KONCEPT BIZNESOWY

Regeneracja
filtrów cząstek
stałych

Pomysł
na biznes
Chcesz być liderem w branży? Chcesz być
szybszy niż konkurencja?
Rozszerz swoją działalność i zarabiaj więcej!
Przedstawiamy koncepcję biznesową, dzięki której Twój warsztat zwiększy przychody,
a jego oferta stanie się dużo bardziej atrakcyjna i sprosta wymaganiom świadomych
klientów.

Regeneracja filtrów cząstek stałych przy
pomocy urządzeń czyszczących DPF
MASTER FLASHTM to świetna inwestycja,
dzięki której szybko odzyskasz koszty
zakupu sprzętu i zaczniesz zarabiać.
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O nas
Jesteśmy polskim producentem urządzeń dla branży automotive oraz przemysłu będącym w czołówce europejskich i światowych potentatów. Nieprzerwanie od 2011 roku zajmujemy się
automatyką przemysłową. Tworzymy z pasją, by dostarczyć na
światowy rynek najwyższej klasy urządzenia kasy premium.
W nowoczesnym i doskonale wyposażonym dziale rozwojowym zatrudniamy grupę świetnie zorganizowanych inżynierów, wyspecjalizowanych w zakresie automatyki, elektrotechniki
i konstrukcji, tworzących innowacyjne rozwiązania. Doświadczenie i szeroka gama posiadanych kompetencji, pozwala nam
czuwać nad bezpieczeństwem i jakością każdego urządzenia
oraz realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty.
Gwarancją najwyżej jakości naszych produktów jest nieustanne
dążenie do doskonałości, poprzez inwestycje w nowe technologie, zaplecze produkcyjne i rozwój naszego zespołu.
Produkujemy urządzenia seryjne oraz na indywidualne
zamówienia, wykorzystując w procesie produkcyjnym nowe
i ekologiczne rozwiązania wspierające europejską myśl technologiczną oraz ochronę środowiska naturalnego. Nasze produkty
od podstaw powstają w Polsce
Nieustanne badania rynku i panujących trendów pozwoliły dostosować naszą ofertę do oczekiwań świadomych i wymagających klientów.

3

Nasze produkty
Urządzenia XTONTM to autorski produkt od
podstaw powstający w Polsce.

Naszym flagowym produktem są maszyny do regeneracji filtrów cząstek stałych
DPF/FAP/GPF/SCR/KAT/EURO5/EURO6.
W portfolio posiadamy również piaskarki
i myjki warsztatowe.
Tworzone przez nas urządzenia znajdują
zastosowanie w serwisach samochodów
osobowych i ciężarowych, centrach regeneracji, stacjach kontroli pojazdów, zakładach
produkcyjnych, elektrowniach, kopalniach
i instytutach badawczych.
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Dlaczego XTON TM?
•

Nasze urządzania produkowane są w oparciu o polską
i europejską myśl technologiczną

•

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktównasi inżynierowie dokładają wszelkich starań, by maszyny wychodzące z pod ich ręki spełniały nawet najbardziej
wygórowane wymagania

•

Jesteśmy proekologiczni- cały proces produkcji opiera się na działaniach mających zminimalizowanie ilości
odpadów oraz ich selektywnej segregacji. Ponadto nasz
aktywny środek czyszczący DPF CLEANER EXTRA POWER
został stworzony tak, aby był w 100% biodegradowalny

•

Oferujemy konkurencyjne ceny, maszyny marki XTONTM
to produkty premium w najlepszej cenie

•

Stosujemy innowacyjne rozwiązania- doskonaląc
nasze urządzenia sięgamy po najbardziej zaawansowane technologie, dzięki którym produkty
marki XTONTM są intuicyjne, funkcjonalne, wydajne i trwałe

•

Pomagamy w pozyskiwaniu leasingu, współpracujemy ze
wszystkimi firmami leasingowymi

