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ЯДЕМ И ДИШАМЕ ФИЛТРАЦИЯ

Богат опит във филтрацията
Donaldson разполага с решения за събиране на прах и неутрализиране на запалим прах за да 
пасне на различни приложения за филтриране в хранително-вкусовата промишленост. Нашите 
продукти Ви предоставят богат избор от опции за решаване на критични проблеми.

Неутрализиране 
на запалим прах

Ние работим с Вас, за да 
подкрепим вашите стратегии 
за предотвратяване и защита
от пожари и експлозии, като 
вентилация при експлозия.

Стандарти за обработка 
на храна
От подобрения в завода до 
инсталиране на ново 
оборудване, ние Ви 
предоставяме правилните 
решения за постигане на 
максимална ефективност и 
минимизиране на разходите.

Решения за
филтриране

Ние сме експерти във 
филтрацията и разполагаме 
с разнообразна гама от 
съвременни технологии за 
да отговорим на уникалните 
нужди на Вашата работа.

Donaldson е доверен доставчик на промишлено филтриране на въздуха, 
предоставящ ефективни решения за приложения за обработка на храни. Нашият 
опит във филтрирането, широка гама от продуктови предложения и ненадмината 
продуктова поддръжка оптимизират ефективността на филтриране и намаляват 
дългосрочните разходи за работа. Ние предлагаме широка гама от продукти и 
услуги за първоначално вграждане и вторичния пазар за да поддържаме Вашия 
работен процес ефективен, от суровините на входа до опакованите стоки. 
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Разнообразие от продуктови предложения
Ние предлагаме разнообразие от продуктови опции за да се справим с Вашия неприятен прах като 
вентилация на помещения, пълнене в торби, миксиране и смесване, обработка на материали, рязане на 
порции, покритие за бонбони и опаковане.

Downflo колектори с филтри Dalamatic колектори с филтърни торби®

Downflo е високоефективен колектор за свободно летящ 
прах, използващ по-малко филтри и по-малко подово 
пространство.

Dalamatic е нашият отговор на предизвикателни 
приложения за събиране на прах. Това е оптимален избор 
за лепкав прах или влажна среда.

Колектор за мъгла WSO
WSO колекторите за мъгла могат да бъдат 
конфигурирани за да отговорят на нуждите Ви при 
работа с масло.

Сменяеми филтри
Нашата обширна гама от сменяеми филтри пасва на 
Donaldson колектори, както и на най-разпространените 
марки конкурентни колектори.

Ненадмината продуктова поддръжка

поддръжка за приложения за филтриране на храни.

Нуждаете се от филтри? Имаме на склад в България 
1 400 филтъра готови за изпращане веднага.

Нашият опитен екип за поддръжка е само на едно телефонно обаждане.

Имате нужда от съвет? Donaldson предлага експертна 

Нуждаете се от подкрепа? Изчерпателната гаранция на 
Donaldson и специализираният персонал за обслужване на 
клиенти са там, когато имате нужда от тях.

Повече от събиране на прах
Donaldson е водещ световен доставчик на оборудване за пречистване на 
сгъстен въздух и филтриране на процеси. Ние предоставяме на 
глобалната индустрия за храни и напитки качествени продукти, 
включително филтриране на стерилен въздух, течности и пара. От 
предварителна филтрация до крайна и от нисък до висок капацитет, 
Donaldson има правилния продукт, който да отговори на Вашите нужди от 
процесна филтрация.
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Водеща в индустрията технология
• Усъвършенствана технология за филтриране за оптимална производителност

• Намалена консумация на енергия и разходи за притежание

• Напредничав дизайн и възможности за тестване

Най-много филтри
• За всяка марка и тип колектор

• Широка гама от филтриращи среди за всяко приложение

• 1 400 филтъра на склад в България и готови за изпращане

Несравнима поддръжка
• Tехнически специалисти в реално време

• Пълна поддръжка преди и след продажбата

• Доставка на цялата територия на страната от две складови бази в гр.Варна и гр.Добрич

Подобрете значително работата на Вашия колектор с оригинални сменяеми филтри Donaldson Torit.
Обадете се за Donaldson Torit на 052 500 790

Важно съобщение
Много фактори извън контрола на Donaldson могат да повлияят на използването и ефективността на продуктите на Donaldson в определено приложение, включително
условията, при които се използва продуктът. Тъй като тези фактори са уникални в рамките на знанието и контрола на потребителя, от съществено значение е 
потребителят да оцени продуктите за да определи дали продуктът е подходящ за конкретната цел и подходящ за приложението на потребителя. Всички продукти, 
продуктови спецификации, наличност и данни подлежат на промяна без предизвестие и могат да варират според региона или държавата.
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