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DONALDSON ERBJUDER

Omfattande 
filtreringslösningar för 
motorer

Fördelar med Donaldson

Brett produktutbud
• Filtrering av små till grova partiklar

• Filtreringslösningar för nya maskiner

• Ersättningskomponenter för maskiner i drift

• Stort urval av tillbehör

Beprövad teknik
• PowerCore®-system

• Ultra-Web®-nanofiberteknik

• Pleatloc™-medieavstånd

• Luftrenare med radialtätning

• Donaldson Endurance™

• Filtrering i ett och två steg

• Förrenare (Cyklonrenare) och inloppshuvar

• Elektriska och visuella filterindikatorer och -mätare

Bestående kvalitet och värde
• Kvalitets- och miljöhanteringsrutiner

• TS- och ISO-certifierad

• Hållbara produkter som skyddar motorer och reglerar 
underhållskostnader

Tillgänglighet
• Lagerprodukt – ingen ledtid

• Beställningar utförs samma dag som de tas emot; lokal 
tillgänglighet genom distributörer och återförsäljare av 
originaldelar

En filtreringskälla
• Donaldson har luft-, olje-, bränsle-, kylvätske-, hydraul- och 

transmissionsfilter för alla fordon från lastbilar och bussar till 
hjullastare och flygplan!

Mångårig innovation 
• Etablerat som filtreringsföretag 1915

• Över 1 500 aktiva patent i hela världen

ENTREPRENAD
Donaldson är världens ledande leverantör av luftfiltrerings-, avgas- och 
hydrauliksystem för entreprenad- och gruvindustrin, där kraven på filtreringslösningar 
är höga.

LANTBRUK
Donaldson ger hårt arbetande jordbruksmotorer det där extra skyddet och levererar 
kompakta luftrenare, vätske- och avgassystem med hög prestanda.

FLYG- OCH FÖRSVARINDUSTRI
Donaldson har utvecklat ett brett sortiment av avancerade filter för flygplan 
och helikoptrar och är den främsta leverantören till försvarsindustrier runt 
om i världen - på land, till sjöss och i luften.

TRANSPORT
Ledande lastbils-, sopbils- och busstillverkare världen över förlitar sig på Donaldson 
när det gäller högkvalitativ motorskydd och avgasreningsprodukter. Oöverträffade 
designfunktioner optimerar prestanda och effektivitet och minskar samtidigt 
underhållskostnaderna.

Filtreringslösningar för globala kunder

OLJA OCH GAS
Donaldson levererar pålitliga filtreringsprodukter som används inom prospektering, 
utvinning och transport och ger maximal produktivitet och skydd på avlägsna 
olje-och gasarbetsplatser.

INDUSTRIELL HYDRAULIK
Donaldson tillhandahåller hydrauliska filtreringslösningar för att skydda känsliga 
hydraulkretsar från slitage och bidra till att upprätthålla operativa toppresultat, vilket 
ger effektivitet, bättre drifttid och minskade underhållskostnader.

Innovativa filtreringslösningar för 
överlägsen prestanda och längre 
serviceintervaller
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Dagens högpresterande motorer och striktare utsläppsregler kräver 
luftintagssystem som är mer effektiva.

Luftrenare – Donaldsons filtermaterial 
är speciellt framtaget för att bättre 
fånga smuts, damm och sot innan det 
når motorn.

Ersättningsfilter – Donaldson 
Endurance™-filter och Powercore®-
filtreringsteknik ger det bästa skyddet 
för maskiner i tuffa miljöer.

Förrenare förlänger luftrenarens 
livslängd genom att förhindra större 
partiklar från att nå filtret. Topspin HD® 
är utformat för tuffaste förhållanden.

Lågt tryck 
Avsedda för 
arbetstryck upp till 
350 psi, tank- och 
ledningsmonterad.

Medeltryck 
Donaldson Duramax®-
filter har blivit 
branschledande för 
arbetstryck på upp till 
2 000 psi.

Högtryck 
Kraftiga filter för tryck 
upp till 6 500 psi för 
kritiska tillämpningar.

Insatsfilter 
DT-filter, som 
använder 
Donaldson Synteq™-
medieteknik, bidrar 
till att förlänga 
livslängden på din 
maskin.

Offline-filtrering 
Renar nya smörjoljor 
och uppfyller 
ISO-renlighetskrav –  
före fördelning 
i utrustning, 
växellådor och 
behållare.

Prestanda i alla lägen. Skydda dyra hydrauliska komponenter med 
Donaldsons kompletta sortiment av spin-on filter, insatsfilter och 
tankmonterat hydraulfilter.

Överlägsen prestanda och längre serviceintervaller

Luftfiltrering

Hydraul-
filtrering

Donaldsons luftfiltreringslösningar
Ineffektiv filtrering kan orsaka allvarligt slitage på motorn och dess komponenter, vilket leder till låg motoreffekt, 
överdriven bränsleförbrukning och – slutligen – kostsamma reparationer. Donaldsons luftfiltreringssystem kan minska 
driftavbrott och underhållskostnader, samt öka motorns livslängd och prestanda, vilket ger ren luft när motorn behöver 
det som mest!

