
CAT فالتر



فالتر CAT تدفع نحو أداء 

CAT مثايل آلالت

: CAT أثبتت فالتر

%45زيادة حياة جهاز الحقن بـ

%80خفض التكلفة لكل ساعة حتى

%50أداء أطول بـ
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 قد تكون فالتر العالمات التجارية األخرى مناسبة أيضا، لكن فالتر
Cat تحمي املحرك، ومجموعة القيادة، واألنظمة الهيدروليكية 

 والعنارص بشكل أفضل.

تصميم متقدم لتحقيق أقىص قدر من كفاءة الفلرت والنظافة •

تقليل التآكل وiديد عمر العنارص •

املزيد من مدة التشغيل وتكاليف تشغيل أقل•

تُستخدم الفالتر للتحكم يف مستويات التلوث يف 

الحواقن، وبالتايل تساعد هذه الفالتر عىل استمرارية 

عمل الحاقن لفرتة أطول.



فالتر CAT األصلية: بنيت لتناسب رشوط موقع عملك

ال ثغرات  

أغطية مصبوبة •

 عزل الجانب النظيف عن املتسخ •

إزالة مسارات الترسب املحتملة تبقى امللوثات حيث تنتمي•

أغطية النهاية من مادة اليورثان •

تصميم قطعة واحدة •

zوذج مصبوب يف مادة اليورثان•

من أسمك الصفائح يف هذه الصناعة 

صفيحة من قطعة واحدة •

 تزيد القوة •

  تقلل الترسيبات•

ال وجود لتلوث معادن 

أنبوب النايلون املقوى باأللياف الزجاجية، •
أقوى بنسبة ٪30 

�نع التساقط أثناء بدء الربد وارتفاع الضغط •

عمليا يزيل الترسيبات •

النظافة القصوى•

  ال تضارب 

حبات االكريليك تحافظ عىل تباعد الثنيات •

يتم التقاط امللوثات وحجزها •

املساحة السطحية مكربة بالكامل•

ال انحناءات 

 التحرك الحلزو� يلغي املرونة والتعب •

زيادة احتباس التلوث •

٪45 انخفاض عدد الجسي�ت•

اسأل الخب�: فيديو



تم تصميم فلرت Cat األصيل ليتحمل قسوة وظروف موقع عملك. 

التكلفة الحقيقية لفالتر Cat أك� من تكلفة الرشاء. لن تتسبب 

اختيارات الفلرت يف حدوث فشل فادح، ولكنها ستتسبب يف عطل 

العنرص مبكر ا مع مرور الوقت. 

قد يؤدي اختيار فلرت من عالمة تجارية أخرى بدال من Cat إىل 

توف� 33٪ إىل 44٪ مقدما (استنادا إىل 6000 ساعة من عمر 

جهاز الحقن). 

تظهر األبحاث أنك ستدفع من 80٪ إىل 400٪ أك� بسبب األعطال 

املبكرة للقطع.

فالتر CAT: ح}ية فائقة، تكاليف 

0منخفضة

125

250

375

500

Value Axis
0 1.25 2.5 3.75 5

45%

44%

33%

41%

39%

70%

82%

144%

223%

426%
Wix

Fleetguard

Baldwin

Donaldson

Cat

0 125 250 375 500

 توف| تكلفة الفلرت مقابل زيادة تكلفة جهاز الحقن بالساعة



فالتر CAT أثناء العمل: دراسة حالة  

YONGTAIFENG رشكة تعدين اآلالت



الوضع 

تركز هذه الرشكة ذات امللكية الخاصة عىل استخراج الفحم والبناء 

الثقيل. عن الرشكة: 

 CAT تلك 5 حفارات هيدروليكية من� <

 > واجهت فشل يف جهاز الحقن عىل حفاراتها أثناء استخدام 

 Mobil وزيت محرك  Sakura فالتر

 > أدت هذه اإلخفاقات إىل إصالحات مبكرة، وزيادة يف وقت 

التوقف عن العمل، وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة 

فالتر CAT أثناء العمل: دراسة حالة  

YONGTAIFENG رشكة تعدين اآلالت



فالتر CAT أثناء العمل: دراسة حالة  

YONGTAIFENG رشكة تعدين اآلالت

االنتيجة 

بعد 12 شهرا مع فالتر وسوائل CAT األصلية، كانت الرشكة قد:

التوصية 

CAT وافقت الرشكة عىل فرتة تجريبية مع فالتر وسوائل 

 األصلية، ومراقبة الوكالء لصيانة املعدات، ا يف ذلك:

> شهدت 0 فشل لجهاز الحقن 

> انخفاض تكاليف التخزين من خالل االعت}د عىل تسليم الوكيل 

> توف| 31,000 دوالر يف عام واحد (خفضت قطع الغيار وتكاليف اليد 

العاملة) 

> خفض تكاليف موظفي الصيانة من خالل االعت}د عىل دعم خدمة 

الوكالء 

> واجهت تغي|ات قليلة يف الزيت والفلرت

> فرتات تغي| الفلرت 

> عينات الزيت 

> حياة جهاز الحقن
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(OCP) مجموعة مكتب الرشيف للفوسفات



فالتر CAT أثناء العمل: دراسة حالة  

(OCP) مجموعة مكتب الرشيف للفوسفات

الوضع 

تعترب مجموعة (OCP) أكرب منتج للفوسفات يف العا® من خالل: 

 D11s 50 مع ،CAT 150 آلة من <

> 14 رافعة دراغالينز 

> 20,000 موظف عىل 4 مواقع 

 ،Cat عىل معدات Fleetguard تستخدم فالتر OCP كانت مجموعة

.Cat معتقدين أنها كانت نصف سعر فالتر



فالتر CAT أثناء العمل: دراسة حالة  

(OCP) مجموعة مكتب الرشيف للفوسفات

االنتيجة 

تم البدء باالختبار، بشفافية كاملة، حتى فشل جهاز الحقن، 

وأكد أن فالتر Cat تقدم:

التوصية 

CAT وافقت الرشكة عىل فرتة تجريبية مع فالتر وسوائل 

 األصلية، ومراقبة الوكالء لصيانة املعدات، ا يف ذلك:

> أداء قوي مستدام 

Fleetguard أك� حياة جهاز الحقن مقابل فالتر x2 <

> أوىص وكيل Cat املحيل بأن تقوم مجموعة OCP بإجراء تحليل 

تنافيس لفلرت الوقود Cat 1R-0749 وفلرت Fleetguard  املكافئ 

له. 

> قدمت مجموعة OCP دينامو محرك، ووقود الديزل، وملحقاتها 

وعامل فني.


