
OFERTA DONALDSON 

Twoje jedyne źródło rozwiązań 
filtracyjnych dla budownictwa i 
przemysłu wydobywczego

Filtry, które poruszają ziemię



Wysoko skuteczna filtracja
to najlepsze rozwiązanie zapobiegające awariom 
mocno obciążonych urządzeń wykorzystywanych w 
budownictwie i przemyśle wydobywczym.

Przestoje powodują utratę dochodów. Aby Twoje urządzenia mogły pracować nieprzerwanie, potrzebujesz 
filtrów o najwyższej skuteczności – i niezawodnego dostawcy oferującego pełny asortyment produktów 
do całego Twojego sprzętu.

Dzięki ochronie, jaką zapewniają produkty Donaldson, Twoje silniki i urządzenia będą pracować dłużej bez 
wymiany filtrów, a koszty przestojów i napraw będą niższe.

Jeśli liczy się dla Ciebie każda godzina pracy, zdaj się na produkty Donaldson.
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Oferta Donaldson.
 Wiodąca technologia – jakość produktów bez 

kompromisów
 Klasa OE – produkty Donaldson to pierwszy 

wybór producentów sprzętu na całym świecie
 Szeroki asortyment produktów – filtry i 

systemy filtrowania powietrza, oleju, paliwa, 
płynu chłodzącego i hydraulicznego, a także filtry 
spalin, akcesoria i wiele innych

 Stała dostępność produktów – otrzymasz 
potrzebne filtry, kiedy ich potrzebujesz

 Wszechstronna obsługa klienta – doświad-
czona i fachowa kadra sprzedawców i doradców 
technicznych

 Wyróżniająca się dystrybucja – pomoc wyjąt-
kowych partnerów, którzy znają nasze produkty i 
szybko odpowiadają na zapytania

 Gwarancja – największy zakres w branży
 Pomoc techniczna w terenie – przedstawiciele 

Donaldson są blisko Ciebie, zawsze gotowi do 
pomocy

Innowacyjne rozwiązania filtracyjne do silników 
i urządzeń oraz dla ludzi, którzy ich używają.
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Produkty filtracyjne 
dla budownictwa i przemysłu wydobywczego

Donaldson oferuje największy asortyment rozwiązań filtracyjnych do maszyn budowlanych i 
wydobywczych. Od opatentowanych produktów do filtracji masowej, które filtrują paliwo, zanim 
jeszcze dotrze do maszyny, poprzez zaawansowane filtry powietrza po produkty, których zadaniem jest 
oczyszczanie spalin w jak największym stopniu.

Donaldson zapewnia Ci ochronę w oparciu o ponad 100-letnie doświadczenie w dziedzinie filtracji.

Filtrowanie oleju, paliwa i płynu chłodzącego
Filtry Donaldson pracują intensywnie, usuwając szkodliwe zanieczyszczenia z płynów 
eksploatacyjnych silnika. Wydłużają żywotność i poprawiają działanie silnika i sprzętu, 
jednocześnie chroniąc środowisko. Gdy zastosujesz produkt Donaldson do filtrowania płynów, 
otrzymasz więcej niż tylko filtr przykręcany czy wkład filtrujący. Masz pewność, że wybrałeś 
markę, której zaufali producenci sprzętu oryginalnego.

Filtry oleju

Filtry oleju Donaldson dbają o 
czystość oleju, zatrzymując za-
nieczyszczenia mogące spowo-
dować uszkodzenie silnika.

Filtry paliwa 

Filtry Donaldson pomagają za-
pobiegać przedwczesnemu zu-
życiu się pompy i uszkodzeniu 
wtryskiwaczy, dostarczając do 
silnika czyste paliwo. To lepszy 
sposób filtrowania paliwa.

Filtry płynu chłodzącego

Filtry płynu chłodzącego Do-
naldson usuwają zanieczysz-
czenia i utrzymują równowagę 
w układzie chłodzenia.



