AIRFIL- SUODATTIMET OMINAISUUKSINA LAATU,
KESTÄVYYS ja LUOTETTAVUUS

Koneiden ja moottorien
toiminnan sekä puhtaan
elinympäristön hyväksi
AIRFIL OY
SUOMALAINEN SUODATINTEHDAS

AIRFIL- SUODATTIMIA
MONIIN TÄRKEISIIN
KÄYTTÖKOHTEISIIN

Airfil Oy valmistaa moottoreissa, koneissa ja laitteissa käytettäviä ilman-, öljyn-, hydrauliikan
suodattimia sekä erottimia ja asiakaskohtaisia erikoissuodattimia. Airfil-tuotteet ovat vuosikymmenien aikana osoittaneet hyvän toimivuutensa kuljetusvälineissä, teollisuuden prosesseissa, työkoneissa, voimalaitosten kaasuturbiineissa ja kiinteistöilmastoinnissa.

Airfil-ilmansuodattimet
Airfil-ilmansuodattimet ovat vallanneet paikkansa sekä teollisuudessa että ajoneuvokäytössä. Tuotteiden laatu,
tuotevalikoiman monipuolisuus, pitkä käyttöikä ja hyvä hinta-/laatusuhde ovat vakuuttaneet niin teollisuuden kuin kuljetusalankin huoltovastuuhenkilöt.
Airfil-suodatinvalikoimasta löytyy ratkaisu jokaiseen tarpeeseen. Tuotteissa
käytetään vain parhaita kuitusuodatinmateriaaleja ja niiden mitoitus on ehdottoman tarkka.
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Öljy- ja hydrauliikka-suodattimet
Tutkitut materiaalit ja nykyaikainen valmistusteknologia takaavat Airfil-öljynerottimien ja hydrauliikkasuodattimien laadun ja kestävyyden. Airfil käyttää
hydrauliikkasuodattimissa ß200-materiaalia, joka takaa parhaan suodatuksen

ja pitkän käyttöajan. Merkittävä osa käytetyistä suodatinmateriaaleista on kotimaista alkuperää. Tarvike-patruunavalikoimamme on Pohjoismaiden monipuolisin, ja mm. ympäristöystävällisten
EKO-suodattimien tarjontaa laajennetaan koko ajan.

Öljynerottimet
Airfil-öljynerottimet ovat vuosia kestäneen määrätietoisen kehitystyön tulos.
Suunnittelu on tehty yhteistyössä laitevalmistajien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Valmistamiamme öljynerottimia käyttävät monet maailman tunnetuimmista kone- ja laitevalmistajista kymmenissä maissa. Kehittämämme laajapintaöljynerottimien suodatinpinta-ala on
huomattavasti suurempi kuin useimpien kilpailijoidemme tuotteissa. Se merkitsee entistä pienikokoisempia tuotteita sekä tehokkaampaa ja taloudellisempaa suodatusta.

Muut tuotteet
Airfil Oy valmistaa myös hydrauliikka- ja voitelujärjestelmien suodattimia sekä
uuden sukupolven EKO-suodattimia.
Katso lisätietoja www-sivuiltamme tai kysy asiantuntijoiltamme.

AIRFIL OY
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SUOMALAINEN SUODATINTEHDAS

AIRFIL- SUODATTIMIEN
KÄYTTÖALUE
ON TODELLA LAAJA

Pitkäjänteinen työskentely ja syvällinen asiantuntemus ovat kulmakiviä, joiden varaan Airfilin
menestys perustuu. Laaja valikoima mahdollistaa monentyyppisten asiakkaiden tehokkaan
palvelun ja hankintojen keskittämisen yhdelle ja samalle toimittajalle tuo asiakasyrityksille kustannussäästöjä.

