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Zanieczyszczenie oleju napędowego

Około 80 procent przestojów maszyn lub przedwczesnych 
konserwacji jest spowodowanych zanieczyszczeniem paliwa.

Jest to problem globalny, który dotyka firmy z branży budowlanej, 
górnictwa, energetyki, rolnictwa, transportu i wielu innych sektorów. 
Zanieczyszczenie paliwa powoduje wzrost kosztów operacyjnych 
poprzez nadmierne zwiększenie budżetu na naprawy i konserwację, 
zmniejszenie produktywności i pogorszenie efektywności kapitału.  
Praca silnika z niższą wydajnością cieplną może prowadzić do 
zwiększenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia stopnia 
oszczędności zużycia paliwa. Ponadto operator ponosi ryzyko 
spowodowania krytycznej awarii silnika w miejscu pracy.

Na rynku wtórnym istnieje wiele rozwiązań do walki z zanieczyszczeniem 
paliwa, ale wszystkie wymagają regularnego serwisowania i wymiany 
części. Istnieje tylko jeden zintegrowany produkt bezobsługowy  
– FuelActive.

Kosztowny problem  
o zasięgu globalnym
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Opatentowany moduł odbioru paliwa FuelActive to unikalne 
i innowacyjne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia 
paliwa w silnikach wysokoprężnych. W przeciwieństwie do 
standardowych przewodów odbioru paliwa rewolucyjny 
moduł FuelActive wykorzystuje pływający przewód do 
zasysania paliwa, który pobiera czyste paliwo z górnej 
części zbiornika, unikając w ten sposób szkodliwych 
zanieczyszczeń, które osadzają się na dnie.

Zanieczyszczenia, takie jak cząstki stałe i woda, mogą znacząco 
zmniejszyć wydajność nawet najlepszych systemów wtrysku 
paliwa lub całkowicie uszkodzić ich działanie. Skuteczna filtracja 
polegająca na zastosowaniu czystej metody zasysania paliwa 
w zbiorniku jest elementem niezbędnym do zapewnienia, aby 
wszystkie silniki wysokoprężne pracowały z najwyższą wydajnością.

Wprowadzenie wysokociśnieniowego systemu typu Common Rail  
o ciśnieniu wtrysku >2500 bar jeszcze bardziej zwiększyło potrzebę 
stosowania czystego paliwa.

Jak działa FuelActive

FuelActive to punkt zwrotny w walce  
z zanieczyszczeniem oleju napędowego

Porównanie przewodów zasysania paliwa

STANDARDOWY PRZEWÓD ZASYSANIA PALIWA PRZEWÓD ZASYSANIA PALIWA FUELACTIVE



Brak konieczności przeprowadzania konserwacji po zamontowaniu
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Zalety FuelActive

Wykwalifikowani technicy są w stanie zamontować moduł FuelActive  
w czasie krótszym niż godzina w niemal wszystkich typach zastosowań. 
FuelActive natychmiast przystępuje do pracy, chroniąc silnik przed skutkami 
zanieczyszczenia oleju napędowego.

Łatwy montaż

FuelActive sprawdza się niemal w każdych warunkach, od mroźnych stoków 
Himalajów po pustynne wydmy w regionie subsaharyjskim. Działa  
w temperaturze od -30°C do 50°C.

System FuelActive jest produkowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów 
zaprojektowanych specjalnie do pracy z paliwami węglowodorowymi.  
Na wszystkie standardowe produkty udzielana jest pięcioletnia gwarancja.

Zaprojektowany z myślą o trwałości

Moduł FuelActive jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ eliminuje niszczące 
skutki zanieczyszczenia paliwa. Po zamontowaniu nie wymaga żadnej 
konserwacji. To prawdziwa technologia bezobsługowa.

