Realistische garantie.
Alleen de Venturi voldoet aan
de OEM-speciﬁcatie CES10765
of overtreft die.

De garantie op REAL-producten overtreft die van de concurrenten.
Cummins Filtration belooft zijn klanten de beste garantievoorwaarden in de markt. Wij gaan graag een
langdurig partnership met u aan. Onze garantiedekking blijft over de hele levensduur gelijk en neemt niet
geleidelijk af. Op Cummins Filtration kunt u altijd rekenen. Gedetailleerde informatie over de Cummins
Filtration-garantie vindt u in de brochure en garantievoorwaarden, die u kunt downloaden van onze website

De echte oplossing:
Venturi Combo olieﬁlter

cumminsﬁltration.com.

™

■

REAL tegen sludge – niet alleen stof.
De Venturi voldoet aan
de M11 High Soot Test
(roettest), die ook erkend
is door het American
Petroleum Institute (API).
Concurrerende producten
worden alleen getest op
stofcapaciteit. Stof alleen
is irrelevant in de REALiteit
van olieﬁlters!

■

REAL bescherming tegen sludge.
De Venturi REAL heeft echte by-passﬁltratie zoals
geëist in de OEM-speciﬁcaties. Alleen zo is zeker
dat er enkel schone olie bij de motorcomponenten
komt. Het Venturi-mondstuk zorgt voor een unieke
interne stroming, waardoor het ingebouwde bypassmedium met gestapelde schijven veel sludge
opvangt zodat de olie in het full ﬂow gedeelte
geﬁlterd blijft zonder verstoppingen.

■

Ontworpen voor de dagelijkse realiteit

Vervangende Venturi Combo-olieﬁlters:
LF9000

Cummins

LF9035

International

LF9001

Cummins

LF9039

Cummins

LF9008

Hitachi

LF9325

Cummins

LF9009

Cummins

LF9333

Detroit Diesel

LF9010

John Deere

LF9548

Case

LF9018

Komatsu

LF9620

Detroit Diesel

LF9024

Cummins en Komatsu

LF9667

Caterpillar, Mack, Volvo,

LF9025

International

LF9027

Ford Powerstroke

LF9747

Komatsu

LF9028

Kubota

LF9691A

Caterpillar

LF9031

Cummins

LF9026

International

LF9032

John Deere

LF9931

GMC

LF9034

Cummins

Scania, Renault

REAL geeft bescherming bij koude start.
De Venturi is getest onder koude start condities,
om ook in die omstandigheden de vitale
motoronderdelen goed te beschermen.

■

REAL is betrouwbaar.
Naast testen in de REALiteit van alledag wordt elk
ﬁlter ontworpen en getest volgens een hele serie
testspeciﬁcaties, zoals ISO 4548-12, SAE J1858,
SAE HS-J806 en ISO 2942.

Meer informatie vindt u op cumminsﬁltration.com
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Filtration for the REAL™ World

O L I E F I LT E R

ECHTE bescherming waar
u op kunt vertrouwen.

ECHTE resultaten.
Australische Road Train met
Cummins ISM, beladen met 55 ton

De Venturi geeft bij langere onderhoudsintervallen, betere
olieconditie en een langere levensduur van de motor.

ECHTE prestaties.
Alleen de Venturi™ is gemaakt voor echte prestaties.

By-passmedia met gestapelde schijven
Het gepatenteerde Stacked Disc-systeem met gestapelde
schijven geeft een ongeëvenaarde ﬁltercapaciteit:
■

■

■

Zwaar belaste Australische Road Trains laten zien dat de termijn voor het olieverversen
VEILIG tot twee keer zo lang kan worden, tot wel 121.000 km. *

■

REAL laat reëel zien dat Venturi leidt tot minder milieubelasting en minder
verbruik van olie en ﬁlters, door de intervallen voor olieverversen VEILIG te verlengen.

■

REAL laat reëel zien dat Venturi kosten verlaagt door de olie in een betere conditie
te houden zodat motoren langer mee gaan.

3-4 keer meer dan met alleen full ﬂow en concurrerende
‘combo’-ﬁlters.
Tot 5 keer meer stofcapaciteit dan bij een normaal
onderhoudsinterval optreedt.

Hoeveel teststof krijgt uw ﬁlter
te verwerken in realistische
omstandigheden?
REAL

is getest onder reële
omstandigheden op motoren voor
resultaten waar u op kunt rekenen.

REAListische testprocedures Reële, betrouwbare resultaten.

*

Olie Conditie als Beinvloed door Filter Type and Service interval

Feitelijke stofvervuiling tijdens een standaard onderhoudsinterval (4-12 g)
Conventionele full ﬂow- en concurerende comboﬁlters hebben een totale
capaciteit tussen 50 en 100 gram.

Testbank testen geven GEEN
REAListische resultaten.

StrataPore™ Full Flow Media
■

■

■

Het meerlaagse StrataPore zorgt voor precies het gewenste niveau
voor het verwijderen van vervuiling om maximale bescherming te
bieden.
Het meerlaagse StrataPore zorgt voor optimale efﬁciëntie en
duurzaamheid over de levensduur van het ﬁlter, waardoor langere
onderhoudsintervallen mogelijk worden.
Het meerlaagse StrataPore is ontworpen voor een maximale
doorstroming bij de koude start, met handhaving van een optimale
motorbescherming.
Testen op de testbank geeft resultaten die over de REALiteit niets zeggen.

Testbank testen maken gebruik van:
Gepatenteerd Venturi-mondstuk
■

Note: Graﬁek gebaseerd op veldtesten uitgevoerd met gebruikmaking van dezelfde toepassingen & condities.
* Maximum olieverversing/ onderhoudsinterval is afhankelijk van bedrijfsomstandigheden, oliekwaliteit, stationaire draaiuren, motortype, toepassing en bouwjaar.

■

Het Venturi-mondstuk zorgt voor een maximale oliestroom bij
koude start, en beschermt klepbedieningscomponenten zoals
nokkenas, nokvolgers en klepgeleiders.
Het Venturi-mondstuk zorgt dat de olie door het medium van de
gestapelde schijven stroomt, die bewezen hebben veel sludge te
verwijderen voor minder motorslijtage.

■
■
■
■
■
■

Hydraulische vloeistof uit de luchtvaart
ISO 12103-1, A3 medium teststof
Geen REAListische extreme temperaturen
Geen REAListische extreme drukken
Geen REAListische olieveroudering
Geen water/koelvloeistof/condensatie

REAListische testen BEWIJZEN dat alleen Venturi™
de prestaties en bescherming levert
die u echt nodig hebt.

