
>> Kvalita originálního dílu

Moderní vývěvy vyžadují do obtížných podmínek vyzrálou 

filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není 

pro firmu MANN-FILTER pouze klíčovým pojmem, ale proká-

zaným know-how v oblasti filtrační techniky. 

Výrobci vývěv s vedoucím postavením na trhu důvěřují vyso-

ce kvalitním výrobkům firmy MANN+HUMMEL.

  Hightech made in Germany

>> Rozsáhlý výrobní program

Rychlé dodávky a široké pokrytí trhu jsou dnes důležitější 

než kdykoli jindy. MANN-FILTER proto poskytuje svým  

partnerům široký program výrobků a vysokou disponibilitu. 

Naši zákazníci oceňují excelentní péči v oblasti filtrů stejně 

jako přehledné katalogy MANN-FILTER. Přesvědčte se sami.

MANN-FILTER
Partnerství, které se vyplatí!

>> Průkopník v oblasti inovace

Firma MANN+HUMMEL působí více než 60 let v oblasti 

vývoje a výroby filtrů pro vývěvy. Přibližně čtyři procenta 

celkového obratu firmy plynou každým rokem do oblasti 

výzkumu a vývoje.

Po celém světě je v tomto sektoru zaměstnáno 700 pracov-

níků, kteří pracují na inovativních, hospodárných a individu-

álních konceptech výrobků.



MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Nová Ves 66, 67521 Okrisky, Tel. +420 568 898 111, Fax.+420 568 898 314

Email: cz.si@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com/mhcz W
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Olejové filtry

Vzduchové filtry

Odlučovače oleje

Silný filtrační řetězec:  
Energetická efektivnost a hospodárnost je to, co platí!

Odlučovače oleje: Nepatrná ztráta tlaku umožňuje vysokou životnost a efektivnost vložené energie. Nízký obsah  

 zbytkového oleje chrání zdraví a životní prostředí.

Vzduchové filtry: Zamezují vnikání nečistot do vývěvy a tím i nežádoucímu opotřebování. Zajišťují tak dlouhou  

 životnost všech filtračních systémů použitých ve vývěvě. Nepatrná ztráta tlaku umožňuje  

 vysokou životnost a efektivnost energie.

Olejové filtry:  Čistý olej zamezuje opotřebení ve vývěvě a prodlužuje životnost odlučovače oleje. 

Laciné filtry se mohou provozovateli prodražit:

Životnost používaných filtrů vykazuje předčasný nárůst tlaku a způsobuje vyšší spotřebu energie vývěvy. Filtry bez do-

statečné kvality ovlivňují okruh dále připojených filtrů natolik, že dochází k jejich předčasnému výpadku a nutnosti jejich 

údržby resp. výměny.



Zeleno-žlutá je spolehlivá
Filtry MANN-FILTER pro vývěvy



Servis je důvěra! 

Program filtrů pro všechny vývěvy

• Odlučovače oleje

• Vzduchové filtry

• Olejové filtry



Kvalitní servis zaručuje bezpečnost procesu: 
Vyzrálý filtrační program pro výv ěvy
Zaručujeme hospodárnost, energetickou  

účinnost a rychlou výměnu

Bezpečnost procesu a použití má pro výrobu kompletních filtračních systémů nejvyšší prioritu. S výrobky fir-

my MANN-FILTER pracují vaše vývěvy bezpečně a hospodárně. S předními výrobci tohoto odvětví nepřetrži-

tě vyvíjíme nová řešení – a není to náhoda, že se významní výrobci vývěv na firmu MANN-HUMMEL spoléhají 

jako na dobrého partnera v oblasti vývoje.

Vzduchové filtry 

– čisté

• Životnost 

Nízké ztráty tlaku zajišťují vyso-

kou životnost.

• Vysoká kvalita 

Vysoce kvalitní komponenty 

splňují přesně to, co vývěva 

potřebuje.

• Hospodárné 

Jejich použití přináší silný výkon 

a efektivnost energie.

Odlučovače oleje 

– účinné

• Životnost 

Výkonná filtrační média zajišťují 

dlouhou životnost.

• Energetická účinnost 

Nízká ztráta tlaku je synonymem 

pro malou spotřebu elektřiny.

• Vyrobené podle potřeb  

zákazníka 

Správné řešení pro každé použití.



Kvalitní servis zaručuje bezpečnost procesu: 
Vyzrálý filtrační program pro výv ěvy

Olejové filtry 

– bez problémů

• Spolehlivost procesů 

Všechny komponenty jsou dimenzo-

vány pro požadavky vývěv.

• Výkonné 

Díky vysoké kapacitě zachycování 

nečistot zaručuje optimální ochranu 

proti opotřebení.

• Partnerské 

Čistý olej prospívá životnosti  

odlučovače oleje.

Kompletní ochrana díky pravi-

delným servisním intervalům!

Také filtry MANN-FILTER dosáhnou po určité době provozu oka-

mžiku, kdy je potřebná údržba. Doporučujeme provádět údržbu 

podle pokynů příslušného výrobce stroje, protože včasná údržba 

zajišťuje hospodárný provoz vývěvy. 

Údaje výrobce k intervalům výměny jsou ostatně zásadně dimen-

zovány pro kvalitní filtry a měly by se příslušně dodržovat.

Typické důsledky příliš pozdní údržby:

U vzduchových filtrů:  

•  Narůstající spotřeba energie.  

•  Ztráta výkonnosti vývěvy.

U odlučovačů oleje: 

•  Narůstající spotřeba energie. 

• Vývěva ztrácí sací výkon.

U olejových filtrů: 

• Nedostatečně filtrovaný olej zkracuje životnost  

 odlučovače oleje. 

• Způsobuje větší opotřebení komponentů vývěvy.