Brak konieczności przeprowadzania 
konserwacji

Solidna jakość wykonania

Montaż w mniej niż godzinę
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FuelActive ma wiele zalet

Zmniejszenie  
szkodliwych emisji

palanie czystszego paliwa pozwala utrzymać 
fabryczne normy emisji spalin przez cały cykl 

życia silnika.

Wydłużenie czasu  
sprawności maszyny

Spalanie czystszego paliwa chroni układ 
paliwowy i silnikowy przed przedwczesnym 
zużyciem i awarią, eliminując nieplanowane 

przestoje.

Zmniejszenie zużycia paliwa
Spalanie czystszego paliwa zwiększa 

wydajność cieplną silnika, zmniejszając tym 
samym zużycie paliwa.

Zmniejszenie częstotliwości 
nieplanowanych konserwacji

Spalanie czystszego paliwa pozwala uniknąć 
nieplanowanych konserwacji i umożliwia 

przestrzeganie harmonogramu przeglądów 
OEM.

Ograniczenie wymian 
poszczególnych podzespołów

Spalanie czystszego paliwa sprawia,  
że żywotność wtryskiwaczy paliwa, pomp 
paliwowych i filtrów paliwa jest zgodna ze 

specyfikacją producenta.

Obniżenie całkowitego  
kosztu eksploatacji

Spalanie czystszego paliwa zmniejsza koszty 
utrzymania silnika, eliminując awarie związane 
z paliwem i poprawiając ogólne osiągi silników 

wysokoprężnych.



System sprawdzony  
w wielu branżach

Spalanie czystego paliwa wydłuża czas pracy w pojazdach z silnikiem 
wysokoprężnym, zmniejsza emisję toksycznych substancji i zmniejsza zużycie 
paliwa w przeliczeniu liczby kilometrów na litr. Oznacza to większą zgodność 
z normami dla poziomu emisji Euro 6/Stage V przez cały okres eksploatacji 
pojazdu z silnikiem wysokoprężnym. W regionach o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze FuelActive umożliwia pracę w trudnych warunkach. Efektem 
netto jest znaczne ograniczenie przedwczesnych wydatków kapitałowych.

Transport

Zanieczyszczenie paliwa to ogromny koszt dla branży budowlanej. 
Spalanie czystego paliwa pozwala na znacznie dłuższą pracę silników 
wysokoprężnych na poziomie wydajności określonym przez producenta,  
co oznacza, że firmy zyskują pewność co do eksploatacji, kosztów  
i żywotności sprzętu. Wszystko to przekłada się na zadowolenie klientów  
i wydłużenie czasu pracy.

Budownictwo

Strona 6     Branże

Budownictwo

Transport



Integralność układu paliwowego oraz żywotność filtrów i silnika mogą ulec 
znacznemu pogorszeniu na skutek zanieczyszczenia paliwa w pojazdach rolniczych. 
Zastosowanie systemu FuelActive może mieć pozytywny wpływ ekonomiczny na 
koszty operacyjne netto. Maszyny rolnicze są często wykorzystywane do zbierania 
plonów w bardzo krótkim czasie. Udowodniono, że stosowanie systemu FuelActive 
zwiększa niezawodność maszyn i pozwala uniknąć przedwczesnych awarii, zwłaszcza 
w krytycznych momentach cyklu sadzenia i zbiorów.

Rolnictwo

Zanieczyszczenie paliwa w sektorze wytwarzania energii jest przyczyną 
dużych kosztów i nieefektywności. Spalanie czystego paliwa umożliwia 
wykonywanie harmonogramów konserwacji zgodnie z zaleceniami 
producenta. Generator pracuje znacznie dłużej, a koszty serwisowania 
związane z przyspieszoną wymianą filtrów i wtryskiwaczy są mniejsze. 
Rola systemu FuelActive jest jeszcze większa  
w przypadku dostarczania energii pierwotnej oraz wtedy, gdy unikanie 
niepotrzebnych przestojów ma kluczowe znaczenie.

