidável podem corroer e quebrar durante a operação.
Como posso manter o ar na melhor qualidade possível?
Todos os cartuchos de filtro Atlas Copco são testados na fábrica
quanto a desempenho e arraste de óleo, e possuem uma vida útil
maior que filtros não genuínos. A qualidade com certificação ISO foi
validada de forma independente pela TÜV. Como os cartuchos vêm
da mesma fábrica dos produtos originais, a pureza de ar inicial será
mantida após cada serviço de manutenção.

www.atlascopco.com.br

“O uso dos cartuchos
de filtro de linha da
Atlas Copco nos deu
uma qualidade de ar
consistente e boa eficiência.
Os elementos do filtro
de encaixe são fáceis
de instalar.”

Beneficie-se com a
nossa experiência
Minimize as quedas de pressão e continue
obtendo pureza de ar com a vida útil que
você espera. Use cartuchos de filtro de
linha genuínos da Atlas Copco.
Entre em contato com o seu representante
Atlas Copco hoje mesmo!
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Com base em anos de experiência e
diversos testes internos, os engenheiros
da Atlas Copco obtiveram novas
percepções na filtragem coalescente de
óleo. Isso resultou em nossa tecnologia
de filtro exclusiva e de baixa densidade
Nautilus. Os filtros UD+ da Atlas Copco
são os primeiros a utilizar esta tecnologia
inovadora. Além disso, eles combinam
dois estágios de filtragem em um para
atender aos requisitos de alta qualidade
de diversas aplicações, reduzindo a queda
de pressão em 40% para redução do
consumo de energia.

