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Det finländska filtret
garanterar bästa
möjliga funktion!
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Finländsk filterkompetens
i sin renaste form!

Effektiv filtrering och avlägsnande
av olika föroreningar säkerställer
att maskiner och system fungerar
ekonomiskt och säkert. Finländska
Airfil Oy är specialexperter inom
filtrering. Företaget har verkat sedan 1981 och har ett omfattande
sortiment av filter och oljeavskiljare
för såväl fordonsservice som industrins, kraftverks, fastigheters
samt maskin- och utrustningstillverkares tillämpningar.

Filter för industrioch energiproduktion
Ett av Airfil Oy:s starkaste produktionsområden
är vätske- och luftfilter samt avskiljare för
behov inom industri, energiproduktion,
kraftverk och olika underhållsuppgifter. De
filter som behövs bestäms utifrån respektive
bransch, dess processer och produktionsinriktning. Airfil tillverkar och levererar flexibelt
alla filterkomponenter och avskiljare – även
de som kräver specialkompetens och specialfärdigheter.

Airfil Oy tillverkar komponenter
till bytesfilter vilkas huvudsakliga
användningsområden är:

VÄTSKEFILTRERING
• hydraul- och smörjsystem
• processvatten

LUFTFILTRERING

Teollisuus

• system med sug- och cirkulationsluft:
patroner, paneler, kassetter, påsar,
HEPA, ULPA
• filter till dammavskiljare:
patroner, slangar

Luftfiltrering
ger ren och
dammfri luft

Vi tillverkar också för kunderna individuellt
skräddarsydda specialfilter. Vi levererar både
små och stora serier snabbt.

Det är ytterst viktigt att föroreningar och
damm avlägsnas från inkommande luft med
tanke på motorernas och maskinernas tillförlitlighet och funktion. Airfil-luftfilter tillverkas
av de bästa materialen och de har befäst och
etablerat sin plats både i fordon och inom
industrin. Utöver ett omfattande produktsortiment och hög kvalitet hör till Airfil-filtrens
förtjänster också mångsidighet, långa intervall
mellan filterbyten, utmärkt tillgång och en
mycket konkurrenskraftig prissättning. Det
är lätt att lita på finländsk filterkompetens!

Ren finländsk kompetens!
Hörnstenar i Airfil Oy:s verksamhet är hög
kvalitet på filter och avskiljare, kontinuerlig
produktutveckling, snabb leveransberedskap,
flera årtiondens erfarenhet samt en fast vilja
att svara på de utmaningar som tiden och
kunderna ställer. Airfil Oy kan på ett övergripande sätt betjäna och erbjuda betydande
inbesparingar till de kunder som centraliserar
sina upphandlingar. Airfil Oy tillhandahåller
ren finländsk filterkomptens – för både miljöns
och kundernas bästa!

Filter för transportutrustning och
arbetsmaskiner
Driftmiljöer och driftsförhållanden för tunga
transportfordon och arbetsmaskiner är ofta
ytterst krävande: det finns damm, fukt,
temperaturvariationer, belastning till de
yttersta gränserna och många andra
situationer som ställer särskilda krav på
maskinerna. Airfil Oy tillverkar och levererar
alla filter för tunga fordon samt till arbetsmaskiner, bl.a. så kallade Heavy Duty-filter,
vars avskiljningsförmåga är i toppklass och
vars bytesintervall är längsta möjliga. Airfil
Oy levererar också på ett heltäckande sätt
de utbyteskomponenter som hydraulsystem
för apparater och maskiner behöver. En
koncentrering av upphandlingen till Airfil Oy
och snabba leveranser säkerställer långa
serviceintervall och korta underhållsstopp för
maskiner som arbetar under krävande förhållanden. Airfil Oy känner till särdragen och
behoven hos sina kundföretags funktioner
och kan förbereda sig på dem.

Filter för transportutrustning och
arbetsmaskiner utgör en betydande del av
Airfils produktsortiment.

Työkoneet

Airfil använder glasfibermaterial i hydraulfiltren
för att garantera bästa filtreringsgrad och
lång livslängd samt funktionalitet under
varierande väderförhållanden.
Miljöanpassade EKO-filter utvecklas
kontinuerligt.

Filter för
fastigheter
En snabb utveckling av hustekniken och
maskinell luftkonditionering är en del av
modernt byggande. Airfil Oy:s filter säkerställer
för invånarna och kontorsanställda ren
andningsluft.Den tunga industrin och olika
branscher kräver allt oftare att olika utsläpp
som verksamheten orsakar ska avlägsnas.
Likaså ställs större krav på att den luft som
arbetstagarna andas ska vara renare.
Airfil Oy svarar på dessa utmaningar och
levererar filter som beaktar de särskilda
kraven för varje objekt.

De ökade föroreningarna i vår omgivning
ökar behovet av effektivare luftfiltrering på
många ställen.Vi har också gedigen
erfarenhet av den finaste luftfiltreringen
(HEPA, ULPA) och användningen av aktivt
kol i kombination med finfiltrering
t.ex. i fastigheter.

Redan företagets namn, Airfil Oy, har
förpliktat oss att tillverka högkvalitativa
luftfilter ända från verksamhetens början.
Den kontinuerliga marknadsorienterade
produktutvecklingen och det rätta
förhållandet mellan pris och kvalitet har gjort
att t.ex. luftfiltren Airfil-AFA är ett av de mest
köpta märkena på eftermarknaden i Finland.
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Airfil Oy:s moderna produktionsanläggning fungerar flexibelt och
ekologiskt med iakttagande av miljöcertifikatet ISO 14001 och
kvalitetsledningssystemet ISO 9001 som beviljats bolaget.

Bästa
kvalitet!
AIRFIL OY:s produktsortiment innehåller över
10 000 artiklar. De flesta av produkterna finns
direkt i lagret som leveransfärdiga.
Dessutom tillverkar Airfil Oy specialfilter
exakt enligt kundernas önskemål och mått.

I produktsortiment finns bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luftfilter
hydraulfilter
oljeavskiljare
frisklufts- och luftkonditioneringsfilter samt filtermattor
sugfilter
avluftningfilter
tryckluftsfilter
vattenfilter
måttbeställda specialfilter

Läs mer på www.airfil.fi eller ring och fråga våra experter. Försäljning +358 44 434 0301

Airfil Oy

I

Mustanhevosentie 1-2, FI-37800 Akaa, Finland
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Tel +358 (0)20 740 2500
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E-mail: sales@airfil.eu
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www.airfil.fi