Wytwarzanie energii

Strona 7     Branże

Wytwarzanie energii

Rolnictwo
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Awarie podstawowego sprzętu operacyjnego podczas operacji wojskowych mogą 
mieć katastrofalne, a nawet śmiertelne skutki. Ponieważ 80 procent awarii silników 
wysokoprężnych jest spowodowanych zanieczyszczeniem paliwa, stosowanie 
systemu FuelActive zapewnia nowy poziom niezawodności operacji wojskowych. 
Zasoby wojskowe chronione przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń  
w oleju napędowym są gotowe do rozmieszczenia w dowolnym miejscu na 
świecie i prowadzenia działań w trudnych, odległych warunkach.

Wojsko

Awaria silnika spowodowana działaniem wody jest szkodliwą konsekwencją 
zanieczyszczenia paliwa. Zanieczyszczenie paliwa w jednostce pływającej 
podczas działań na wodach ograniczonych lub na silnym morzu może mieć 
katastrofalne skutki zarówno dla łodzi, jak i dla załogi. W ujęciu ogólnym 
awaria na morzu po prostu nie może mieć miejsca. Ze względu na duże 
znaczenie kontroli zanieczyszczeń w sektorze morskim moduł do odbioru 
paliwa FuelActive jest uważane za niezwykle ważny element wyposażenia 
statków morskich.

Sektor morski

Ponieważ kopalnie często znajdują się w bardzo odległych lokalizacjach, przestoje 
maszyn mogą oznaczać bardzo wysokie koszty operacyjne dla dzisiejszych firm 
górniczych. Eliminacja przestojów pozwala zaoszczędzić czas, wysiłek i środki 
finansowe, zwiększając ogólną wydajność kopalni dzięki niezawodności sprzętu.

Górnictwo

Górnictwo

Sektor morski

Wojsko
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FuelActive dostarcza do przewodów paliwowych paliwo o najwyższej 
dostępnej jakości, chroniąc układ paliwowy i znacznie ograniczając 
problemy związane z zanieczyszczonym paliwem. Większość 
zanieczyszczeń jest przenoszona przez wodę i waży o ok. 15% więcej 
niż olej napędowy, dlatego opada na dno zbiornika paliwa. FuelActive 
unika zanieczyszczeń osadzających się na dnie zbiornika, pobierając 
paliwo z obszaru górnego poziomu paliwa. Moduł FA06 nadaje się 
do stosowania w różnych urządzeniach od generatora 6kVA po 
20-tonową koparkę.

Rozwiązanie FuelActive

FuelActive – FA06

Parametry Opis

Przepływ paliwa/Moc silnika 240 l/h (< 150 kW/201 KM)*

OTemperatura robocza Od -30 °C do +50 °C

Gwarancja Okres

Moduł FuelActive 5 lat

Komponenty Materiał

Płytka Stal nierdzewna 304

Przegroda Stal nierdzewna 304

Pływak dynamiczny FA06 Tworzywo odporne na węglowodory

FElastyczny przewód paliwowy FA06 Tworzywo odporne na węglowodory

Uszczelka BS Nitrile

Uszczelka Klingersil

FuelActive FA06: < 150 kW (201 KM)*

Moduł FuelActive Wysokość (mm) Waga (kg)

FA06H200 200 1.09

FA06H225 225 1.12

FA06H250 250 1.15

FA06H275 275 1.18

FA06H300 300 1.22

FA06H325 325 1.31

FA06H350 350 1.34

FA06H375 375 1.38

FA06H400 400 1.41

FA06H425 425 1.44

FA06H450 450 1.48

FA06H475 475 1.51

FA06H500 500 1.54

FA06H550 550 1.67

FA06H600 600 1.73

FA06H650 650 1.80

Natężenie przepływu 
na godzinę Spadek ciśnienia (bar)

Gal (US) Litry 300 mm 800 mm

8 30 0.02 0.03

16 60 0.05 0.09

24 90 0.08 0.17

32 120 0.13 0.27

40 150 0.18 0.38

47 180 0.25 0.50

55 210 0.32 0.63

63 240 63 0.77

*Aby wybrać odpowiedni rozmiar modułu FuelActive, 
należy zmierzyć wysokość zbiornika paliwa  
i sprawdzić zapotrzebowanie silnika na przepływ 
paliwa.

