
 فیلتر دونالدسون

 نمایندگی فیلتر دونالدسون
موتورهای دیزلی امروزی وظیفه . فیلتر های دونالدسون به یک استاندارد باالتر از فیلتر تبدیل شده اند  : فیلتر دونالدسون

این خواسته ها همچنان باعث ایجاد تغییرات . دارند مقرون به صرفه تر کار کنند و تاثیر کمتری بر محیط زیست داشته باشند

دونالدسون همچنان فیلترهای نوآورانه روانکاری را معرفی می کنیم که . قابل توجه در موتورها و قطعات پشتیبانی می شود

 .سیستم های روان کننده امروزی را در بهترین عملکرد خود حفظ می کنند



 



 چرا فیلتر دونالدسون
دفیلتراسیون مقرون به صرفه به این معنی نیست که باید حتما ارزان تر باشن  

دونالدسون . بنابراین شما مجبور نیستید از فیلتر های بی کیفیت استفاده کنید  –  دونالدسون بهترین فیلتر ها را تولید می کند

بصورت کامال استاندارد –ت استفاده می کند از قطعات با کیفیت باال برای ساخت فیلترهای باکیفی  

 فیلتر شور

 . برای دریافت لیست قیمت فیلتر دونالدسون با فدرال فیلتر تماس بگیرید

را برای موتورهای پراستهالک در داخل و خارج از جاده ارائه می دهد طیف کاملی از فیلترهای دونالدسون فدرال فیلتر  . 

ما همچنین . ما سیستم های مونتاژ و فیلتر خود را داریم که می توانید آنها را در تجهیزات خود بسازید یا به آنها اضافه کنید

ه توسط تولیدکنندگان دیگر ارائه شد های ساخته ای از پوشش فیلتر جایگزین را برای مناسب کردن سیستم طیف گسترده

کنیم می  . 

 

 قیمت انواع فیلتر های دونالدسون

https://federalfilter.ir/sure-filter/
http://federalfilter.ir/
http://federalfilter.ir/


 . برای دریافت لیست قیمت فیلتر دونالدسون با فدرال فیلتر تماس بگیرید

 فیلتر هواکش دونالدسون

نتیجه به حذف ذرات موجود در هوا قبل از ورود به محفظه احتراق موتور ماشین کمک میکنند و در  فیلتر هواکش ساکورا

 . موتور را تمیز نگه می دارند و باعث افزایش عمر ماشین می شوند



 



 فیلتر روغن دونالدسون

طراحی و ساخته شده با استاندارد دقیق برای کاهش سایش اصطکاک با حذف ذرات مضر از  فیلتر روغن دونالدسون

فیلتر روغن دونالدسون سبب می شود موتور ماشین شما عمر طوالنی تر و راندمان بهتری . قطعات موتوری ماشین ها 

 . داشته باشد

 . برای دریافت لیست قیمت فیلتر دونالدسون با فدرال فیلتر تماس بگیرید



 



 فیلتر گازوئیل دونالدسون

تحذف آالینده های ریز از ورود به سوخت، تزریق سوخ به فیلتر گازوئیل دونالدسون  

 . سیستم کمک می کند و به تمیز نگه داشتن آنها و کاهش هزینه کلی کمک بسیار زیادی میکند



 



دونالدسون فیلتر هیدرولیک  

نفیلتر هیدرولیک دونالدسو به حذف ذرات معلق و حفظ روغن به طور مداوم برای حفظ عملکرد سیستم هیدرولیک ماشین  

 . در حال حرکت کمک می کند



 



 فیلتر کابین دونالدسون

از مسافران در برابر آالینده های موجود در هوا مانند ویروس، گرده، باکتری، گرد و غبار، مه دود  فیلتر کابین دونالدسون

و سایر ذرات ناخواسته به طور موثر محافظت می کند تا از هوای پاک داخل وسیله نقلیه اطمینان حاصل کند و محیطی سالم 

 .برای مسافر فراهم کند

 

 . برای دریافت لیست قیمت فیلتر دونالدسون با فدرال فیلتر تماس بگیرید

 


