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OMINAISUUKSINA LAATU,

KESTÄVYYS ja LUOTETTAVUUS

Koneiden ja moottorien 
toiminnan sekä puhtaan 
elinympäristön hyväksi
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AIRFIL- SUODATTIMIA
MONIIN TÄRKEISIIN
KÄYTTÖKOHTEISIIN

Air�l Oy valmistaa moottoreissa, koneissa ja laitteissa käytettäviä ilman-, öljyn-, hydrauliikan 
suodattimia sekä erottimia ja asiakaskohtaisia erikoissuodattimia. Air�l-tuotteet ovat vuosi-
kymmenien aikana osoittaneet hyvän toimivuutensa kuljetusvälineissä, teollisuuden proses-
seissa, työkoneissa, voimalaitosten kaasuturbiineissa ja kiinteistöilmastoinnissa.

Air�l-ilmansuodattimet

Air�l-ilmansuodattimet ovat vallan-
neet paikkansa sekä teollisuudessa et-
tä ajoneuvokäytössä. Tuotteiden laatu, 
tuotevalikoiman monipuolisuus, pit-
kä käyttöikä ja hyvä hinta-/laatusuh-
de ovat vakuuttaneet niin teollisuu-
den kuin kuljetusalankin huoltovas-
tuuhenkilöt. 
Air�l-suodatinvalikoimasta löytyy rat-
kaisu jokaiseen tarpeeseen. Tuotteissa 
käytetään vain parhaita kuitusuodatin-
materiaaleja ja niiden mitoitus on eh-
dottoman tarkka.

Öljy- ja hydrauliikka-suodattimet

Tutkitut materiaalit ja nykyaikainen val-
mistusteknologia takaavat Air�l-öljy-
nerottimien ja hydrauliikkasuodattimi-
en laadun ja kestävyyden. Air�l käyttää 
hydrauliikkasuodattimissa ß200-materi-
aalia, joka takaa parhaan suodatuksen 

ja pitkän käyttöajan. Merkittävä osa käy-
tetyistä suodatinmateriaaleista on koti-
maista alkuperää. Tarvike-patruunava-
likoimamme on Pohjoismaiden moni-
puolisin, ja mm. ympäristöystävällisten 
EKO-suodattimien tarjontaa laajenne-
taan koko ajan.
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Muut tuotteet

Air�l Oy valmistaa myös hydrauliikka- ja voitelujärjestelmien suodattimia sekä 
uuden sukupolven EKO-suodattimia.
Katso lisätietoja www-sivuiltamme tai kysy asiantuntijoiltamme.

Öljynerottimet

Air�l-öljynerottimet ovat vuosia kestä-
neen määrätietoisen kehitystyön tulos. 
Suunnittelu on tehty yhteistyössä lai-
tevalmistajien ja tutkimusorganisaatioi-
den kanssa.
Valmistamiamme öljynerottimia käyt-
tävät monet maailman tunnetuimmis-
ta kone- ja laitevalmistajista kymme-
nissä maissa. Kehittämämme laajapin-
taöljynerottimien suodatinpinta-ala on 
huomattavasti suurempi kuin useimpi-
en kilpailijoidemme tuotteissa. Se mer-
kitsee entistä pienikokoisempia tuot-
teita sekä tehokkaampaa ja taloudelli-
sempaa suodatusta.



4

AIRFIL- SUODATTIMIEN 
KÄYTTÖALUE 
ON TODELLA LAAJA

Pitkäjänteinen työskentely ja syvällinen asiantuntemus ovat kulmakiviä, joiden varaan  Air�lin 
menestys perustuu. Laaja valikoima mahdollistaa monentyyppisten asiakkaiden tehokkaan 
palvelun ja hankintojen keskittämisen yhdelle ja samalle toimittajalle tuo asiakasyrityksille kus-
tannussäästöjä. 

Air�l-suodattimet  kompressoreissa

Air�l-suodattimilla varustetuilla kom-
pressoreilla tuotetaan puhdasta ja kui-
vaa paineilmaa mm. teollisuudessa, ra-
kennustuotannossa, kaivoksissa ja kul-
jetusvälineissä lähes kaikkialla teollis-
tuneessa maailmassa. Air�l osaa val-
mistaa suodattimet, jotka varmistavat 
kompressorien optimaalisen toiminta-
kyvyn, imuilman saamisen, voitelun ja 
öljynerotuksen. Tähän on päästy vuosi-
kymmenien kehitys- ja yhteistyöllä asi-
akkaiden kanssa.

