
Jezděte lépe s olejovými fi ltry  
MANN-FILTER

Zpětná klapka

 Speciálně vytvarovaný konstruční prvek pro dosažení 
požadované funkce za účelem zajištění maximální 
životnosti motoru

 Nedochází k  odtékání oleje z fi ltru ani z olejových kanálů

 Při startu motoru okamžitý růst tlaku oleje

 Maximální životnost díky použitému materiálu

 Optimální geometrie skladů pro minimální tlakovou ztrátu

 Vysoká schopnost pohlcovat nečistoty

 Maximální fi ltrační schopnost díky vysoce kvalitním materiálům

 Dlouhá životnost 

 Rylování zajišťující rovnoměrné vzdálenosti mezi sklady 
a maximální fi ltrační účinnost

 Vysoká mechanická i teplotní odolnost

 Upravená fi ltrační média pro konkrétní aplikace

Filtrační médium

 Optimální povrchová úprava pro maximální ochranu proti 
korozi

 Vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti pulzaci

 Maximální provozní spolehlivost 

Těleso fi ltru

 Rychlá a snadná výměna fi ltru i při stížených montážních 
podmínkách

 Nedochází k vysmeknutí

Demontážní prvek

 Nepřešně opracovaný závit

 Obtížná motáž

 Nedostatečně vytvarovaná dosedací plocha těsnění

 Možná ztráta těsnění a následný únik oleje

 Koroze v důsledku nedostatečné povrchové úpravy

Víko fi ltru se závitem

 Absence zpětné klapky

 Vyrobena z méně kvalitních materiálů v nejjednodušším provedení

 Může dojít k netěsnosti 

 Při startu motoru pomalý nárůst tlaku oleje

 Zvýšení opotřebení motoru

 Po krátké době netěsní

Zpětná klapka

 Malá fi ltrační plocha v důsledku nepravidelných
vzdáleností mezi sklady

 Nedostatečné množství fi ltračního média
(snížená schopnost pohlcovat nečistoty)

 Špatná účinnost fi ltru v důsledku použití méně kvalitního materiálu

 Nízká životnost motoru

 Nedostatečná fi ltrace nečistot

 Pouze standardní fi ltrační médium pro všechny aplikace

Filtrační médium

 Otevírací tlak ventilu není nastaven podle požadavků výrobce motorů

 Nedostatečný přívod oleje do motoru

 Nekvalitní těsnění nebo nevhodný materiál

 Obtokový ventil netěsní, nefi ltrovaný olej může protékat do motoru

 Zvýšené opotřebení motoru

Obtokový ventil

 Pouze axiální vedení

 Snížená účinnost fi ltrace

Fixace vložky

 Absence nebo velmi slabá povrchová úprava, která má 
za následek korozi

 Možné poškození vnějšího obalu v důsledku nekvalitního 
materiálu nebo jeho nedostatečné tloušťky

 Závažný únik oleje z důvodu poškození obalu – nebezpečí 
okamžité destrukce motoru

Těleso fi ltru

 Absence demontážního prvku

 Nedostatečné uchycení demontážního prvku

 Obtížná demontáž

Demontážní prvek

Těsnění

 Optimální kvalita těsnění

 Absolutní těsnost po celou dobu servisního intervalu

 Velmi vysoká teplotní i mechanická odolnost

 Vyrobeno z méně kvalitních materiálů

 Nedostatečné utěsnění

 Může dojít k uvolnění fi tru během jízdy

 Může dojít k prosakování oleje

Těsnění

MANN-FILTER v OE kvalitě Filtr nízké kvality

 Přesný závit

 Snadná montáž a demontáž

 Přesně vytvarovaná dosedací plocha pro těsnění vytváří 
bezpečné uchycení

 Optimální povrchová úprava pro maximální ochranu proti korozi

Víko fi ltru se závitem

 Spolehlivě funguje po celou dobu servisního intervalu

 Otevírací tlak obtokového ventilu nastaven podle požadavků výrobce motoru

 Zajištění mazání  motoru i při velmi nízkých teplotách a při nedostatečném tlaku

 Vyroben z vysoce kvalitního materiálu, který zajišťuje dokonalou těsnost 
a stálost

Obtokový ventil

 Axiální a radiální vedení

 Zabraňuje pohybu fi ltrační vložky a úniku oleje mezi fi ltračním 
elementem a závitem 

Fixace vložky

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

www.mann-fi lter.cz
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