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Novinka v oblasti filtračních technologií

Nový standard výkonnosti filtrů
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Větší dostupnost zařízení, prodloužení servisních intervalů a snížené provozní náklady - 
S filtračními vložkami EXAPOR®MAX 3 od ARGO-HYTOS získáte jistotu.

EXAPOR®MAX 3  
Novinka v oblasti filtračních technologií

Filtrační vložka

Nízká tlaková ztráta
Snížení tlakových ztrát až o 20 % v porovnání s EXAPOR®MAX 2. 

Benefit:
Dobrý výkon při studeném startu, tj. uzavřený obtokový ventil i při nízkých teplotách. 
Nižší spotřeba energie má za následek nižší provozní náklady a úsporu zdrojů.

Vysoká kapacita jímání nečistot
Zvýšení kapacity ož o 15 % v porovnání s EXAPOR®MAX 2.

Benefit:
Prodloužení servisního intervalu a tím zvýšení produktivity a ekonomické účinnosti.

Vynikající stabilita při kolísání tlaku
Zpětné filtry:  > 10 bar
Tlakové filtry:  > 20 bar

Benefit:
Zajištění stability filtrace zabráněním zborcení skladů filtračního materiálu.

Vysoká únavová pevnost při kolísání průtoku
Filtrační vložky EXAPOR®MAX 3 byly podrobeny zkouškám na únavu materiálu (podle ISO 
23181). Po zkouškách s následujícími parametry zůstaly filtrační vložky bez poškození:
0 ... 5 bar > 105 zatěžovacích cyklů; 0 ... 2 bar > 106  zatěžovacích cyklů 

Benefit:
Garance čistoty oleje i v případě zatěžování silně proměnlivým průtokem. 

Příklady aplikací

Jemnost filtrace
  5 µm (c)  ß5(c)   = 200 
10 µm (c)  ß10(c)  = 200
16 µm (c)  ß16(c)  = 200

Benefit:
Spolehlivá čistota oleje a trvalá ochrana citlivých součástí po celou dobu životnosti.

_
_
_
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EXAPOR®MAX 3  
Novinka v oblasti filtračních technologií

Filtrační vložka

Ochranné vrstvy použité u filtračních vložek EXAPOR®MAX 3 lze opatřit individálním potiskem.

Struktura standardního rozvržení potisku ARGO-HYTOS 

Poz. Označení

1 Logo ARGO-HYTOS nebo 
zákaznické logo

2 EXAPOR®MAX 3 logo

3 Technické parametry filtrační vložky:
Číslo typu filtrační vložky: xx
Jemnost filtrace: xx µm
Kapacita zanesení: xx g

4 Poznámka, výběr ze 3 možností 
- Always change the breather      
  together with the filter element
- www.argo-hytos.com
- Replacement after 1000  
  operating hours

Individuální potisk podle požadavků 
zákazníka - možnosti volby:

 › barevný potisk

 › logo ARGO-HYTOS nebo zákaznické logo

 › rotační tisk

 › nastavení obsahu textu v závislosti na  
 velikosti filtrační vložky

Příklady zákaznického potisku

Typical service life 1000 h.
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Always change the breather together with the filter element.

3

Part-N
o.: V3.0823-06

Filte
r Rating: 10 μm, ß10(c)

 = 200     

Dirt H
olding Capacity:

 51 g
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EXAPOR®MAX 3  
Novinka v oblasti filtračních technologií

Filtrační vložka



Strana 5www.argo-hytos.com

Změny vyhrazeny · 15227-CZ · 0121

Jemná filtrační vrstva (vícevrstvé rouno)
slouží k zachycení jemných částic, zlepšuje čistotu oleje.

Ochranná vrstva 
plocha pro potisk.

Hybridní ochranná tkanina (patentováno)
chrání filtrační materiály před mechanickým poškozením 
způsobeným vnějšími vlivy, působí jako prevence proti tvorbě 
elektrostatického náboje, udržuje otevřený tvar záhybů 
filtrační vložky pro zajištění volného průtoku kapaliny.

Předfiltrační vrstva (vícevrstvé rouno)
slouží k zachycení hrubých částic a zvyšuje kapacitu
jímaných nečistot.

Ochranné rouno (netkaný materiál)
chrání jemnou filtrační vrstvu, přispívá ke snížení tlakového 
spádu a zlepšuje tlakovou i průtokovou stabilitu filtrační 
vložky. 

Bezpečnostní tkanina 
tvoří doplňkovou ochranu filtrační vložky
před zborcením při tlakovém spádu do 160
barů / 2320 PSI.

Hybridní podpůrná tkanina (patentováno)
tvoří oporu filtračním materiálům, udržuje
záhyby otevřené pro volný průtok kapaliny.
Odvádí elektrostatický náboj, zajišťuje
průtokovou stabilitu.

Ochranná kovová síť 
jemná drátěná síť zajišťuje skládanému
materiálu filtrační vložky doplňkovou oporu
a stabilitu při tlakovém spádu
do 160 barů / 2320 PSI.

Děrované jádro 
celá plocha je oporou skládanému filtračnímu
materiálu a chrání filtrační vložku před
zborcením v případě vysokého tlakové spádu. 

Schematická struktura

EXAPOR®MAX 3  
Novinka v oblasti filtračních technologií

Filtrační vložka

NEW

NEW

NEW

NEW
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Praxis

EXAPOR®MAX 3  
Novinka v oblasti filtračních technologií

Filtrační vložka

Vícefázové filtrační médium ze skleněných vláken
Nově jsou zde použity netkané textilie s vícefázovou 
strukturou nebo tzv. gradientní strukturou. Výsledkem 
přesného uspořádání jednotlivých filtračních materiálů
jsou prodloužené servisní intervaly a nízké tlakové ztráty.