Filtrowanie płynu hydraulicznego
Działanie pod każdym ciśnieniem. Chroń kosztowne podzespoły hydrauliczne, korzystając z 
pełnej oferty filtrów przykręcanych, wkładów filtrujących i filtrów zbiornikowych Donaldson.

Filtry niskociśnieniowe

Dostępne są konfiguracje zbior-
nikowe i liniowe do ciśnień robo-
czych do 350 psi.

Filtry średniociśnieniowe

Filtry Donaldson Duramax® stały 
się branżowym standardem do 
ciśnień roboczych do 2000 psi.

Wkłady filtrujące

Filtry DT wykorzystujące tech-
nologię materiałów filtracyjnych 
Donaldson SynteqTM pomagają 
wydłużyć żywotność urządzeń 
pracujących pod dużymi obcią-
żeniami.



Produkty filtracyjne 
dla budownictwa i przemysłu wydobywczego

Donaldson oferuje największy asortyment rozwiązań filtracyjnych do maszyn budowlanych i 
wydobywczych. Od opatentowanych produktów do filtracji masowej, które filtrują paliwo, zanim 
jeszcze dotrze do maszyny, poprzez zaawansowane filtry powietrza po produkty, których zadaniem jest 
oczyszczanie spalin w jak największym stopniu.

Donaldson zapewnia Ci ochronę w oparciu o ponad 100-letnie doświadczenie w dziedzinie filtracji.

Filtrowanie powietrza
Dzisiejsze silniki o wysokich osiągach i ostrzejsze normy emisji wymagają stosowania 
wydajniejszych układów powietrza dolotowego.

Filtry powietrza

W filtrach powietrza Donaldson 
stosowane są materiały filtracyj-
ne o specjalnej strukturze, która 
pozwala im lepiej zatrzymywać 
pył i sadzę, zanim dotrą do silnika.

Filtry wstępne

Filtry wstępne Donaldson wy-
dłużają żywotność filtrów powie-
trza, uniemożliwiając większym 
cząstkom dotarcie do filtra za-
sadniczego. Filtry TopSpin HD 
zostały zaprojektowane specjal-
nie z myślą o trudnych warun-
kach typowych dla budownictwa 
i przemysłu wydobywczego.

Filtry zamienne

Filtry zamienne Donaldson ofe-
rują najwyższą ochronę ciężkie-
go sprzętu terenowego dzięki 
zastosowaniu w nich naszych 
licznych innowacyjnych tech-
nologii filtracji.



Akcesoria do filtrów
Obniż koszty i uniknij nadmiarowych czynności serwisowych dzięki naszemu kompletnemu 
asortymentowi akcesoriów do filtrów powietrza dolotowego, płynów silnikowych i hydraulicznych.

TopSpin™ Technologia oczyszczania wstępnego 

Oczyszczacze powietrza TopSpin™ HD oddzielają 
i wyrzucają do 80% wpływających zanieczyszczeń, 
zanim mogłyby dotrzeć do filtra powietrza silnika.

T.R.A.P.™ Technologia odsysania 

Odpowietrzniki firmy Donaldson są jedynymi na ryn-
ku odpowietrznikami zbiornikowymi, które usuwa-
ją opary wilgoci z powietrza wlotowego i wydalają 
wilgoć z powrotem do atmosfery w cyklu odpływu. 
Filtr stale regeneruje zdolność zatrzymywania wody!



Filtry Donaldson Blue® 
Obniż koszty i zwiększ dyspozycyjność sprzętu

Łatwo rozpoznasz najlepsze rozwiązania filtracyjne do silników dużej mocy. To Donaldson Blue®.

Filtrowanie powietrza i 
płynów silnikowych
Podnieśliśmy standardy wydajności filtrów. 
Donaldson Blue® oferuje najlepszą ochronę 
Twojego silnika.

