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Δελτίο

Σχεδιασμός Φίλτρου Καυσίμου

EFF300

Η Comline είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σημαντικές
βελτιώσεις στο σχεδιασμό του φίλτρου καυσίμου EFF300, το οποίο
καλύπτει πολλές εφαρμογές της Citroen, της Ford και της Peugeot.
Οι παραλλαγές OE αυτού του φίλτρου που αναφέρονται
παρακάτω υπόκεινται σε αυστηρά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έτσι
ο επανασχεδιασμός μας διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση,
παρέχοντας παράλληλα εντυπωσιακές επιδόσεις ισοδύναμες με την
OE, ευκολία προσαρμογής και καλή σχέση ποιότητας-τιμής.
Μέρος της φιλοσοφίας ‘First for Filters’ της Comline είναι η εστίαση στην ανάπτυξη προϊόντων και στη συνεχή βελτίωση. Το
EFF300 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η Ομάδα Ανάπτυξης Προϊόντων διαπίστωσε ότι αυτά τα φίλτρα καυσίμου στο aftermarket
είναι επιρρεπή στο γενικό ζήτημα της κατάρρευσης, της αποσύνθεσης και της παραμόρφωσης του χαρτιού φιλτραρίσματος. Ως
προληπτικό μέτρο και για την πρόληψη οποιασδήποτε βλάβης στο χαρτί του φίλτρου EFF300, η Comline έχει πραγματοποιήσει
σημαντικές βελτιώσεις στο σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής εξωτερικού προστατευτικού πλέγματος και
σχάρας που περιβάλλει το χαρτί.
Μάθετε περισσότερα για την ενισχυμένη δομή του EFF300 στην επόμενη σελίδα.

EFF300
Citroen Berlingo 08->, C3 14->, C4 13->, DS3 13->, DS4 14->, DS5 13->, Dispatch 16->,
Jumpy 16->, Spacetourer 16->,Ford C-Max 15->, Grand C-Max 15->, Fiesta 15->, Focus III
14->, Galaxy 15->, Kuga 14->, Mondeo V 14->, S-Max 15->, Peugeot 208 13->, 308 II 13->,
508 14->, 2008 14->, 3008 11->, 5008 14->, Expert 14->, Partner 14->, Traveller 16->
Peugot / Citroen

Opel

Ford

Toyota
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SU001-A3761
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Δέσμευση στην ποιότητα
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει λεπτομερώς τις βελτιώσεις στο
σχεδιασμό του EFF300 της Comline:

ΤΣΙΜΟΥΧΑ

AΝΩ ΚΑΠΑΚΙ

ΧΑΡΤΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
(A method to determine
the integrity of the filter media)

ΚΑΤΩ ΚΑΠΑΚΙ

Ένα νέο υδρόφοβο εξωτερικό
πλέγμα και σχάρα προστέθηκαν
στον σχεδιασμό φίλτρων
καυσίμου EFF300 της Comline
για την προστασία του χαρτιού
και για την αποτροπή της
κατάρρευσης, της αποσάθρωσης
και της παραμόρφωσής τους.

Αυτός ο επανασχεδιασμός αποδεικνύει τη δέσμευση της Comline για την ποιότητα και την συνεχιζόμενη
ανάπτυξη της γκάμας των φίλτρων μας. Διαδικασίες Ανάπτυξης Προϊόντων σαν κι αυτή μας επιτρέπουν να
θεωρούμε τα φίλτρα της Comline πραγματικά ‘First Class’.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3474607 ή με την Ομάδα Ανάπτυξης
Προϊόντων στo email
pdd@comline.uk.com
Unit B1, Luton Enterprise Park, Sundon Park Road,
www.comline.uk.com | +44 (0)1582 www.comlinehellas.gr
578 888
Luton, LU3 3GU

