
Technické parametry Premium Matic

Určení
filtry DPF/FAP a SCR a DOC katalyzátory
osobní, užitkové a nákladní automobily 

filtry DPF/FAP a DOC katalyzátory
osobní a užitkové automobily do 3,5 t 

Funkce

• čištění
• testování

• sušení
• tisk reportů 

• čištění
• testování

• sušení
• tisk reportů 

Vnější rozměry (výš. x šíř. x
hl.)

215 x 250 x 110 cm 235 x 170 x 100 cm

Vodovodní rozvody – průměr 1,5 palce 1 palec

Výkon max. 750 l/min max. 450 l/min

Teplota sušení
1. program 80 °C (dmychadlo)

2. program 130 °C (topné těleso)
1. program 80 °C (dmychadlo)

2. program 130 °C (topné těleso)

Filtrace < 5 mikronů aano(2 nádrže) aano(1 nádrž)

Nádrž 370 l 150 l

Testy před a po čištění
1. Zpětný tlak (mbar)    

2. Průtok (%)
1. Zpětný tlak (mbar)  

2. Průtok (%)

Teplota čištění max. 80 °C max. 60 °C

Nastavení otáček čerpadla aano aano

Vstupní test před sušením
(médium voda)

aano aano

Interní tiskárna aano aano

Generátor reportů online aano aano

Účet v partnerské zóně aano aano

DPF Premium
Stroj určený k čištění filtrů DPF a katalyzátorů osobních, užitkových a nákladních automobilů.  Je 
výjimečný objemem průtoku (l/min) čisticího roztoku a jeho maximální teplotou, které lze během 
čištění dosáhnout (přibližně 80 °C). Kvůli těmto přednostem se výborně hodí k čištění katalyzátorů 
třídy Euro IV a V z nákladních automobilů a filtrů a katalyzátorů třídy Euro VI.
Čištění filtrů z osobních a užitkových automobilů je obvykle méně časově náročné. 
Možnost sušení pomocí topného tělesa (přibližně 130 °C) zkracuje dobu sušení až o polovinu.
Dvoukomorová nádrž (370 l) s odkalovačem podporuje činnost filtračního systému.
Prémiová kvalita v kombinaci s funkčností poskytuje provozovateli konkurenční převahu na trhu se
službami regenerace DPF filtrů. 

DPF MATIC
Stroj je určený k čištění filtrů DPF a katalyzátorů z osobních a užitkových automobilů.
Je vybavený vodním čerpadlem s relativně vysokým průtokem.
Byl navržen pro autoservisy, jejichž převážnou většinu zákazníků tvoří majitelé vozidel do 3,5 t.
Interní sušicí systémem, který je vybavený dmýchadlem s bočním kanálem a topným tělesem, 
zajišťuje účinné sušení.
Zákazníky při výběru oslovuje atraktivní cena a možnost čištění filtrů z osobních a užitkových 
automobilů.