Hybridní podpůrná nebo hybridní ochranná tkanina
Použitá hybridní tkanina se skládá z plastových drátů pro 
zlepšení stability a únavových vlastností při zaížení průto-
kem, a z drátů z nerezové oceli pro podporu a udržení 
otevřených záhybů pro optimální průtok. Speciální technika 
tkaní umožňuje vynikající utváření kanálků záhybů, pro 
snížení tlakových ztrát.

Spojování podélných švů
Dokonalé zalepení oříznutých okrajů všech filtračních vrstev 
v místě podélného spoje zvyšuje mechanickou stabilitu a 
zaručuje, že okraje plisované filtrační vložky jsou vzájemně 
100% těsně spojeny. Tím se zabrání uvolnění nití, vláken 
nebo případným netěsnostem.

Laserem svařované děrované jádro
Spoje (švy) tubusu jsou svařené.  
Svařovaný šev ve tvaru spirály zvyšuje stabilitu jádra. 
To umožňuje snížení tloušťky plechu a lépší využití 
instalačního prostoru.
 

Popis / mimořádné vlastnosti

p [mbar]Standardní filtrační vložka

Filtrační vložka EXAPOR®MAX 3

Výška záhybu (mm)
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Směr průtoku
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EXAPOR®MAX 3  
Novinka v oblasti filtračních technologií

Filtrační vložka

EXAPOR®LIGHT, filtrační vložky vhodné pro:

 › jednoduché aplikace jako jsou zvedací plošiny 

 › aplikace s krátkým / sporadickým provozem

 › cenově citlivé aplikace / průmyslová odvětví

 › opravy starších strojů po záruce (vzhledem k aktuální   
 tržní hodnotě) 

Další typy filtrační vložky

EXAPOR®SPARK PROTECT, filtrační vložky vhodné pro:

 ›  hydraulické oleje s nízkou měrnou elektrickou vodivostí 
(< 500 pS/m při 20 °C) 

 › předcházení možnosti vzniku elektrických výbojů ve      
 filtrační vložce

EXAPOR®AQUA, filtrační vložky vhodné pro:

 › filtraci v paralelním okruhu v kombinaci s odvodněním.  
 Výpomocné využití v sacích a zpětných filtrech.

Papírové filtrační vložky vhodné pro:

 › využití v jednoduchých hydraulických a mazacích   
 okruzích / aplikace s nízkými požadavky

Tkané filtrační vložky vhodné pro:

 › aplikace u kterých jsou přípustné jen velmi nízké tlakové   
 ztráty, např. v sacích potrubích, důlních aplikacích nebo 
 v ochranných filtrech.

Polyesterové filtrační vložky vhodné pro:

 › aplikace s velmi dlouhou životností a    
 častým kolísáním objemového průtoku

 ›  tam, kde je nutná vysoká bezpečnostní rezerva, např. 
 při překročení předepsaných intervalů údržby 

ReFit filtrační vložky vhodné pro:

 › jednoduchou a přímou náhradu filtračních    
 vložek jiných výrobců

 › v případě požadavků na neoriginální náhradní díly 

Na vyžádání jsou všechny typy dostupné také 
ve verzi s ochranou proti kopírování!

Spark ProtectSpark Protect

PAPER +  
SCREEN

POLYESTER

ReFit
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Know-how, kvalita a servis  
Jednoznačné benefity

Všeobecné technické informace

Věděli jste, že …

 › pokud se provozní tlak zvýší např. o 50 %, musí se   
 čistota oleje zvýšit o 3 třídy podle normy, aby nedošlo  
 ke snížení životnosti součástí?

 › dokonce i filtrační kvocient β = 200 odpovídá účinnosti  
 filtrace 99,5 % pro všechny částice nečistot, které jsou  
 větší než specifikovaná velikost?

 › i vzorky oleje deklarované jako „čisté“ např. nový olej   
 mohou obsahovat podstatně více částic nečistot než   
 zkoumaný olej, který pochází z hydraulických systémů  
 s dobrou filtrací?

 › životnost 1000 provozních hodin hydraulického filtru   
 lze srovnat s asi 60000 najetými kilometry u osobního  
 automobilu?  
 

Kvalita, bezpečnost a zkušenosti

ARGO-HYTOS využívá testovací zařízení, která jsou 
vybavena moderní technologií, umožňující rychlé testování, 
rozšířenou nabídku zkušebních postupů a přesnou 
dokumentaci všech hodnocených parametrů: 

 › Multi-Pass test

 › Test zborcení / protržení tlakem

 › Test stanovující míru tlakové ztráty

 › Test ověřující charakteristiky odolnosti proti    
 mechanické únavě prouděním kapaliny

 › Tlakové pulzní zkušební zařízení pro potvrzení únavové  
 pevnosti

ARGO-HYTOS takto nabízí prověřenou kvalitu a bezpečnost  
od A do Z.

Globální přítomnost - naše služby pro vás

Těžištěm firemní filozofie ARGO-HYTOS je maximální
podpora našich zákazníků – počínaje návrhem prakticky 
orientovaných řešení přes vývoj a výrobu produktů 
až po komplexní poprodejní servis. 
 
ARGO-HYTOS má celosvětové zastoupení vlastními 
společnostmi a rozsáhlou síť kompetentních prodejních a 
servisních partnerů.
Prostřednictvím našich specialistů máte vždy ve své blízkosti  
spolehlivou kontaktní osobu.


