
هوای تمیز باعث تمیز شدن موتور می شود.  محافظت فیلتر هوای تمیز از تجهیزات سنگین، فیلتر

فیلتر هوای تمیز باعث می شود که تجهیزات سنگین و ماشین آالت کشاورزی با کارایی و بهره وری 

بهتری کار کنند. با تمیز کردن فیلتر هوا، می توانید موتورهای سالم تر و با طول عمر بیشتری را داشته 

وا به عنوان اولین مدافع در مقابل آالینده های مضر می باشد. به باشید. به همین دلیل است که فیلتر ه

 .همین دلیل الزم است که فیلترهای هوا تمیز نگه داشته شوند

 
 چرا فیلتر هوای تمیز از تجهیزات سنگین و ماشین آالت کشاورزی محافظت می کند؟

  .فیلتر هوا از موتورهای تجهیزات سنگین محافظت می کند

چگونه کار می کند که می تواند از موتور تجهیزات سنگین در این بخش با سوالی روبه رو می شویم که فیلتر هوا 

به عنوان یک مدافع اصلی موتور در مقابل آلودگی هاست. این  فیلتر هوا و ماشین آالت کشاورزی محافظت کند؟

به موتور ماشین آالت برسند، می توانند باعث خرابی موتور شوند و مشکالت هزینه بری را الودگی ها اگر بتوانند 

در پی داشته باشند. اکثر تجهیزات و ماشین آالت بزرگ که امروزه استفاده می شوند، سیستم فیلتر دو مرحله ای 

خاک و عناصر مضر دیگر می  دارند. زمانی که بخشی از فیلتر هوا دچار مشکل می شود، هوای آلوده، ذرات گرد و

توانند وارد موتور شوند و فرآیند سوخت و احتراق را دچار اختالل کنند و مشکالتی را به وجود آورند. این مشکالت 

می تواند خرابی رینگ ها، سییلندر و دیگر اجزای ضروری و حیاتی موتور باشد. بنابراین بهترین راه این است که 

 .ریدفیلتر هوا را تمیز نگه دا
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  آیا فیلتر هوای تمیز می تواند در مصرف سوخت صرفه جویی کند؟

فیلتر هوا عالوه بر اینکه از خرابی اجزای حیاتی موتور جلوگیری می کند، عملکرد درست فیلترهای هوا باعث می 

زرگتر بشود که کارایی سوخت ماشین آالتتان افزایش پیدا کند. به طور کلی، هر چه با ماشین آالت و تجهیزات 

کار کنید، می توانید با کمک فیلتر هوا انرژی بیشتری ذخیره کنید. برای مثال در این مقاله فرض می کنیم که از 

درصد  50تا  05کمباین بزرگ استفاده می کنیم. یک کمباین بزرگ در صورتی که دارای فیلتر هوایی باشد که 

ساعت کار  21ت مصرف می کند. اگر روزانه حدود مسدود شده باشد، به ازای هر ساعت سه تا پنج گالن سوخ

دالر دارد، که  4گالن سوخت مصرف می کنید. فرض کنید که هر گالن سوخت هزینه ای برابر با  05کنید، حدود 

 .دالر می شود. با تمیز کردن فیلتر هوا می توانید در هزینه خود صرفه جویی کنید 145هزینه کل گالن ها 

 
 چرا فیلتر هوای تمیز از تجهیزات سنگین و ماشین آالت کشاورزی محافظت می کند؟

  دهد؟ آیا فیلتر هوای تمیز می تواند فشار موتور را کاهش

یکی دیگر از مضرات ورود آلودگی و گرد و خاک به تجهیزات یا ماشین آالت کشاورزی این است که فشار موتور 

را در هنگام عملیات افزایش می دهد. فیلتر هوای تمیز عملکرد موتور را بهبود می بخشد و باعث می شود موتور 

 .افظت کمتری نیاز داشته باشدماندگاری و طول عمر بیشتری داشته باشد و از طرفی به مح



   .فیلتر هوای تمیز همان فیلتر هوای سبز است

فیلتر هوای تمیز عالوه بر مزیت مالی که دارد، همچنین باعث تمیزی محیط زیست می شود. فیلتر هوای تمیز 

ان را هم باعث می شود که مقدار خروج گازهای موتور کاهش یابد. با فیلتر هوای تمیز می توانید مصرف روغنت

 .کاهش دهید

 
 چرا فیلتر هوای تمیز از تجهیزات سنگین و ماشین آالت کشاورزی محافظت می کند؟

 ی خط تولید فیلترهواراه انداز

 چین اغذک دستگاه شرکت سام صنعت قومس تولید کننده ماشین آالت ساخت فیلتر هوا، خط تولید فیلتر هوا،

می  ساخت و تولید فیلتر هوا تجهیزات کلیه و خودرو هوای فیلتر ، هوا فیلتر کاغذ اتوماتیک، تمام هوا فیلتر کن

باشد. این شرکت به جهت استفاده از بهترین مواد اولیه و باالترین تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت بسیار خوبی 

 .در داخل کشور و بازارهای جهانی دارد

کت باتوجه به امکانات فنی ،توان پرسنل و با تکیه بر دانش فنی خود تاکنون انواع فیلترهای مورد نیاز این شر

 ترهوافیل تولید خط اندازی راه دنبال به اگر  صنایع خودروسازی و مصرفی درکشور را طراحی و تولید نموده است.

را فراموش نکنید. همچنین شما می توانید  تماس با سام صنعت قومس هستید خود محصوالت تضمینی فروش و
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اطالعات کاملی را در رابطه با این شرکت به دست آورده و از خرید  filter20.com با مراجعه به ادرس اینترنتی

 . خود اطمینان حاصل نمایید

 اه تولید فیلترهوا شرکت سام صنعت قومسخرید دستگ

سام صنعت قومس با استفاده از مواد اولیه مناسب و روشهای تولید نوین ، ساخت محصوالتی با کیفیت برتر را  

 در و برداشته ها خودرو نگهداری و تعمیر های هزینه کاهش  سرلوحه امور خود قرار داده و با این کار گامی بسوی

ی خود بمنظور جلب اطمینان و افزایش رضایت مشتریان ، اقدام به برنامه ریزی ، اجرا و استقرار واال اهداف راستای

را   فیلترهوا خرید دستگاه های تولید استانداردهای سیستم مدیریتی و کیفیتی محصول نموده است. اگر قصد

دارید همکاران ما در شرکت سام صنعت قومس در هر زمان در خدمت شما می باشند تا خدمات خود را برای 

 .مشاوره در امر خرید دستگاه تولید فیلتر هوا ، و همچنین راه اندازی خط تولید فیلتر هوا به شما ارائه دهند
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