1 galon amerykański = 3,79 litra

Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie ze 
standardową procedurą testową FuelActive. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
z zespołem inżynieryjnym FuelActive.

DANE TECHNICZNE
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Model ten może być stosowany w transporcie drogowym oraz  
w dużych maszynach budowlanych, np. koparkach o masie powyżej 
20 ton. FuelActive dostarcza do przewodów paliwowych paliwo  
o najwyższej dostępnej jakości, chroniąc układ paliwowy i znacznie 
ograniczając problemy związane z zanieczyszczonym paliwem. 
Większość zanieczyszczeń jest przenoszona przez wodę i waży o ok. 
15% więcej niż olej napędowy, dlatego opada na dno zbiornika paliwa. 
FuelActive unika zanieczyszczeń osadzających się na dnie zbiornika, 
pobierając paliwo z obszaru górnego poziomu paliwa.

Rozwiązanie FuelActive

FuelActive – FA10

Parametry Opis

Przepływ paliwa/Moc silnika 330 l/h 151–450 kW (450 kW/603 KM)*

Temperatura robocza Od -30 °C do +50 °C

Gwarancja Okres

Moduł FuelActive 5 lat

Komponenty Materiał

Płytka Stal nierdzewna 304

Przegroda Stal nierdzewna 304

Pływak dynamiczny FA06 Tworzywo odporne na węglowodory

Elastyczny przewód paliwowy FA06 Tworzywo odporne na węglowodory

Uszczelka BS Nitrile

Uszczelka Klingersil

FuelActive FA10: 151–450 kW (201–603 KM)*

Moduł FuelActive Wysokość (mm) Waga (kg)

FA10B12H350 350 3.25

FA10B12H400 400 3.40

FA10B12H475 475 3.53

FA10B12H550 550 3.83

FA10B12H625 625 4.02

FA10B12H700 700 4.12

FA10B12H775 775 4.48

FA10B12H850 850 4.61

FA10B12H900 900 4.73

*Wartości wyrażone w kW i KM są przybliżone i zależą od 
specyfikacji silnika.

Natężenie przepływu 
na godzinę Spadek ciśnienia (bar)

Gal (US) Litry 400 mm 500 mm

32 120 0.02 0.05

40 150 0.03 0.07

47 180 0.04 0.09

55 210 0.05 0.11

63 240 0.06 0.13

71 180 0.07 0.16

79 210 0.08 0.18

87 240 0.09 0.21

*Aby wybrać odpowiedni rozmiar modułu FuelActive, 
należy zmierzyć wysokość zbiornika paliwa i 
sprawdzić zapotrzebowanie silnika na przepływ 
paliwa.

1 galon amerykański = 3,79 litra

Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie ze 
standardową procedurą testową FuelActive. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
z zespołem inżynieryjnym FuelActive.

DANE TECHNICZNE
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Model ten może być stosowany w bardzo dużych silnikach, np. 
w zestawach pomp, kruszarkach i przesiewaczach. FuelActive 
dostarcza do przewodów paliwowych paliwo o najwyższej 
dostępnej jakości, chroniąc układ paliwowy i znacznie ograniczając 
problemy związane z zanieczyszczonym paliwem. Większość 
zanieczyszczeń jest przenoszona przez wodę i waży  
o ok. 15% więcej niż olej napędowy, dlatego opada na dno 
zbiornika paliwa. FuelActive unika zanieczyszczeń osadzających 
się na dnie zbiornika, pobierając paliwo z obszaru górnego 

