
Siguri më e lartë dhe jetëgjatësi më e lartë për motorin! Filtrat e vajit të MANN-FILTER.

Filtrat e vajit të cilësisë më të ulët ngjajnë me MANN-FILTER vetëm në pamje të parë.
Por të dy duhet të krahasohen sërish.

MANN-FILTER Filtri i cilësisë së ulët
HERMETIzIM

Cilësia maksimale në hermetizim,  
guarnicioni zmadhohet kur nxehet

Hermetizim i plotë•	
Filtrat nuk lirohen gjatë punës së makinës•	
Besueshmëri edhe në temperatura tepër të ulëta•	

Prodhuar me materiale me cilësi të ulët

Hermetizim i pamjaftueshëm•	
Rrjedhje e mundshme e vajit•	
Lirim	i	filtrave	gjatë	punës	së	makinës•	

KAPAK ME FILETIM
Filetim me puthitje të saktë

I lehtë për t‘u vendosur dhe hequr•	
Fole e guarnicionit me dizajn të një forme të sigurt•	
Ofron jetëgjatësi më të sigurt të hermetizimit•	

Filetim me puthitje të pasaktë

Vështirësi të mundshme me instalimin•	
Fole e guarnicionit me dizajn të një forme të pamjaftueshme•	
Rrjedhje e mundshme e guarnicionit•	
Rrjedhje e mundshme e vajit•	

VALVuLA E MoSKTHIMIT
Pjesë e derdhur e veçantë për shërbim të besueshëm

Nuk	lejon	funksionimin	në	të	thatë	të	filtrave	dhe	ulluqeve	të	vajit•	
Rritje e menjëhershme e presionit në rindezje•	
Jetëgjatësi	maksimale	për	shkak	të	fleksibilitetit	të	lartë	dhe	 •	
qëndrueshmërisë

Prodhuar me materiale me cilësi të ulët me dizajn të thjeshtë

Mundësi	funksionimi	në	të	thatë	i	filtrave	dhe	ulluqeve	të	vajit.•	
Dëmtim i mundshëm i guarnicionit dhe rrjedhje e mundshme •	
pas një kohe të shkurtër
Vonesë në krijimin e presionit të vajit në ndezje•	
Jetëgjatësi e shkurtër•	

ELEMENTE FILTRI
Me gjeometri optimale në thurjen e elementëve  
të filtrit për për filtrim maksimal

Kapacitet i lartë për thithjen e papastërtive•	
Rendimenti	më	i	lartë	në	filtrim	me	përdorimin	e	materialeve	•	
tepër cilësore
Jetëgjatësi e gjatë•	
Gdhendja e veçantë me reliev garanton njëtrajtshmëri•	
Distancë mes thurjeve dhe shfrytëzim maksimal i kapacitetit•	
Forcë e madhe mekanike•	

Me sipërfaqe të vogël filtrimi nga distanca e çrregullt  
mes thurjeve

Kapacitet	i	reduktuar	në	mbajtjen	e	papastërtive.	 •	
Kjo	bën	që	vaji	të	rrjedhë	i	pafiltruar	përmes	ventilit	ndihmës
Filtrim i keq për shkak të materialeve të cilësisë së ulët•	
Jetëgjatësi e shkurtër•	
Mungesë depozitimi•	

VENTIL NdIHMëS
Funksionim i saktë në planin afatgjatë

Presioni i ventilit në përputhje me të dhënave e motorit•	
Guarnicion elastomer me cilësi tepër të lartë•	
Ventil ndihmës funksionon edhe në temperatura të ulëta •	
(mbrojtje	nga	ngrica)
Besueshmëri e plotë e guarnicionit•	

Nuk mund të garantohet funksionimi i saktë në planin afatgjatë

Presioni i ventilit nuk është në përputhje me të dhënat e motorit•	
Furnizim i pamjaftueshëm me vaj i motorit•	
Hermetizimi është i pamjaftueshëm ose me material të cilësisë së •	
dobët
Bllokim i mundshëm i ventilit ndihmës•	

PozICIoNIMI I ELEMENTëVE
Pozicionimi aksial dhe radial

Pengon lëvizjen e elementit. Pengohet në pjesën mes elemen-•	
tit dhe folesë së rrjedhjes

Vetëm pozicion aksial

Mungesa	e	pozicionit	radial	mund	të	çojë	në	fiksim	të	 •	
pamjaftueshëm të elementit duke shkaktuar kështu rrjedhje

FoLEjA E FILTRIT
Materiali është kundër shpërthimit dhe i mbrojtur  
nga korrozioni

I	besueshëm	në	veprim•	
Asnjë rrjedhje•	
Asnjë rrjedhje vaji•	
Rezistues ndaj korrozionit•	

Material i hollë, i ekspozuar

Dëmtim i mundshëm i guarnicionit dhe rrjedhje e mundshme •	
pas një kohe të shkurtër
Rrjedhje vaji•	
I	brishtë	ndaj	ndryshkut•	
Filtri i vajit mund të shpërthejë•	

PAjISjA LIRuESE
Për të ndërruar shpejt filtrin

Pa rrëshqitje•	
Lehtësi për të hequr / instalimin, edhe në kushte të vështira •	
gjatë instalimit

E padisponueshme / punim i dobët

Vështirësi në heqje•	
Mundësi	përmbysjeje	dhe	rrëshqitjeje•	
Zëvendësimi i veglës liruese•	


