
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΗΣ JCB

ΓΝΗΣΙΟ JCB ΟΧΙ ΓΝΗΣΙΟ
ΦΛΑΝΤΖΑ
• Αξιόπιστη στεγανοποίηση για όλο το χρονικό

διάστημα λειτουργίας
• Δεν χαλαρώνει όταν λειτουργεί ο κινητήρας

ΦΛΑΝΤΖΑ
• Άγνωστα και μεταβλητής ποιότητας υλικά

στεγανοποίησης
• Το φίλτρο μπορεί να χαλαρώσει όταν ο κινητήρας λειτουργεί

ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ
• Εφαρμογή σπειρώματος με απόλυτη ακρίβεια
• Εύκολη εγκατάσταση

ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ
• Εσφαλμένα κατεργασμένο σπείρωμα
• Πιθανώς δύσκολη εγκατάσταση

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
• Σωστή στάθμη λαδιού για άμεση εκκίνηση
• Μέγιστη διάρκεια ζωής λόγω της ευελιξίας

και της σταθερότητας
• Διατηρεί το λάδι κατά την απενεργοποίηση

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
• Πιθανή έλλειψη λαδιού κατά την εκκίνηση
• Μειωμένη διάρκεια ζωής λόγω κατώτερου υλικού
• Πιθανή εκροή λαδιού από το φίλτρο κατά

την απενεργοποίηση

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
• Υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης
• Χαμηλή αρχική πτώση πίεσης από τη βέλτιστη

γεωμετρία των πτυχών
• Το υλικό του φίλτρου είναι σχεδιασμένο για να

ταιριάζει στα μηχανήματα της JCB

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
• Χαμηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης
• Μικρή επιφάνεια περιοχής φίλτρου λόγω

ακανόνιστων πτυχών
• Το υλικό του φίλτρου δεν είναι σχεδιασμένο

για συγκεκριμένη εφαρμογή

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
• Διατηρεί πλήρη στεγανοποίηση σε όλες

τις θερμοκρασίες
• Βέλτιστη πίεση ανοίγματος βαλβίδας

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
• Δεν είναι εγγυημένη η ακριβής λειτουργία
• Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας δεν συνάδει με τις

προδιαγραφές της JCB

ΟΔΗΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
• Αξονική και ακτινική τοποθέτηση
• Διατηρεί τη θέση του στοιχείου και εμποδίζει

τη διαρροή στο βιδωτό καπάκι

ΟΔΗΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
• Μόνο αξονική τοποθέτηση
• Η μη ύπαρξη ακτινικής τοποθέτησης σημαίνει ότι

το στοιχείο θα μπορούσε να στερεωθεί εσφαλμένα,
προκαλώντας διαρροή

ΘΗΚΗ  ΦΙΛΤΡΟΥ
• Ανθεκτική στη διάβρωση
• Ανθεκτική στην πίεση

ΘΗΚΗ  ΦΙΛΤΡΟΥ
• Επιρρεπής στη διάβρωση
• Λεπτό υλικό επιρρεπές στη διάρρηξη
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		ΠΡΟΣΟΧΗ - αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα 
περιέχονται σε αυτό το κουτί

Τι πραγματικά γνωρίζετΕ για τα φίλτρα του 
μηχάνηματός σας;

•  Είναι τα φίλτρα σας ειδικά σχεδιασμένα για να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις φιλτραρίσματος και στα
διαστήματα σέρβις του JCB μηχανήματός σας;

• Σε ποιες δοκιμές και επικυρώσεις έχουν υποβληθεί τα φίλτρα
για να αποδειχθεί ότι ανταποκρίνονται στο σκοπό τους;

•  Διατηρούν   τη μέγιστη απόδοση σε όλον τον κύκλο
λειτουργίας του μηχανήματος;

•  Εξασφαλίζουν  μέγιστη  προστασία   καθ’ όλη   τη   διάρκεια
ζωής του  μηχανήματός σας;

•  Παρέχονται με μια ολοκληρωμένη εγγύηση 12 μηνών για να
μην έχετε έγνοια;

ΦΙΛΤΡΑ JCB  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ JCB ΓΙΑ ΤΗΝ JCB
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ΦΙΛΤΡΑ JCB | ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ JCB ΓΙΑ ΤΗΝ JCB

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟY ΤΗΣ JCB 
 ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ;
ΦΤΩΧΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.

Χωρίς αποτελεσματικά φίλτρα, οι ρυπογόνες ουσίες 
εναποτίθενται στα τμήματα του κινητήρα και στις διόδους του 
λαδιού προκαλώντας περιορισμένη ροή, μειωμένη πίεση λαδιού 
και θερμά σημεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη φυσιολογική 
φθορά των κύριων εξαρτημάτων ή στην πλήρη βλάβη του 
κινητήρα.
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ.

Εάν το φίλτρο μπλοκάρει και η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης του 
φίλτρου δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές OEM, μπορεί να 
προκληθούν σημαντικά προβλήματα. Το πρόωρο άνοιγμα μπορεί 
να στείλει μη φιλτραρισμένο λάδι στον κινητήρα. Το 
καθυστερημένο άνοιγμα μπορεί να προκαλέσει έλλειψη λαδιού 
και στάση του κινητήρα.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν το φίλτρο δεν ταιριάζει με την πίεση του συστήματος του 
μηχανήματος, μπορεί να διαρραγεί προκαλώντας την 
καταστροφική βλάβη του κινητήρα. Η χρήση λανθασμένου 
φίλτρου λαδιού μπορεί να αποτρέψει τη σωστή στεγανοποίηση 
του φίλτρου, οδηγώντας σε προβλήματα πίεσης λαδιού, ανεπαρκή 
λίπανση και έλλειψη λαδιού.

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.
Πιθανή έλλειψη λαδιού κατά την εκκίνηση του κινητήρα  οδηγεί 
σε εσωτερική ζημιά και σοβαρή αστοχία του κινητήρα. Κίνδυνος 
αστοχίας του turbo και φθοράς των ρουλεμάν.

ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΔΑΠΑΝΗΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.
ΤΥΠΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

• Μέσο κόστος ενός φίλτρου λαδιού της JCB | €18

• Μέσο κόστος ενός μη γνήσιου φίλτρου λαδιού | €12,5

• Μέσο κόστος μιας αστοχίας turbo | €3700

• Μέσο κόστος ανά αστοχία κινητήρα | €9800

ΚΑΜΙΑ ΕΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.
www.unitrack.gr




