Technické parametre

Premium

Matic

Určenie

Filtre DPF / FAP / SCR / KAT
osobné, dodávkové a nákladné vozidlá

filtre DPF / FAP / KAT
osobné, a dodávkové vozidlá do 3.5 T

Funkcie

• čistenie
• testovanie
• sušenie
• tlač správ

• čistenie
• testovanie
• sušenie
• tlač správ

Vonk. rozmery výš. šír. hĺb.

215 x 250 x 110 cm

235 x 170 cm x 100 cm

Hydraulický systém - priemer

1.5 palca

1 palec

Efektivita

max 450 l/min

max 250 l/min

Tepl. sušenia

1 program 70°C ( dúchadlo )
2 program 110°C ( ohrievač )

1 program 60°C ( dúchadlo)

Filtrácia < 10 mikrónov

ÁNO ( 2 nádrže )

ÁNO ( 1 nádrž )

Nádrž

320 L

110 L

Testy pred a po čistení

1. Protitlaku ( mbar )
2. Prietoku ( % )

1. Protitlaku ( mbar )

Čistiaca teplota

max 80°C

max 60°C

Regulácia otáčok čerpadla

ÁNO

NIE

Predbežný test pred sušením
( médium voda )

ÁNO

NIE

Interná tlačiareň

ÁNO

ÁNO

Generátor online správ

ÁNO

NIE

Účet v partnerskej zóne

ÁNO

NIE

DPF Premium
Stroj je určený na čistenie DPF filtrov a katalyzátorov v osobných, dodávkových a nákladných
vozidlách. Vyznačuje sa veľkosťou prietoku (l / min) premývacieho roztoku a jeho maximálnou
teplotou zahrievania, ktorá sa môže dosiahnuť počas čistenia (okolo 80 °C). Vďaka týmto výhodám
sa ideálne hodí na čistenie SCR katalyzátorov od nákladných automobilov, jeho vymeniteľných
kaziet ako aj celého katalyzátora.
Čistenie filtrov v osobných a dodávkových automobiloch zvyčajne zaberie menej času.
Možnosť sušenia pomocou ohrievača (okolo 110 °C) skracuje dobu sušenia až na polovicu.
Dvojkomorová (320 l) nádrž s možnosťou využitia a ohrievania iba z jednej časti má priamy vplyv
na zniženie prevádzkových nákladov.
Špičková kvalita v kombinácii s funkčnosťou je prvkom konkurenčnej výhody na trhu služieb
regenerácie DPF.

DPF MATIC
Určenie stroja je zamerané na čistenie DPF filtrov a katalyzátorov v osobných a dodávkových
vozidlách.
Je vybavený vodným čerpadlom s relatívne vysokým prietokom.
Určený pre autoservisy, kde prevážnu časť predstavujú vozidlá do 3,5 tony.
Vnútorný sušiaci systém vybavený dúchadlom s bočným kanálom zaisťuje účinné sušenie pri
teplote okolo 50 °C.
Atraktívna cena, možnosť čistenia osobných a dodávkových automobilov je najdôležitejším
faktorom pri jeho kúpe.

