
Technické parametre Premium Matic

Určenie
filtre DPF / FAP / SCR / KAT

osobné automobily, dodávky a nákladné
automobily 

filtre DPF / FAP / KAT
osobné automobily a dodávky do 3,5 T 

Funkcie

• čistenie
• testovanie

• sušenie
• tlač výkazov 

• čistenie
• testovanie

• sušenie
• tlač výkazov 

Vonkajšie rozmery 
výška x šírka x  hĺbka

215 x 250 x 110 cm 235 x 170 cm x 100 cm

Hydraulická inštalácia -
priemer

1,5 palca 1 palec

Účinnosť max 750 l/min Max 450 l/min

Tepl. sušenia
1 program 80 °C (dúchadlo)
2 program 130 °C (ohrievač)

1 program 80 °C (dúchadlo)
2 program 130 °C (ohrievač)

Filtrácia < 5 mikrónov ÁNO ( 2 nádrže) ÁNO ( 1 nádrž)

Nádrž 370 L 150 L

Testy pred a po čistení
1. Protitlakový (mbar)    

2. Prietok (%)
1. Protitlakový (mbar)  

2. Prietok (%)

Teplota čistenia max. 80 °C max. 60 °C

Regulácia otáčok čerpadla ÁNO ÁNO

Vstupný test pred sušením
(médium voda)

ÁNO ÁNO

Vnútorná tlačiareň ÁNO ÁNO

Online generátor výkazov ÁNO ÁNO

Účet v partnerskej zóne ÁNO ÁNO

DPF Premium
Stroj  určený  na  čistenie  DPF  filtrov  a  katalyzátorov  v  osobných  automobiloch,  dodávkach  a
nákladných automobiloch.  Vyznačuje sa veľkosťou prietoku (l/min) umývacieho roztoku a jeho
maximálnou teplotou zahrievania, akú možno dosiahnuť počas čistenia (približne  80 °C). Vďaka
týmto výhodám je ideálny na čistenie katalyzátorov Euro IV a V z nákladných automobilov, ako aj
filtrov a katalyzátorov Euro VI.
Čistenie filtrov v osobných automobiloch a dodávkach zvyčajne trvá menej času. 
Možnosť sušenia s ohrievačom (približne 130 °C) skracuje dobu schnutia až o polovicu.
Dvojkomorová (370 l) nádrž s osadníkom podporuje filtračný systém.
Prémiová kvalita v kombinácii s funkčnosťou je súčasťou konkurenčnej výhody na trhu regenerácie
DPF. 

DPF MATIC
Určenie stroja v smere čistenia filtrov DPF a katalyzátorov v osobných automobiloch a dodávkach.
Zariadenie s relatívne vysokým prietokom vodného čerpadla.
Navrhnuté  s  ohľadom na autoservisy v  nich prevažnú časť  klientely  tvoria  klienti  s  osobnými
vozidlami do 3,5 tony.
Vnútorný sušiaci systém vybavený dúchadlom s bočným kanálom s ohrievačom zaisťuje efektívne
sušenie.
Atraktívna cena, schopnosť čistiť osobné vozidlá a dodávky najčastejšie rozhodujú o jej nákupe.