Suodattimet kuljetusvälineissä

Raskas kuljetuskalusto – kuorma-au-
tot, bussit, junat, raitiovaunut ja laivat – 
tarvitsevat monia erilaisia suodattimia 
ilman-, öljyn- ja polttonesteiden puh-
distamiseen toimiakseen luotettavasti. 
Tärkeää on myös raikkaan hengistysil-

Kuljetusvälineiden ja työkoneiden suodattimet muodostavat Air�lin tuotteista mer-
kittävän osan joka kehittyy jatkuvasti uusien kone- ja moottorityyppien tullessa 
markkinoille.
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man saaminen muun muassa laivojen 
hytteihin. Monet maailman johtavat 
telakat ovatkin luottaneet Air�l-suo-
dattimiin, niitä käytetään muun muas-
sa tankkereissa, rahtilaivoissa ja loisto-
luokan risteilyaluksissa.
Air�l Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat 
myös heavy-duty aktiivihiili/HEPA-suo-
dattimet.

Air�l-suodattimet työkoneissa

Työkoneiden käyttöympäristö asettaa 
suuret vaatimukset niiden moottorien ja 
laitteiden moitteettomalle toimivuudel-
le. Koneiden on toimittava äärimmäi-
sissä lämpötila-, kosteus- ja pölyolo-
suhteissa. Air�lin suodatinvalikoimas-
ta lyötyvät ratkaisut kaikkeen tarvitta-
vaan; hengitysilmaan, polttoneste-
järjestelmään ja hydrauliikkajärjestel-
mään. Vaihtoelementtejä on runsaas-
ti ja hankintojen keskittäminen luotet-
tavalle toimittajalle merkitsee kustan-
nustehokkuutta.

Air�l-suodattimet teollisuudessa

Teollisuuden, energiantuotannon ja 
niiden kunnossapidon prosessien suo-
datustarpeet ovat moninaiset. On löy-
dettävä juuri oikea ratkaisu yksilölli-
seen suodatustarpeeseen. 

Air!liltä se löytyy:

° Nestesuodattimet (hydrauliikka- ja 
voitelujärjestelmiin sekä prosessivesi-
en suodatukseen).
° Ilmansuodattimet (imu- ja kiertojär-
jestelmiin, patruunat, panelit, kasetit, 
pussit, HEPA, ULPA). 
° Pölynpoistosuodattimet (patruunat, 
letkut).
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HUIPPUNYKYAIKAINEN
VALMISTUSTEKNOLOGIA
TAKAA LAADUN

Air�l Oy on kehittänyt tuotantomenetelmiään määrätietoisesti jo vuosikymmenien ajan.
Tuotannossa toimimme ISO 9001- ja ISO 14001-laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. 

Monipuolista osaamista 

Air�l-suodattimien huolellisesti va-
litut materiaalit ja ammattitaitoinen 
valmistus takaavat osaltaan koneiden 
häiriöttömän toiminnan niin tuotan-
tolaitteissa kuin kuljetusvälineissäkin. 
Tuotteiden laadusta pidämme huolta 
jatkuvalla seurannalla ja myös satun-
naisin otoksin. Suomalaisena valmista-
jana palvelemme nopeasti, tehokkaas-
ti ja luotettavasti.

Palvelujen joustavuutta ja 
varastovalmiutta

Varastostamme löytyy yli 6000 suoda-
tinmallia heti-toimituksiin. Hyvät logis-
tiset resurssit ja kattava varasto mah-
dollistavat kiireisten tilausten lähettä-
misen jo samana päivänä. Keskeinen 
sijaintimme Suomessa mahdollistaa 
tehokkaat toimitukset.

Valmistamme myös asiakkaiden tarvitsemia erikoissuodattimia yksilöllisenä mitta-
tilaustyönä. Jokainen asiakas on meille tärkeä. Pystymme toimittamaan yksittäisen 
suodattimen ja suuren sarjan nopeasti.
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Fax: +358 (0) 20 740 2510
E-mail: sales@air�l.eu
www.air�l.�

TUOTANNON TOIMIVUUDEN
ja PUHTAAMMAN
ELINYMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Tuotevalikoima:

°  Ilmansuodattimet

°  Hydrauliikkasuodattimet

°  Öljynsuodattimet

°  Polttoainesuodattimet

°  Kompressorisuodattimet

°  Öljynerottimet

°  Erottimet

°  Raitisilma- ja ilmastointisuodattimet      
   sekä suodatinmatot

°  Imusuodattimet, siivilät

°  Huohottimet

°  Paineilmansuodattimet

°  Mittatilaussuodattimet
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