DEUTZ DIESEL PARTICULATE FILTERS
DEUTZ SERVICE. We care. We support. We deliver.

Originele DEUTZ-roetfilters beschermen het milieu en uw
motor! Ons DPF-programma is afgestemd op uw behoeften:
nieuwe vervangingsfilters, professioneel gereviseerde DEUTZ
Xchange-filters en reiniging van uw gebruikte filters van elk
willekeurig merk!
De keuze is aan u onze DPFvervangingsopties
combineren
kostenefficiëntie met de
hoogste
kwaliteitsnormen

Met ons DPF-vervangingsprogramma kunt u kiezen wat het beste bij u past :
- Nieuwe filters.
- Professioneel gereviseerde Xchange-vervangingsfilters.
Het Alternatief :
NIEUW: Professionele reiniging van uw DPF filters van elk merk

DEUTZ DIESEL PARTICULATE FILTERS

De keuze is aan U !
Het juiste onderhoud aan uw Diesel
Partikel Filters (DPF) is essentieel
voor :
A.Prestaties
B.Het brandstofverbruik
C.De algehele levensduur van uw
motor.
Het DEUTZ DPF-programma in één oogopslag

Product

Nieuwe DPF Filter

Xchange Ruil DPF Filter

DPF Reiniging

Nieuwe originele
vervangende filters inclusief
montageklemmen en
afdichtingen. DEUTZ DPF's
bieden een hoge as
opname en zorgen voor een
veilige en continue
regeneratie van de
roetbelasting tijdens het
gebruik.

Dankzij het DEUTZ Xclean
reinigingsproces zijn DEUTZ
Xchange roetfilters zo goed als
nieuw. Ze ondergaan allemaal
een combinatie van thermische-,
lucht- en vloeistofbehandeling
met geoptimaliseerde
pulsfrequentie die de beste
resultaten in hun klasse
garandeert terwijl de gevoelige
katalytische coating wordt
beschermd.

DPF-reiniging is een
kostenefficiënt en veilig
alternatief voor uw
gebruikte filters van elk
merk: alle filters worden
professioneel
geïnspecteerd en
gereinigd in uw plaatselijke
DEUTZ-servicecentrum
en naar u teruggestuurd,
inclusief een grondig
testrapport.

Accessoires
inbegrepen

Nieuwe klemmen en afdichtingen

--

Beschikbaar
heid

Normaal op Voorraad

2 Dagen en verzending

Warranty

2 jaar standard garantie

--

Emissie
DEUTZ-Nieuwen Xchange-filters
zijn gecertificeerd
om te
Available
at your
local DEUTZ
Service Partner
and at www.deutz-serviceportal.com!
-eisen
voldoen aan de emissienorm van uw motor
DEUTZ AG
Ottostraße 1
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