Rozwiązanie FuelActive

SPECYFIKACJA FA16

Parametry Opis

Przepływ paliwa/Moc silnika 1350 l/h (> 450 kW/604 KM)

Temperatura robocza Od -30 °C do +50 °C

Gwarancja Okres

Moduł FuelActive 5 lat

Komponenty Materiał

Płytka Stal nierdzewna 304

Przegroda Stal nierdzewna 304

Pływak dynamiczny FA06 Tworzywo odporne na węglowodory

Elastyczny przewód paliwowy FA06 Tworzywo odporne na węglowodory

Uszczelka BS Nitrile

Uszczelka Klingersil

FuelActive FA06: > 451 kW (604 KM)*

Moduł FuelActive Wysokość (mm) Waga (kg)

FA016B34H900 900 6.00

Natężenie przepływu 
na godzinę Spadek ciśnienia (bar)

Gal (US) Litry 900 mm HHPx3*

79 300 0.02 0.00

129 450 0.04 0.00

158 600 0.06 0.01

198 750 0.09 0.02

237 900 0.12 0.03

277 1050 0.15 0.03

317 1200 0.19 0.04

356 1350 0.24 0.05

528 2000 - 0.11

580 2200 - 0.13

633 2400 - 0.15

*Aby wybrać odpowiedni rozmiar modułu FuelActive, 
należy zmierzyć wysokość zbiornika paliwa  
i sprawdzić zapotrzebowanie silnika na przepływ 
paliwa

*Wartości wyrażone w kW i KM są przybliżone i zależą 
od specyfikacji silnika.

Inne wysokości modułu są dostępne na zamówienie. 
Prosimy o kontakt z FuelActive w celu otrzymania 
wyceny.

*Podano wartość orientacyjną. Rzeczywista wartość 
PD zależy od projektu. 

1 galon amerykański = 3,79 litra

Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie ze 
standardową procedurą testową FuelActive. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
z zespołem inżynieryjnym FuelActive.

DANE TECHNICZNE
W

YS
O

KO
Ś

Ć
 

ZB
IO

R
N

IK
A PA

LIW
A



Strona 12     Specyfikacja

Model ten może być stosowany w największych silnikach,  
np. w ciężarówkach górniczych, lokomotywach lub urządzeniach 
energetycznych. FuelActive dostarcza do przewodów paliwowych 
paliwo o najwyższej dostępnej jakości, chroniąc układ paliwowy 
i znacznie ograniczając problemy związane z zanieczyszczonym 
paliwem. Większość zanieczyszczeń jest przenoszona przez wodę 
i waży o ok. 15% więcej niż olej napędowy, dlatego opada na dno 
zbiornika paliwa. FuelActive unika zanieczyszczeń osadzających się 
na dnie zbiornika, pobierając paliwo z obszaru górnego poziomu 
paliwa.

Rozwiązanie FuelActive

Moduł znajduje zastosowanie w mobilnych zbiorników paliwa 
i dystrybutorach paliwa. Przepływ 50–70 lub 100 litrów na 
minutę. Dostępne są moduły potrójne i poczwórne FuelActive  
w zależności od liczby wymaganych portów.

Zbiornik paliwa
Akcesoria
Nasza oferta akcesoriów umożliwia dopasowanie systemu FuelActive 
do zbiorników o różnych kształtach i rozmiarach. 
 

Mocowanie boczne 
Wykorzystywane w sytuacji, gdy dostęp do górnej lub dolnej części 
zbiornika nie jest możliwy. 
 

Wysięgnik 
Stosowany we wszystkich instalacjach w głębokich zbiornikach 
przekraczających 650 mm w module FA06 lub 900 mm w modułach  
FA10 i FA16. 
 