Donaldson hydraulfiltreringslösningar
Donaldson har de filter, produkter och tjänster för kontamineringskontroll som behövs för att skydda kritiska 
komponenter i hundratals tillämpningar. Oavsett om hydraulkomponenterna finns utomhus på utrustning eller i en 
trång produktionsanläggning, behöver de ren olja för maximal livslängd och optimal produktivitet.

Varför bör olja och bränsle filtreras??
Ökningen av dieselinsprutningstryck på motorer och dagens avancerade utrustning kräver högre renhetsnivåer. 
Donaldsons bulkfiltersystem: 
• minskar driftavbrotten
• sparar in på dyra utbyten av komponenter
• förbättrar bränsleekonomin
• påverkar utsläppen positivt.

Kort sagt – Donaldson minskar den totala ägandekostnaden.

Föroreningar och vatten går inte ihop med motorbränslen och smörjolja och påverkar fordonens och 
utrustningens prestanda och livslängd negativt.
Om kontaminering tas bort med bulkfiltrering innan vätskor pumpas in i utrustningen blir inbyggda filtreringssystem 
mer effektiva, samtidigt som avancerade system som krävs för att uppfylla nya regler stöds.

PROTECT.CLEAN. POLISH.

Bränslefilter Donaldson 
har filtreringslösningar som 
skyddar motorkomponenter 
och bidrar till att öka 
utrustningens livslängd.

Cummins®-motorer 
Twist & Drain™-filter med 
integrerade WIF-sensorer 
förenklar den komplicerade 
uppgiften att avlägsna 
vatten.

Racor®-bränslesystem 
Twist&Drain™-filter med 
gängade sensorportar kan 
användas med befintliga 
WIF-sensorer.

Stanadyne® Fuel 
Manager®  FM 100 
bränslesystem
Universellt gränssnitt som 
gör att en komponent 
kan användas till flera 
tillämpningar.

Donaldsons filter hjälper till att förhindra pumpslitage och igensättning av 
insprutningsmunstycken i förtid genom att tillföra rent bränsle till motorn. 
Bättre bränslefiltrering, helt enkelt.

Clean Fuel & 
Lube Solutions™

Clean Fuel & Lube 
Solution – Bulkenheter 
har parallella 
flödeskonfigurationer för 
att minska tryckfall.

Single pass filtrering 
gör så att du uppnår 
de renlighetskrav som 
ställs på bränslet på 
inloppssidan.

Tanktillbehör – 
Förhindra damm och 
fukt som tränger in i 
bulkförvaringstankar med 
TRAP™-avluftningsventilen 
och Active Reservoir Vent™.

Högtrycksfilter är speciellt 
konstruerade för point-
of-use-tillämpningar på 
utloppssidan.

Genom att avlägsna föroreningar och fukten i dina bulktankar innan vätska 
pumpas in i utrustningen kan de integrerade filtreringssystemen göra ett 
bättre jobb. Donaldson kan utforma ett system som skyddar din utrustning 
på bästa sätt.

Klämmor och tillbehör 
Minska avgasläckor 
och buller med vårt 
breda sortiment av 
avgasklämmor.

Ljuddämpare En 
komplett serie för 
mellanstor och tung 
dieseldriven utrustning.

Filtrerings-
tillbehör

Minska kostnaderna 
och förhindra överdriven 
service med vårt kompletta 
sortiment av tillbehör för 
luftintag samt för filtrering av 
motor- och hydraulvätska.

Cummins® är ett registrerat varumärke som tillhör Cummins Inc.  Racor® är ett registrerat varumärke som tillhör Parker Hannifin Corporation. Stanadyne® och Fuel Manager® är registrerade varumärken som tillhör Stanadyne Corporation.

Bränsle-
filtrering

Ljuddämpare och 
avgastillbehörDonaldsons bränsle- och oljefiltreringslösningar

Donaldsons filter arbetar hårt för att avlägsnat skadliga föroreningar från ditt bränsle. De förbättrar motorns och 
utrustningens livslängd och prestanda samtidigt som de skyddar miljön. När du använder Donaldsons produkter 
vid bränslefiltrering får du så mycket mer än bara ett spin-on filter eller ett insatsfilter. Du kan vara säker på att du 
använder ett varumärke som OEM-tillverkare litar på.

Den kvalitet du förväntar dig och den prestanda du behöver

Donaldsons oljefilter håller oljan ren genom att fånga in föroreningar som 
kan orsaka skador på motorn.

Longlife oljefilter förläng 
serviceintervallen med 
Donaldson Endurance™ -filter 
med Synteq® -media.

Donaldson har utvecklat 
ett revolutionerande 
filtermaterial som 
överträffar allt annat på 
marknaden.

Oljefilter Fångar metallpartiklar, 
sot och föroreningar för att 
upprätthålla marknadens högsta 
renlighetsstandarder.

Oljefiltrering

Innovativa filtreringslösningar för en renare värld

• Mycket hög filtreringsgrad

• Mycket lågt differenstryck

• Hög smutshållningskapacitet

• Innehåller inte bindemedel

Ineffektiv filtrering kan orsaka allvarligt slitage på motorn och dess komponenter. 
Med innovativ teknik maximerar Donaldsons produkter motorprestandan och 
minskar underhållskostnaderna för kunder över hela världen.