Airfil-suodattimet kompressoreissa
Airfil-suodattimilla varustetuilla kompressoreilla tuotetaan puhdasta ja kuivaa paineilmaa mm. teollisuudessa, rakennustuotannossa, kaivoksissa ja kuljetusvälineissä lähes kaikkialla teollistuneessa maailmassa. Airfil osaa valmistaa suodattimet, jotka varmistavat
kompressorien optimaalisen toimintakyvyn, imuilman saamisen, voitelun ja
öljynerotuksen. Tähän on päästy vuosikymmenien kehitys- ja yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Suodattimet kuljetusvälineissä
Raskas kuljetuskalusto – kuorma-autot, bussit, junat, raitiovaunut ja laivat –
tarvitsevat monia erilaisia suodattimia
ilman-, öljyn- ja polttonesteiden puhdistamiseen toimiakseen luotettavasti.
Tärkeää on myös raikkaan hengistysil-
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Kuljetusvälineiden ja työkoneiden suodattimet muodostavat Airfilin tuotteista merkittävän osan joka kehittyy jatkuvasti uusien kone- ja moottorityyppien tullessa
markkinoille.

man saaminen muun muassa laivojen
hytteihin. Monet maailman johtavat
telakat ovatkin luottaneet Airfil-suodattimiin, niitä käytetään muun muassa tankkereissa, rahtilaivoissa ja loistoluokan risteilyaluksissa.
Airfil Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat
myös heavy-duty aktiivihiili/HEPA-suodattimet.

Airfil-suodattimet työkoneissa
Työkoneiden käyttöympäristö asettaa
suuret vaatimukset niiden moottorien ja
laitteiden moitteettomalle toimivuudelle. Koneiden on toimittava äärimmäisissä lämpötila-, kosteus- ja pölyolosuhteissa. Airfilin suodatinvalikoimasta lyötyvät ratkaisut kaikkeen tarvittavaan; hengitysilmaan, polttonestejärjestelmään ja hydrauliikkajärjestelmään. Vaihtoelementtejä on runsaasti ja hankintojen keskittäminen luotettavalle toimittajalle merkitsee kustannustehokkuutta.

Airfil-suodattimet teollisuudessa
Teollisuuden, energiantuotannon ja
niiden kunnossapidon prosessien suodatustarpeet ovat moninaiset. On löydettävä juuri oikea ratkaisu yksilölliseen suodatustarpeeseen.

Airfililtä se löytyy:
° Nestesuodattimet (hydrauliikka- ja
voitelujärjestelmiin sekä prosessivesien suodatukseen).
° Ilmansuodattimet (imu- ja kiertojärjestelmiin, patruunat, panelit, kasetit,
pussit, HEPA, ULPA).
° Pölynpoistosuodattimet (patruunat,
letkut).

AIRFIL OY
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SUOMALAINEN SUODATINTEHDAS

HUIPPUNYKYAIKAINEN
VALMISTUSTEKNOLOGIA
TAKAA LAADUN

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

Monipuolista osaamista
Airfil-suodattimien huolellisesti valitut materiaalit ja ammattitaitoinen
valmistus takaavat osaltaan koneiden
häiriöttömän toiminnan niin tuotantolaitteissa kuin kuljetusvälineissäkin.
Tuotteiden laadusta pidämme huolta
jatkuvalla seurannalla ja myös satunnaisin otoksin. Suomalaisena valmistajana palvelemme nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti.

Palvelujen joustavuutta ja
varastovalmiutta
Varastostamme löytyy yli 6000 suodatinmallia heti-toimituksiin. Hyvät logistiset resurssit ja kattava varasto mahdollistavat kiireisten tilausten lähettämisen jo samana päivänä. Keskeinen
sijaintimme Suomessa mahdollistaa
tehokkaat toimitukset.
Valmistamme myös asiakkaiden tarvitsemia erikoissuodattimia yksilöllisenä mittatilaustyönä. Jokainen asiakas on meille tärkeä. Pystymme toimittamaan yksittäisen
suodattimen ja suuren sarjan nopeasti.
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TUOTANNON TOIMIVUUDEN
ja PUHTAAMMAN
ELINYMPÄRISTÖN HYVÄKSI
Tuotevalikoima:
Ilmansuodattimet
Hydrauliikkasuodattimet
Öljynsuodattimet
Polttoainesuodattimet
Kompressorisuodattimet
Öljynerottimet
Erottimet
Raitisilma- ja ilmastointisuodattimet
sekä suodatinmatot
° Imusuodattimet, siivilät
° Huohottimet
° Paineilmansuodattimet
° Mittatilaussuodattimet
°
°
°
°
°
°
°
°

AIRFIL OY
Mustahevosentie 1-2
FI-37800 Toijala, FINLAND
Puh./tel: +358 (0) 20 740 2500
Fax: +358 (0) 20 740 2510
E-mail: sales@airfil.eu
www.airfil.fi