Element pionowy 
Wykorzystywany w sytuacji, gdy zbiornik jest zbyt płytki, aby 
osiągnąć minimalną wysokość przegrody. Wymiary: 200 mm dla 
modułu FA06, 350 mm dla modułu FA10, 650 mm dla modułu FA16.

Stosuje się je zazwyczaj w koparkach. Często istnieje 
możliwość odtworzenia płyty kołnierzowej producenta.

Jednostki zasilania dolnego

Przepływ 50–100 litrów na minutę oraz rozwiązania  
na zamówienie

Masowy zbiornik do 
przechowywania paliwa

Rozwiązania niestandardowe DANE TECHNICZNE
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Odpowiedzi na pytania klientów

System FuelActive został zaprojektowany w standardzie technologii 
bezobsługowej, w której części nie ulegają zużyciu i nie wymagają wymiany. 
Oznacza to, że w całym cyklu życia produktu nie jest wymagana żadna 
konserwacja.

Pyt.

Odp.

Czy FuelActive wymaga jakiejkolwiek konserwacji?

System FuelActive działa skutecznie ze wszystkimi paliwami węglowodorowymi, 
biopaliwami i paliwami HVO. Został zaprojektowany z myślą o wydłużeniu czasu 
eksploatacji urządzeń. System FuelActive jest objęty standardową pięcioletnią 
gwarancją.

Czy FuelActive trzeba kiedykolwiek wymieniać?

Zanieczyszczenia osadzają się w części dolnej stanowiącej 5% zbiornika paliwa. 
Standardowy przewód odbioru paliwa pobiera je pod niskim ciśnieniem przed 
dostaniem się zanieczyszczonego paliwa do silnika. System FuelActive stale 
dostarcza czyste paliwo do wtryskiwaczy, nawet przy niskim poziomie paliwa. 
Unikalna dynamika przepływu wynikająca z konstrukcji pływaka i przegrody 
dostarcza najczystsze paliwo i pozwala uniknąć zanieczyszczeń zalegających  
na dnie zbiornika paliwa.

Czy FuelActive działa przy niskim poziomie paliwa?

Strona 13     Często zadawane pytania (FAQ)

System FuelActive może być instalowany w różnego typu zbiornikach paliwa  
w maszynach, zbiornikach mobilnych, zbiornikach ciśnieniowych oraz masowych 
zbiornikach magazynowych w różnych zastosowaniach. Dostępny jest szeroki 
wybór typów modułów FuelActive pasujących do zbiorników o różnych kształtach 
i wymiarach. Moduły FuelActive działają tak samo sprawnie w zbiornikach paliwa 
wykonanych ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych.

Czy moduły FuelActive będą działać w innych typach 
zbiornika paliwa?

Pyt.

Odp.

Pyt.

Odp.

Pyt.

Odp.



Służymy pomocą

FuelActive szczyci się dostarczaniem wiodącego w branży wsparcia produktowego 
dla właścicieli i operatorów urządzeń zasilanych węglowodorami oraz zbiorników 
do przechowywania paliwa na całym świecie. Analizujemy specyficzne potrzeby 
naszych klientów, a następnie przedstawiamy idealne rozwiązanie każdego 
problemu związanego z zanieczyszczeniem paliwa. 

Posiadamy sieć partnerów operacyjnych i dystrybucyjnych zlokalizowaną 
praktycznie na wszystkich kontynentach, która gotowa jest udzielić wsparcia 
w postaci wysoko wykwalifikowanych serwisantów i bogatego asortymentu 
produktów. Potrzebujesz instalacji FuelActive, produktu dostępnego tego samego 
dnia lub usług inżynieryjnych zaprojektowanych specjalnie dla twoich warunków 
operacyjnych? Niezależnie od potrzeb skontaktuj się z FuelActive, aby odnaleźć 
prawdziwy spokój.

