INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA
Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania, na które nie
znaleźli tu Państwo odpowiedzi?
Nasz zespół obsługi klienta służy pomocą.

Advanpure Sp. z o. o.
Starogardzka 69
60-446 Poznań
http://www.advanpure.com

filtrów cząsteczek stałych (DPF)
i katalizatorów (DOC)

Tel: +48 601 888 044
Fax: +48 605 551 139
biuro@advanpure.com

EKSPRESOWY SERWIS
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ

SZYBKA, SKUTECZNA I
CERTYFIKOWANA TECHNOLOGIA

CERTYFIKAT TÜV

Wszystkie modele pojazdów

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

wg standardów DIN EN ISO 9001

CERTIFIED

PARTNER HANDLOWY

Koncepcja czyszczenia Advanpure
GmbH bazuje na oryginalnej i innowacyjnej metodzie spełniającej Państwa wymagania.

Dzięki termodynamicznej metodzie czyszczenia certyfikowanej przez TÜV, podczas której cały proces czyszczenia jest monitorowany, jesteśmy w stanie zagwarantować stały poziom jakości wyników czyszczenia oraz
doprowadzić filtry do stanu odpowiadającemu niemal
fabrycznie nowym filtrom.

FILTR CZĄSTECZEK STAŁYCH SILNIKA DIESEL PRZED I PO CZYSZCZENIU

100% JAKOŚCI & FUNKCJONALNOŚCI

100% KONTROLI

Unikaj kosztów związanych z nieodpowiednio zastosowanymi metodami czyszczenia. Wykorzystaj technologię Advanpure.

Do każdego procesu czyszczenia otrzymują Państwo
protokół czyszczenia zawierający następujące dane i
informacje:
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Krótki czas czyszczenia
Czyszczenie elementów wszystkich systemów, od
Euro 4 do Euro 6, Stage IIIB, Stage IV
„bez cięcia”, bez modyfikacji budowy elementów
Brak konieczności wykonywania czyszczenia
pośredniego
Identyczne odstępy okresów serwisowania filtrów
Czyszczenie wszystkich systemów DPF i SCR
Archiwizacja danych
Porównanie parametrów pokontrolnych z nowym
filtrem

100% SERVICE
Nasz ekspresowy serwis przez 24 godziny na dobę —
szybciej się nie da.
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9:30 Dostawa
10:00 Czyszczenie Advanpure
16:00 Wysyłka ekspresowa
w następny dzień roboczy, dostawa do Państwa do
godz. 12:00
lub gotowość do odbioru od godz. 16:00

100% ADVANPURE
Muszą Państwo wyposażyć swój pojazd w filtr sadzy
lub katalizator albo potrzebują Państwo filtr zastępczy? Także w tym zakresie firma Advanpure GmbH służy
partnerską pomocą.
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SZYBKA, SKUTECZNA I CERTYFIKOWANA TECHNOLOGIA

Kontrola wizualna
Numer zlecenia
Waga przed i po czyszczeniu
Różnica
Pomiar przeciwciśnienia przed i po czyszczeniu
Sposób i data wysyłki
Uwagi
Pieczęć i podpis

Zmiana filtrów na filtry uprawniające do stosowania
plakietki kontrolnej w systemie Euro3 — samochody
osobowe, transportery, kampery
Zmiana filtrów na filtry uprawniające do stosowania
plakietki kontrolnej w systemie Euro3 — samochody
ciężarowe i autobusy
W ofercie filtry zastępcze do najpopularniejszych
marek i modeli pojazdów osobowych, autobusów,
lekkich i średnich pojazdów użytkowych oraz pojazdów ciężarowych

