
„Pro nás je důležité mít plně 
funkční filtr, který zajistí 
dodržení normy Euro VI –  
a to pokud možno co 
nejdéle. S vyčištěnými filtry 
od Mercedes-Benz je toto 
garantováno za velmi výhodnou 
cenu. To se vyplatí pro naši 
přepravní firmu v každém 
ohledu.“

Čistá práce.

K údajům v tomto prospektu: Po redakční uzávěrce tohoto prospektu (08/2016) mohlo dojít ke 
změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční, nebo 
tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo 
odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce 
používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, 
nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové 
výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky.

Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento prospekt může také obsahovat typy 
a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových 
předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu 
redakční uzávěrky tohoto prospektu. O závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte 
u svého prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Daimlerova 2, 149 45 Praha 4 - Chodov. 
Vytištěno v ČR.

Filtr pevných částic jako originální repasovaný díl 
pro nákladní vozidla Mercedes-Benz s Euro VI.

Přehled výhod originálních repasovaných filtrů 
pevných částic Mercedes-Benz:

    Atraktivní cena – v sadě se všemi potřebnými díly 

    Krátké prostoje – díky výměně starého dílu 
za repasovaný

     Plná funkčnost a výkon – jako u nového dílu

    Optimální spotřeba paliva – nejlepší výkon motoru

   Dlouhá životnost a intervaly výměny

Zeptejte se svého partnera Mercedes-Benz na originální 
repasované filtry pevných částic pro své nákladní vozidlo!

„S kvalitou jezdíme  
dlouhodobě výhodněji.“

Manfred B., vedoucí dílny



Účinnost 99,98 %   
beze škod!

Vše, co se počítá:  
plně funkční filtr pevných 
částic. 
Filtr pevných částic zajistí, aby byly výfukové plyny 
efektivně vyčistěny od částic a tím byla dodržena zákonná 
emisní norma Euro VI. Nesprávná funkce filtru pevných 
částic může způsobit – kromě nedodržení emisních limitů 
– ještě jiné problémy: spotřeba paliva se zvýší a výkon 
motoru sníží, protože  motor nepracuje efektivně. 
Kromě toho  může být nutná neplánovaná návštěva 
servisu nebo dokonce vozidlo nemůže pokračovat 
v jízdě.

V případě, že je filtr pevných částic plný a již není možné 
jej během jízdy regenerovat, jsme pro Vás připravili 
vhodné řešení: originální repasovaný filtr pevných částic 
Mercedes-Benz – řešení za atraktivní cenu, které šetří 
čas.

Filtr pevných částic Mercedes-Benz jako originální 
repasovaný díl zajišťuje dodržení emisní normy Euro VI, 
a sice velmi efektivně a hospodárně:

    Atraktivní cena sady 
Vyčistěním ušetříte za nákup nového filtru pevných 
částic. Což šetří přírodní zdroje a snižuje Vaše 
náklady. V ceně jsou již zahrnuty všechny součásti 
potřebné při výměně filtru. 
 

    Krátké prostoje 
Díky výměnnému procesu je již vyčištěný filtr v servisu 
skladem a připraven k montáži. Tudíž nemusíte čekat, 
až bude starý filtr vyčištěn. Díky kontrole celého 
dílu mají naše filtry zcela přesné rozměry a zaručují 
rychlou montáž.

    Vysoká funkčnost 
Vysoce specializovaný proces čistění zajišťuje velmi 
vysoký stupeň vyčistění a tím i plný výkon – jako 
u nového dílu. To znamená:  
•  Optimální spotřeba paliva při vynikajícím 

výkonu motoru – díky nízkému zpětnému tlaku 
výfukových plynů.

•  Dlouhá životnost a intervaly výměny – lze ujet až 
700 000 km s pouze jedním kompletním vyčištěním 
(nové vozidlo s prodlouženým intervalem výměny 
oleje, první výměna filtrů po ujetí až 450 000 km, 
dále lze ujet až 300 000 km do dalšího čištění).*

    Mercedes-Benz garantuje 
Vysokou kvalitu a výkon originálního repasovaného 
filtru pevných částic Mercedes-Benz. Důvěřujte 
jedinečnému know-how výrobce Vašeho vozidla.

Kompletní a ekonomicky 
výhodné řešení pro Vás.

Společnost Mercedes-Benz vyvinula speciální metodu 
čistění a testování pro vlastní filtry pevných částic – s plnou 
funkčností při účinnosti filtrování ve výši 99,98 %: 

    Šetrné čistění
Naše metoda čištění za nízké teploty bez použití 
nešetrných abraziv a agresivních chemických 
prostředků zachová kompletní katalytickou vrstvu 
a filtrační výkon. Tím zajistí také dodržení zákonných 
emisních norem.

    Kompletní povrchová úprava a test těsnosti 
Zcela hladká plocha zaručuje těsnost výfukové soustavy 
a tím dodržení emisí.
 

    Zkouška pod plným zatížením 
Každý jednotlivý filtr pevných částic je podroben 
kompletní zkoušce ve specializovaných zařízeních pod 
plným zatížením.  
To zaručuje kompletní funkčnost každého filtru.

Šetrné čistění  
u Mercedes-Benz

Poškození na základě 
chybného čistění 

* Příklad pro Actros v dálkové dopravě.