•

Oferujemy kompleksowe szkolenia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu regeneracji DPF oraz wsparcie biznesowe
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Sieć sprzedaży
Nasze urządzenia są również dystrybuowane poza granicami kraju. Posiadamy przedstawicieli w wielu krajach Europy takich jak:
Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Czechy,
Węgry, Hiszpania, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Rosja
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Szkolenia XTON TM
Budujemy od podstaw, testujemy, szukamy najlepszych rozwiązań, dzięki czemu nasze produkty są perfekcyjne i znacząco wyróżniają się na tle konkurencji. Dzięki wiedzy doświadczeniu jakie posiadamy, z całą pewnością możemy
zaoferować kompleksowe szkolenie dla osób stawiających
pierwsze kroki w branży regeneratorów, jak również dla tych,
chcących podnieść swoje kwalifikacje.
Oferujemy dwuetapowy kurs składający się z części:
Teoretycznej- na której przedstawiamy konspekt biznesowy, doradzimy jak rozpocząć przygodę z regeneracją i opowiemy o budowie filtrów, metodach regeneracji
i problemach jakie można napotkać w trakcie pracy. Poruszymy również temat regeneracji filtrów EURO5 i EURO6.
Praktycznej- gdzie wspólnie przeprowadzamy kompleksowy
proces regeneracji ze szczegółowym omówieniem działania
urządzenia, oceny kondycji filtra, analizy wydruków oraz całej procedury czyszczenia i suszenia DPF.
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej firmy w Nowym
Sączu z wykorzystaniem urządzeń z serii DPF MASTER FLASH i filtrów testowych. Możliwe jest również wykorzystanie
filtrów Klienta. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia
otrzymuje stosowny certyfikat. Na życzenie nasi fachowcy
mogą przeprowadzić szkolenie u klienta.
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Współpracujemy
z renomowanymi
hurtowniami
Sprzęt XTONTM jest dystrybuowany przez
wiodące hurtownie urządzeń, akcesoriów
części zamiennych oraz wyposażenia dla
warsztatów w Polsce i Europie.
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Jesteśmy obecni na
targach branżowych
Obecność na krajowych i międzynarodowych targach branżowych sprawia, że z roku na rok produkty marki XTONTM
pracują u coraz większej ilości partnerów w wielu krajach
Europy.

Rematec Amsterdam 2019 r.
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Kilka słów o usłudze
regeneracji DPF
Usługa czyszczenia filtrów cząstek stałych
z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród użytkowników samochodów
z silnikami diesla. Filtry te oznaczone jako
GPF występują obecnie również w samochodach z silnikami benzynowymi.
Jest to doskonała alternatywa dla zakupu
nowego podzespołu. Pozwala sporo zaoszczędzić zyskując takie same efekty.
Ze względu na brak rozwiązania umożliwiającego całkowite samoistne oczyszczanie
się filtrów cząstek stałych istnieje wiele metod ich regeneracji.
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Metody regeneracji
filtrów cząstek stałych
Podczas pracy silnika
Odbywa się podczas jazdy, jest inicjowana przez jednostkę
sterującą silnika, urządzenie diagnostyczne lub przez kierowcę. Polega na utworzeniu warunków niezbędnych do
wypalenia zanieczyszczeń zalegających w filtrze. Niestety
tego typu oczyszczanie nie pozwala na usunięcie popiołu
z monolitu filtra. Do tego typu regeneracji możemy zaliczyć
metodę pasywną, aktywną, automatyczną, wymuszoną oraz
serwisową.
W warunkach warsztatu
Wykonywana jest po zdemontowaniu
z pojazdu. Możemy wyszczególnić tu:

elementu

• Regenerację chemiczną- polegająca na płukaniu filtra
przy pomocy środków chemicznych dostępnych na
rynku. Tego rodzaju regeneracja może okazać się
nieskuteczna, gdy wprowadzony płyn nie usunie całkowicie
zanieczyszczeń, a spowoduje ich przesunięcie w głąb
filtra. Może to ponownie doprowadzić do szybkiego
zapchania się DPF.
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Metody regeneracji
filtrów cząstek
stałych
•

Wypalanie za pomocą pieców indukcyjnych lub palników, która niestety nie jest
bezpieczna dla filtra. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić monolit.