Clean Fuel & Lubricant Solutions™

Nie pozwól, by spowolniło Cię zanieczyszczone paliwo, problemy z dodatkami do paliwa czy 
woda w paliwie. Dzięki czystemu olejowi napędowemu możesz OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ.  



Filtry, które pracują równie ciężko 
jak Ty
Postaw na produkty Donaldson, aby uzyskać 
maksymalną wydajność i ochronę silnika w trudnych 
warunkach budowlanych i wydobywczych



Ochrona dzięki sprawdzonym 
technologiom
Donaldson nie bez powodu
Od ponad 100 lat Donaldson zaspokaja złożone potrzeby klientów w dziedzinie filtracji. Obecnie jesteśmy 
jednym z największych dostawców unikatowych technologii filtracji oraz wysokiej jakości filtrów i części.

Donaldson nadal wprowadza innowacje, wykorzystując swoje technologie i procesy filtracji, by móc 
oferować klientom potrzebne im rozwiązania.

Odkryj wszystkie nasze technologie na www.donaldson.com

Technologia filtracji powietrza do silników
Sprawdzona technologia od Donaldson – ponad 40 MILIONÓW razy

Oryginalny niebieski materiał filtracyjny 
Donaldson
Średnica nanowłókien Ultra-Web jest mniejsza niż  
mikron, a przestrzenie między nimi są bardzo małe,  
dzięki czemu na powierzchni materiału zatrzymywanych 
jest więcej zanieczyszczeń, a opór filtra jest mniejszy.

Wynaleziona przez Donaldson technologia PowerCore, która jest obecna na  
rynku od ponad 20 lat, wyznaczyła nowe standardy skutecznej i wydajnej filtra-
cji powietrza do silników. Rozwiązanie to zostało opracowane z myślą o pracy w 
ekstremalnych warunkach i okazało się jedną z najbardziej niezawodnych metod  
filtracji powietrza do silników na świecie.



Technologia filtracji płynów silnikowych 
i hydraulicznych
„Pomarańczowy standard” wśród średniociśnieniowych filtrów płynów hydraulicznych. 
Filtry przykręcane Duramax® oferują dwa razy większą pojemność niż filtry kon-
kurencyjne. Zastosowano w nich mocną i trwałą głowicę odlewaną z aluminium 
oraz unikatowe dociskane promieniowo uszczelki o-ring, które eliminują wycieki. 

System filtrów paliwa z separatorem wody 
Donaldson Twist&Drain
Filtry, które znalazły zastosowanie w ponad 400 różnych 
pojazdach drogowych i terenowych. Donaldson dostar-
cza niezawodne produkty do filtracji paliwa, które chro-
nią podzespoły silnika i wydłużają żywotność sprzętu. 

Technologia mater ia ł ów f il t racyjnych  
Synteq XP™
Oferuje skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń i 
najlepsze wskaźniki ich zatrzymywania podczas fil-
trowania płynów silnikowych i hydraulicznych. 
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shop.donaldson.com

Jesteś partnerem firmy Donaldson? 
Zamawiaj filtry Donaldson przez Intrernet.

Jesteś właścicielem sprzętu 
zainteresowanym zakupem filtrów i części 
do swojego parku maszynowego? Możesz 
dodać właściwe filtry do swojej listy 
zakupów i poprosić jednego z naszych 
partnerów o ofertę.

Szukasz właściwego filtra? Zajrzyj na 
stronę Donaldson.com. Nasze trwałe filtry 
to jakość, wydajność i gwarancja, której 
możesz naprawdę zaufać.

donaldson.com

Oglądaj nasze filmy i 
szkolenia na  
youtube.com/user/
donaldsonfilters

Bądź na bieżąco:  
linkedin.com/company/donaldson/

BĄDŹ W KONTAKCIE

ODKRYJ

WYBIERZ

Znalezienie filtra Donaldson online nigdy nie 
było łatwiejsze.


