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Jezděte lépe s palivovými fi ltry 
MANN-FILTER

Víko fi ltru se závitem

 Přesně vylisovaný pevný základ pro těsnění 

 Usazené těsnění pro zajištění optimální těsnosti

 Mechanická a dynamická stabilita díky ideálnímu designu 
šroubovacího uzávěru

 Optimální povrchová úprava pro maximální ochranu proti korozi

 Filtrované palivo hermeticky utěsněno

 By-pass zabraňuje znečištění paliva

 Spolehlivé v extrémně nízkých i vysokých teplotách

 Odolné vůči běžně dostupným palivům

Vnitřní těsnění

 Optimální povrchová úprava pro maximální odolnost proti 
korozi 

 Vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti pulzaci

 Maximální provozní spolehlivost

Vnější obal (tzv. konzerva)

 Chybějící těsnění

 Nedostatečná těsnost

 Možné uvolnění fi ltru a následná ztráta paliva – nebezpečí požáru

Vnější těsnění

 Nevhodně tvarovaná základna těsnění

 Možná ztráta těsnosti

 Nedostatčná stabilita může způsobit roztržení krytu s rizikem 
masivního úniku paliva - nebezpeční požáru 

 Koroze v důsledku nedostatečné povrchové úpravy

Víko fi ltru se závitem

 Absence těsnění

 Netěsnost fi ltru

 Nedostatečná ochrana palivové soustavy vedoucí k jejímu 
poškození

Vnitřní těsnění

 Bez ochrany proti korozi

 Filtr nedostatečně stabilizován z důvodu absence vnitřní 
dutinky

 Špatná fi ltrace díky nižší kvalitě fi ltračních médií 

 Neodpovídá současným požadavkům výrobců automobilů 
na moderní systémy vstřikování paliva z důvodu nedostatečné 
fi ltrační účinnosti

 Nedostatečná ochrana proti opotřebení pro systém vstřikování 
paliva

 Nerovné a šikmé sklady vedou ke zvýšení tlakové ztráty 
a snižují životnost palivové soustavy

Vložka

 Vložka může být nedostatečně fi xována, neboť neexistuje 
radiální vedení, tím může dojít k  nedostatečné fi ltraci paliva

Fixace vložky

 Bez povrchové ochrany, což má za následek korozi

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

 Závažný únik paliva z důvodu poškození obalu – nebezpečí 
požáru

Vnější obal (tzv. konzerva)

Ochranný kryt

 Zabraňuje znečištění fi ltru během přepravy a skladování  Ochranný kryt není často  součástí dodávky 

 Může nastat znečištění fi ltru

 Možné poškození palivové soustavy

Ochranný kryt

MANN-FILTER v OE kvalitě Filtr nízké kvality 

 Sada kompletních těsnění potřebných pro výměnu fi ltru

 Zajištění dokonalé těsnosti

 Spolehlivé při extrémně nízkých i vysokých teplotách

Vnější těsnění

 Nerezavějící víčko

 Vnitřní dutinka s vysokou stabilitou poskytuje velkou mechanickou 
odolnost

 Velmi jemné fi ltrační médium MULTIGRADE F s maximální účinností 
zajišťuje ochranu proti opotřebení palivové soustavy

 Splňuje náročné požadavky výrobců automobilů pro moderní 
palivové vstřikovací systémy

 Dlouhá živostnost díky pravidelně hvězdicově skládanému  
fi ltračnímu médiu

 Speciální impregnace zajišťující rovnoměrné rozložení skladů 

Vložka

 Axiální a radiální vedení zabraňuje pohybu fi ltrační vložky a tím 
úniku paliva mezi fi ltračním elementem a závitem

Fixace vložky

999922776_palivové_filtry_CZ_70x49,5.indd   1 26.07.13   14:58