•

Metodę hydrodynamiczną- wykonywaną za pośrednictwem specjalnej maszyny, która poprzez wprowadzenie do
wnętrza filtra wody oraz specjalnego
środka czyszczącego pod odpowiednio
wysokim ciśnieniem, usuwa całkowicie
produkty niecałkowitego spalania oraz
popiół.
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Opis hydrodynamicznej
metody czyszczenia
filtrów DPF
Regeneracja filtra przy użyciu metody hydrodynamicznej odbywa sie w maszynie z zamkniętym obiegiem cieczy. Wykorzystuje ona siłę hydrodynamiki przepływu wody w połączeniu z impulsem sprężonego powietrza z kompresora.
Uderzenie kawitacyjne powoduje usuniecie z filtra zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych PM10, PM2.5, a także
nagarów oleju, ceru i metali ciężkich. Urządzenia XTONTM
z serii MASTER FLASH gwarantują osiągniecie pełnej satysfakcji – prawidłowo przeprowadzony, kompleksowy proces
czyszczenia z wykorzystaniem dedykowanej chemii DPF CLEANER, która działa już w temperaturze 38°C, przywraca parametry fabryczne filtra w 99,8%.
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Rodzaje filtrów
cząstek stałych
Główny podział:
Rozróżniamy dwa rodzaje filtrów DPF (ang.
diesel particulate filter) FAP (fr. filtre à particules, FAP)
Filtr suchy
Pracuje na sucho bez żadnych dodatkowych
substancji katalizujących. Do uruchomienia
procesu wypalania podczas pracy silnika
potrzebna jest temperatura ok 600°C.
Filtr mokry
Pracuje na „mokro” z udziałem specjalnego, płynnego środka, który znacznie obniża temperaturę samozapłonu sadzy (ok.
450°C). Filtry te używane są głównie w samochodach francuskiego koncernu PSA.
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Rodzaje filtrów
cząstek stałych
Ponadto można wyszczególnić:
GPF
Filtr cząstek stałych montowany w samochodach z silnikiem
benzynowym. Pierwszy raz pojawił się w Mercedesie S500
w 2014 roku. To odpowiedź na wprowadzenie norm EURO5
i EURO6. Działa na podobnych zasadach, jak DPF, lecz nie
identycznych ze względu na inną budowę jednostki.
SRC- układ selektywnej redukcji katalitycznej
Ma na celu
redukcję NOX (tlenków azotu) produkowanych przez silniki wysokoprężne. Do eliminacji tych związków wykorzystywany jest płyn AdBLUE.
Filtry EURO5 i EURO6
Filtr cząstek stałych stosowany w pojazdach ciężarowych,
autobusach, które spełniają normy emisji spalin EURO5 lub
EURO6. To jaką normę spełnia dany pojazd jest istotnym
czynnikiem podczas naliczania opłat drogowych, jakie ponosi kierowca, czy przedsiębiorstwo transportowe.
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Warunki sprzyjające
rozwojowi branży
regeneratorów
Interes na długie lata
•

Ogromna liczba samochodów z silni
kami wysokoprężnymi poruszających
się po drogach

•

Duży odsetek diesli importowanych do
kraju

•

Coraz surowsze restrykcje prawne dotyczące emisji spalin

•

Wymagania jakie muszą spełniać układy wydechowe nowych pojazdów
(obowiązkowy filtr cząstek stałych).

•

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa

•

Wycinanie DPF zakwalifikowane jak nielegalny proceder narażający na utratę
homologacji oraz mandat podczas kontroli drogowej
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Dane z raportu
Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego 2020/2021
STRUKTURA WIEKOWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W POLSCE W 2019 R.

STRUKTURA WIEKOWA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
O DMC DO 3,5T W POLSCE W 2019 R.
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Dane z raportu
PZPM 2020/2021

WIEK IMPORTOWANYCH POJAZDÓW
ROK

4-10 lat

+ 10 LAT

DO 4 LAT

2018

35,4%

54%

10,7%

2019

34,3%

54,5%

11,1%

REJESTRACJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
IMPORTOWANYCH DO POLSKI W 2019 R.
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Dane z raportu
PZPM 2020/2021

SAMOCHODY OSOBOWE W POLSCE Z PODZIAŁEM NA
RODZAJ PALIWA

SAMOCHODY OSOBOWE I CIĘŻAROWE ZAREJESTROWANE
W POLSCE
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Docelowa
grupa klientów
Serwisy oferujące usługę czyszczenia filtrów
cząstek stałych cieszą sie obecnie dużym
zainteresowaniem i stale zyskują nowych
klientów. W Polsce mamy obecnie zarejestrowanych ponad 7 milionów samochodów z silnikami diesla.
Grupę docelowa stanowią przede
wszystkim:

osoby prywatne

Przedsiębiorstwa
komunikacyjne,
firmy transportowe

warsztaty, serwisy
ASO, stacje
kontroli pojazdów

firmy spedycyjne,
floty, serwisy TRUCK
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Czego będą
oczekiwać Twoi klienci?
Świadomość klientów jest coraz większa, a co za tym idzie
rosną też ich potrzeby. Aby zbudować swoją markę oraz dobrą opinię musisz wiedzieć, czego chce od Ciebie każdy zleceniodawca:

