Thermo King
Filtro de Óleo EMI 3000
A Vantagem Genuína

Filtro de Óleo Thermo King EMI-3000

Celulose de alta
resistência/mídia de vidro
que oferece capacidade
de filtragem e eficiência
superiores

O recipiente reforçado, revestido
em epóxi, é impermeável e
resistente a rachaduras e corrosão
A mola da serpentina de aço auxilia a
preservar a forma do filtro e mantém
pressão positiva sobre a vedação para
impedir que o óleo não filtrado se
desvie do elemento filtrante
Tubo central em espiral resistente
ao calor e à distorção para longa
durabilidade

Um arranjo de dois estágios
patenteado que remove mais
da superfície de filtragem, a fim
de aumentar a capacidade de
retenção e a vida útil do filtro;
direciona o óleo através de uma
seção de fluxo total e de uma
parte de medição, que continua
através da seção de derivação ao
remover partículas mais finas

Vida útil estendida da vedação
das juntas de alta resistência,
resistente ao calor e à corrosão

Tecnologia de Ponta Thermo King: Máxima Eficiência
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Thermo King

Imitação

Os filtros EMI-3000 oferecem maior eficiência na
filtragem de combustível para equipamentos Thermo
King. Nossos filtros oferecem máxima proteção
ao motor e seus componentes contra partículas e
contaminantes que podem ser prejudiciais, causam
desgaste e reduzem a vida útil.

Maior eficiência = óleo mais limpo em seu motor = maior vida útil do motor

Tecnologia de Ponta Thermo King: Filtragem de dois Estágios Patenteada
Os filtros de projeto patenteado da Thermo King filtram o óleo
duas vezes através de um arranjo de dois estágios. O filtro de
desvio (verde) recebe de 10% a 15% do fluxo, filtra as partículas
menores e envia o óleo de volta ao tanque coletor, enquanto o
óleo remanescente é filtrado pelo fluxo total (vermelho) para ser
limpo e devolvido aos rolamentos do motor

Sistema de dois estágios = o óleo é limpo duas vezes = maior vida útil do motor

Tecnologia de Ponta Thermo King:

Estrutura do Canister Superior
A Thermo King utiliza materiais de fabricação da mais alta qualidade
para o canister do filtro de combustível. Isso elimina o risco de
vazamentos e ajuda a evitar a corrosão.
Apenas canisters Thermo King são revestidos com epóxi no interior
do recipiente, para eliminar a corrosão e assegurar que o canister
mantenha a sua integridade durante a vida útil do filtro. Em esforços
para reduzir custos, os filtros de imitação não possuem revestimento
no interior do canister, o que aumenta o risco de corrosão e pode
enviar partículas através do motor.
A Thermo King utiliza tecnologia de junção da dobra com laminado
duplo para garantir que a placa reforçada da base permaneça no
lugar, o que elimina qualquer risco de vazamento. Os filtros de
imitação utilizam uma junção de laminado simples, que corre o risco
de abrir e provocar um vazamento de óleo.

Melhor estrutura do canister = nenhuma corrosão = maior vida útil do motor
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3 Reduz os custos de manutenção em pelo menos 45% em
relação à imitação
3 Um filtro Thermo King filtro tem capacidade e eficiência
equivalente a 4,4 filtros de imitação
3 Reduz o custo do trabalho associado a várias trocas de
filtros
3 Reduz os custos de limpeza e descarte
3 Reduz o impacto ambiental com menos derramamento e
menos desperdício
3 Estende a vida útil do motor com máxima eficiência de
filtragem
3 Libera espaço no estoque, pois reduz a necessidade de
armazenar filtros em excesso

Inovação, não Imitação