Optymalne wsparcie

Zawsze cieszymy się, gdy potencjalny klient widzi na własne oczy, jak dobrze 
moduł FuelActive radzi sobie z zapobieganiem blokowaniu filtrów paliwa przez 
szkodliwe zanieczyszczenia lub uszkodzeniu wtryskiwaczy. Oczywiście najgorszym 
możliwym skutkiem jest katastrofalna awaria silnika, która jest niezwykle kosztowna 
pod względem czasu, wysiłku i pieniędzy. Dlatego też oferujemy bezpośrednie 
prezentacje pracy modułu FuelActive przeprowadzane przy użyciu naszego pojazdu 
serwisowego na miejscu.

W celu zaoszczędzenia czasu można wybrać opcję oglądania na żywo prezentacji 
pracy modułu FuelActive, bezpośrednio z naszego Centrum Technologicznego 
znajdującego się w globalnej siedzibie głównej. 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na prezentację.

Bezpłatne prezentacje

Strona 14     Wsparcie

Podpis dotyczący prezentacji.

Podpis dotyczący wsparcia.



Strona 15     Studia przypadku

System wybierany przez wiodące firmy

Sogefi Filtration Ltd.
„Niezależne badania laboratoryjne modułu odbioru 
paliwa FuelActive wykazały, że skuteczność 
oddzielania wody od oleju napędowego w systemie 
FuelActive przekroczyła 94% w porównaniu z 2,3% 
w przypadku systemu konwencjonalnego. Moduł 
odbioru paliwa FuelActive dostarczał paliwo o 92% 
czystsze niż konwencjonalny moduł odbioru paliwa”.

Niezależny zespół badawczy Sogefi Filtration

Atlas Copco Specialist Rental
„Czas pracy naszych filtrów w niektórych przypadkach 
wzrósł do 1000 godzin. Przed zainstalowaniem 
systemu FuelActive pracowały one przez 100 godzin”.

Keith Jackson, Dział serwisu i konserwacji

Atlas Copco, Wielka Brytania
„Stosowanie systemu FuelActive to wartość dodana 
dla naszych maszyn, zwłaszcza ze względu na brak 
awarii wtrysku”.

Raj Kumar, Kierownik działu wynajmu

Atlas Copco, Bliski Wschód
„Zainstalowanie systemu FuelActive wyeliminowało 
awarie związane z zanieczyszczeniem paliwa i 
pozwoliło zaoszczędzić dziesiątki tysięcy dolarów 
na naprawach i konserwacji. Polecamy zarówno jako 
dodatkowe wyposażenie, jak i w formie montażu 
fabrycznego w przyszłości”.

Paul Edmonds, Kierownik ds. regionalnych i operacji  
flotowych

Groundhog
„FuelActive okazał się całkowicie skuteczny w 
eliminowaniu przypadków blokowania się filtra paliwa 
i awarii silnika na skutek zanieczyszczenia paliwa, 
co obniżyło koszty gwarancyjne firmy. Od czasu 
zainstalowania systemu FuelActive firma Groundhog 
nie doświadczyła żadnych problemów związanych 
z zanieczyszczeniem paliwa. W ciągu pięciu lat 
przepracowaliśmy 12 milionów godzin bez problemów 
z paliwem”.

Dennis Hughes, Dyrektor generalny

Komatsu
„W jednej z kopalni w Ameryce Południowej wystąpił 
szczególny problem z jakością paliwa. Filtry musiały 
być wymieniane po przepracowaniu czasu krótszego 
niż 200 godzin. Po zainstalowaniu w kopalni układu 
testowego FuelActive filtry pracowały przez ponad 1800 
godzin”.

Steve Woods, Zastępca kierownika ds. wsparcia produktu

„Dla Komatsu Chile i naszych klientów instalacja 
modułów odbioru paliwo FuelActive okazała się 
skutecznym sposobem walki z globalnym problemem 
zanieczyszczenia paliwa w maszynach napędzanych 
silnikami wysokoprężnymi”.

Jeffrey Dawes, Prezes i Dyrektor generalny
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