•

Szybka diagnoza i wykonanie usługi

•

Odbiór i dostawa do warsztatu klienta

•

Raport z przeprowadzonej usługi

•

Wysyłka zregenerowanej części kurierem

•

Rabaty dla stałych klientów
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Regeneracja DPF to
prosty i dochodowy
interes. Dlaczego?
•

Wykonywanie usługi regeneracyjnej nie
wymaga specjalistycznej wiedzy

•

Niski koszt urządzenia gwarantuje
szybki zwrot inwestycji

•

Już dwie usługi regeneracji pozwalają
spłacić ratę leasingową

•

Możliwość wykonania ok. 20 regeneracji
dziennie

•

Możliwość pracy na dwie zmiany

•

Regeneracja hydrodynamiczna jest w
tej chwili najskuteczniejszym sposobem czyszczenia DPF

•

Najwyższa jakość urządzenia Master
Flash gwarantuje przywrócenie sprawności filtra w 99,8%
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Od czego zacząć?
Środki finansowe
•

Wkład własny 10%

•
•

Leasing 90%- pomagamy w realizacji kredytu leasingowego, współpracujemy z wszystkimi firmami leasingowymi
w Polsce

•

Kredyt

•

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej

•

Dotacje z Unii Europejskiej- tego typu pomoc jest spotykana sporadycznie, zazwyczaj dotyczy określonych regionów

Formalności
•

Rejestracja działalności

•

Rejestracja firmy w urzędzie miasta

•

Wpis do rejestru BDO
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Od czego zacząć?
Warunki lokalowe
•

Powierzchnia: min, 20 m2

•

Zasilanie : 3 x 400 V AC, 12 kW, 16 A 5P

•

Przyłącz wody

•

Stały przyłącz do sieci kanalizacyjnej

•

Źródło sprężonego powietrzakompresor min. 8-10 ba

•

Ciąg wentylacyjny
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Jak pozyskać klientów?
•
•

Oferowanie swoich usług bezpośrednio
w warsztatach i serwisach

•

Bezpłatne prezentacje swoich usług

•

Oferty telefoniczne

•

Reklamy w lokalnych mediach

•

Banery, ulotki, plakaty, reklamy LED

Postaw na e-marketing!
•

E-mail marketing

•

Wypozycjonowana strona internetowa

•

Artykuły sponsorowane w magazynach tematycznych

•

Reklama Google Ads

•

Ogłoszenia na portalach tematycznych
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Przewidywany zysk
wynikający ze świadczenia
usługi czyszczenia filtrów
Samochody osobowe i dostawcze:
Koszt regeneracji filtra DPF dla Klienta:
Usługa kompleksowa (czyszczenie, montaż, adaptacja):

400-500 PLN/szt.
900-1500 PLN/szt.

Samochody ciężarowe:
Regeneracja filtra EURO5 / EURO6:
Usługa kompleksowa (czyszczenie, montaż, adaptacja):

1200 – 1500 PLN/szt.
od 2000 PLN/szt.

Koszt własny regeneratora*:
Regeneracja filtra DPF (samochody osobowe, dostawcze): 20 PLN/szt.
150 PLN/szt.
Regeneracja filtra EURO5 / EURO6:
*średni koszt obejmujący wodę, energie elektryczna, filtry i chemie użyte
na regeneracje 1 filtra

Przychód serwisu przy wykonaniu 3 usług
czyszczenia filtra DPF dziennie:
3 x 400 PLN x 20 dni = 24

Koszt własny:

60 filtrów x 20 PLN =

000 PLN

1200 PLN
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Koszt zakupu urządzenia
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM
Koszt zakupu urządzenia
DPF MASTER FLASH PROFESSIONAL PLUS:
115.000 PLN netto

Okres leasingu:
48 miesięcy

Wysokość miesięcznej raty leasingu:

2000 PLN netto

Wykonanie
dwóch
kompleksowych
usług
regeneracji
filtra DPF miesięcznie pokrywa w całości ratę leasingową.
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Opis urządzenia
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM
Najwyższej jakości urządzenie do regeneracji filtrów cząstek stałych (DPF/FAP/GPF/SCR), Euro5/Euro6 i katalizatorów. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej, dedykowane
do wszystkich rodzajów samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych.
Posiada podwójny zbiornik o pojemności 275 litrów, zintegrowany system suszenia filtrów w temperaturze 100 - 130°C
oraz drukarkę termiczną do wydruku parametrów filtra. Zastosowana włoska pompa o przepustowości 250L/min z
uszczelnieniem chemicznym odpornym na zanieczyszczenia
oraz elektronika oparta na podzespołach wiodących europejskich producentów gwarantują najwyższą jakość i niezawodność urządzenia. Hydrodynamiczna metoda czyszczenia
filtra w połączeniu z unikalną, dedykowaną chemią XTON DPF
CLEANER usuwa pozostałości cząstek PM10, PM2.5, nagarów
oleju, ceru i metali ciężkich bez ingerencji mechanicznej w
filtr i pozwala przywrócić jego fabryczną sprawność w 99%.
Dedykowane do wszystkich typów pojazdów
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Wyposażenie
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM

DEDYKOWANA
APLIKACJA
MOBILNA

99%
SKUTECZNOŚCI

METODA
HYDRODYNAMICZNA

USUWA
WSZYSTKIE
ZANIECZYSZCZENIA

• Kolorowy ekran dotykowy 7”
• Czujniki: poziomu cieczy, temperatury cieczy i powietrza,
przepływu ciśnień, otwarcia drzwi, zaniku i kolejności faz
• Zabezpieczenia: awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa,
zabezpieczenia krańcowe drzwi komory, zaniku i kolejności faz,
• Układ pomiarowy zanieczyszczenia filtra
• Zbiornik na ciecz o pojemności 275 litrów
• Rozszerzony 4-stopniowy system filtracji cieczy
• Dwie grzałki
• Zintegrowany system suszenia w temperaturze od 70 do
130°C
• Zintegrowana drukarka termiczna do wydruku parametrów
filtra
• Kontroler Ethernet do diagnostyki zdalnej
• Zestaw adapterów przyłączeniowych
do filtrów DPF/FAP/GPF/KAT/SCR
• Adapter EURO5 i EURO6
• Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych
(komplet filtrów + 2l detergentu DPF CLEANER EXTRA POWER)
• Rozszerzona 12 miesięczna gwarancja producenta
(w opcji 24,36 lub 48 m-c)
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Parametry techniczne
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM
Waga

650 kg

Wymiary zewnętrzne

210 x 126 x 215 cm

Wymiary komory

140 x 89 x 107 cm

Pojemność zbiornika

275 litrów

Ciśnienie robocze

6 - 8 bar (90 - 100psi)

Napięcie

3 x 400V

Maks. moc

12 kW

Częstotliwość

50 Hz

Przyłącz wody (dopływ)

1/2”

Przyłącz wody (odpływ)

6/4”

Przyłącze powietrza

szybkozłącze pneumatyczne DN7,2, wtyk

Temperatura otoczenia

5 - 35° C

Poziom hałasu podczas pracy

<70 db

Temperatura cieczy

regulowana w zakresie 30 - 100 °C

Temperatura suszenia

regulowana w zakresie 70°C - 130°C

Optymalna temperatura pracy

38° C
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Parametry techniczne
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM
Średnica węży ciśnieniowych

6/4”

Wydatek pompy

do 250 l/min

Filtracja cieczy
Przepływ powietrza

4-stopniowa, 5 - 300 mikronów - rozszerzona
do 390 m³/h

Nadciśnienie

do 370 mbar

Podciśnienie

do -300 mbar

System pomiarowy zanieczyszczeń wyrażony w jednostkach mbar i kPa
System suszenia

zintegrowany system suszenia

Zabezpieczenia

czujnik temperatury
czujnik ciśnienia
czujnik otwarcia drzwi
awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności
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Zalety maszyny
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM
•

Regeneracja za pomocą maszyny Master
Flash w 90% czyszczonych filtrów przywraca stan fabryczny filtra

•

Praca w obiegu zamkniętym- ciecz wraz
z zanieczyszczeniami nie wydostaje się
poza kabinę maszyny, co pozwala zachować czystości w miejscu pracy

•

Niski koszt regeneracji jednego filtra (1020 PLN)

•

Proces regeneracji jednego filtra waz z
suszeniem to jedynie ok. 30 min.

•

Urządzenie posiada o klasę wyższe
zabezpieczenia urządzenia niż wymaga
tego prawo

•

Maszyna posiada wysoce wydajne filtry –
4-stopniowy system filtracji

PO
D

PRZE
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Zalety maszyny
DPF MASTER FLASH
PROFESSIONAL PLUS TM
•

System QuickX pozwalający na szybkie podłączenie
filtra do maszyny

•

Zestaw adapterów silikonowych pozwalający podpiąć
różnego rodzaju filtry z samochodów osobowych, a także adapter EURO6 i EURO5 do aut ciężarowych, budowlanych, rolniczych oraz autobusów

•

Kontroler Ethernet- pozwalający na połączenie maszyny
z internetem, kontrolę przebiegu maszyny oraz pracowników

•

Aktualizacja oprogramowania on-line

•

Zdalna diagnostyka maszyny

•

Możliwość kontroli maszyny za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google Play oraz App Store

•
•

Wsparcie techniczne na każdym etapie Twojej działalności
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Jak zwiększyć ilość
zregenerowanych
filtrów?
Aby móc regenerować dziennie jeszcze więcej filtrów DPF polecamy zakup dedykowanego systemu suszenia DPF HEATER PRO
PLUS TM, dzięki któremu możliwe jest płukanie i suszenie dwóch filtrów jednocześnie.
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Opis urządzenia
DPF HEATER PRO PLUS TM
Urządzenie dedykowane do suszenia wszystkich rodzajów
filtrów cząstek stałych i katalizatorów wykonane w całości ze
stali nierdzewnej. Posiada zintegrowany system pomiarowy i
umożliwia suszenie w temperaturze do 130°C z wykorzystaniem turbiny bocznokanałowej. Wbudowana drukarka termiczna pozwala na wydruk pomiarów zanieczyszczenia filtra.
Urządzenie sprawdzi się doskonale jako opcja dodatkowa
dla maszyny do czyszczenia filtrów cząstek stałych, która nie
posiada zintegrowanego systemu suszenia. Może stanowić
również doskonałe uzupełnienie dla maszyny z systemem
suszenia, poprzez znaczne zwiększenie mocy przerobowych
regeneratora.
Zalety DPF HEATER PRO PLUS TM
•
•
•
•
•
•
•

Pełna automatyzacja procesu suszenia
Działanie niezależne od urządzenia do regeneracji
Optymalizacja procesu regeneracji filtrów
Niewielki koszt suszenia
Wbudowany system pomiarowy
Jakość parametrów potwierdzona wydrukiem
Adaptery do samochodów osobowych i dostawczych
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Parametry techniczne
DPF HEATER PRO PLUS TM

Waga

100 kg

Wymiary zewnętrzne

92 x 51 x 114 cm

Napięcie

3 x 400V

Maks. moc

7,5 kW

Częstotliwość

50 Hz

Przyłącze powietrza

1/2”

Przyłącz wody (odpływ)

6/4”

Przepływ powietrza

do 390 m3/h

Temperatura otoczenia

5 - 35° C

Poziom hałasu podczas pracy

<70 db

Temperatura suszenia

regulowana w zakresie 70°C - 130°C

System pomiarowy

zintegrowany

System suszenia

zintegrowany

Średnica węża

6/4”

Zabezpieczenia

czujnik ciśnienia
awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności
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Pozostałe urządzenia
do regeneracji DPF
w naszej ofercie

DPF MASTER FLASH

PROFESSIONAL

STANDARD

Wymiary zewnętrzne

210 x 106 x 215 cm

150 x 70 x 131 cm

Waga

600 kg

210 kg

Zbiornik na ciecz

185 l

112 l

Zasilanie pneumatyki

6-8 bar (90-100 psi)

3 bary

Maksymalna moc

10 kW

6 kW

System filtracji

4 stopniowy, 5-300 mikronów 2- stopniowy- podstawowy

Wydatek pompy wody

133 l/min

133 l/min

Pomiar parametrów

tak

nie

Ekran dotykowy

tak

nie

Aplikacja mobilna

tak

nie

Adaptery EURO5,6 w
zestawie
System suszenia

opcja

brak

zintegrowany

Temperatura suszenie

Opcja- HEATER PRO PLUS

regulowana 100-130oC

Ilość wkładów filtracyjnych 3

6

Przepływ powietrza

do 430 m3/h

-
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Inne produkty XTON TM
dla motoryzacji
i przemysłu
W naszej starannie przygotowanej ofercie
znajdują się również:

•

Kabinowe, biologiczne, koszowe myjki
warsztatowe MASTE CLEANER TM

•

Piaskarki ciśnieniowe ze zintegrowanym
odpylaczem SANDBLASTER TM

które stanowią idealne uzupełnienie parku
maszynowego wielu warsztatów, serwisów,
centr regeneracyjnych, stacji badawczych,
stacji kontroli pojazdów.
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MYJKI WRSZTATOWE
MASTER CLEANER TM
Wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia komponentów
samochodowych sprawdzą się nawet podczas pracy z drobnymi detalami, pozbywając się wszelkiego rodzaju zabrudzeń, takich jak smary, oleje, czy nagary. Aby usprawnić Twoją
pracę, nasze automatyczne myjki do części wyposażone zostały w pneumatycznie otwieraną komorę, a także stopki regulacyjne. Dostępne w dwóch konfiguracjach z mniejszą oraz
większą komorą.

PIASKARKA SNDBLASTER TM
Sprzęt do piaskowania i szkiełkowania, który doskonale radzi sobie usuwaniem rdzy, farb oraz innych uporczywych
osadów. Przeznaczona do obróbki metalu oraz innych powierzchni. Dzięki zamkniętej komorze oraz wysokiej kulturze
pracy Piaskarka SANDBLASTER TM świetnie sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na:

www.xton.pl
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Centrum regeneracji ZREGENERUJ.COM to
nasz pionierski projekt na rynku części samochodowych.
Postawiliśmy na innowacyjność oraz na wyższą jakość świadczonych usług. Wprowadzenie nowych grup asortymentowych do naszej oferty poprzedzają analizy dostępności
najwyższej jakości części zamiennych i gruntowne badania, które mają na celu ustalenie
przyczyn uszkodzeń i wpływu warunków
eksploatacyjnych na często występujące
awarie. Zdobyte doświadczenie w technologii regeneracji i przeprowadzone liczne testy
w warunkach rzeczywistej pracy umożliwiają
nam opracowanie precyzyjnej procedur regeneracji, m.in. kryteria selekcji rdzeni wraz
z wymaganiami jakościowymi dla części zamiennych i metody minimum dwuetapowej kontroli jakości finalnego produktu. W
przypadku braku części zamiennych projektujemy i zlecamy ich produkcję u naszych
sprawdzonych partnerów poddając je rygorystycznym testom wytrzymałościowym
w niezależnych instytutach badawczych.
Oferujemy kompletne części i podzespoły
po fabrycznej regeneracji, które nie ustępują
nowym oryginalnym produktom dostępnym
na rynku.
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Oferta
ZREGENERUJ.COM
Nasi klienci otrzymują kompleksowe wsparcie naszego działu technicznego, który pomaga rozwiązać nietypowe awarie i opracowuje instrukcje montażowe i dokumentację pomocną w codziennej pracy mechanika.
Współpracujemy warsztatami, serwisami autoryzowanymi,
oraz wiodącymi producentami z branży automotive.
Regenerujemy następujące podzespoły:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtry cząstek stałych dpf / fap / gpf / euro5 / euro6 i katalizatorów
Turbosprężarki
Wtryskiwacze
Pompowtryskiwacze
Pompy wtryskowe
Pompy common rail
Przekładnie kierownicze (również elektryczne i ślimakowe)
Sprzęgła
Sprzęgła hydrokinetyczne (konwertery)
Dwumasowe koła zamachowe
Alternatory
Rozruszniki
Pompy wspomagania
Pompy ad blue
Zaciski hamulcowe do samochodów ciężarowych i autokarów
Ogrzewania postojowe webasto i eberspaächer
Zapraszamy do współpracy
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ul. Franciszka Żwirki 31
33-300 Nowy Sącz, Polska
GPS: 49°36’12.8”N 20°42’41.2”E
Dział sprzedaży:
+48 535 530 824
+48 515 991 080
Biuro:
+48 18 479 16 01
office@xton.eu
www.xton.pl
VAT UE: PL343478242
REGON: 121453788
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
BIC/SWIFT: PPABPLPK
IBAN PLN: 56 1600 1462 1852 7141 0000 0001
IBAN EUR : PL02 1600 1462 1852 7141 0000 0003

ul. Stanisława Wigury 14
33-300 Nowy Sącz
+48 790 575 119
+48 790 575 999
biuro@zregeneruj.com

