
Racor Európai Szűrő  
Divízió – Forgalmazás
Gázolaj, levegő és szénhidrogén szűrés

aerospace
climate control
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pneumatics
process control
sealing & shielding



A minőségi megoldás
Parker több mint 30 éve foglalkozik 
dízel üzemanyagok szűrésével 
és víztelenítésével kapcsolatos 
innovációval. A berendezésgyártókat és 
a végfelhasználókat minőségi szűrési 
megoldásokkal látjuk el. Az itt közreadott 
információkkal segíteni kívánunk 
forgalmazóinknak az alaptermékekben 
való eligazodásban, melyek:
– komplett szűrők, szűrőbetétek és más, 
kifejezetten a karbantartó, javító és 
üzemeltető piacra szánt alkatrészek.

Bevezető a disztribútori termékekhez
Terméktechnológiai és 
tervezési újítások
Az üzemanyagszűrés terén a világ 
egyik vezető termékgyártójaként 
büszkén valljuk elkötelezettségünket az 
újszerű termékek iránt, forgalmazóink 
pedig helyi szerviz, támogatás és 
raktárkészlet biztosításával alapvető 
szerepet játszanak ennek elérésében.

Megbízhatóság minden évszakban
A Racor átlátszó tartályai kiváló minőségű polimerekből készülnek, így ellenállnak 
a természeti hatásoknak és az igénybevételnek. Ultraibolya fény hatására 
nem színeződnek el. Ellenállóak a dízel üzemanyagokban gyakran fellelhető 
vegyszerekkel és adalékanyagokkal szemben. Ellenállnak a komoly fagynak, a 
felpattanó köveknek és egyéb út okozta veszélyeknek.

Turbine gyártmánysorozat

Az Aquabloc II cseretartozék 
komplett készletként magában 
foglalja az összes szükséges 
tömítést.

Az Aquabloc II szűrőközeg 
kiváló minőségű cellulóz 
és gyanta keveréke, 
mely speciális vegyi 
kezelést kap.

A legtöbb típushoz 
kapható szervizre 
figyelmeztető vízérzékelő 
és vákuummérő hasznos 
kiegészítőnek bizonyul.

Az Aquabloc 
II szűrőközeg 
hajtogatott, ami 
nagyobb felületi 
érintkezést biztosít az 
üzemanyagszűréshez 
és megnöveli a 
szennyeződés 
tárolására 
rendelkezésére álló 
teret.

A polimer tartályokat 
gyakorlatilag nem lehet 
tönkre tenni. Alkohollal, 
adalékanyagokkal 
vagy ultraibolya 
fénnyel érintkezve 
nem színeződnek el, 
így átláthatóságukat 
megőrzik. A legtöbb 
típushoz AL-présöntvény 
tartály is kapható.

A pozitív tömítésű 
önszellőző leeresztő 
szivárgásmentes és 
gyors karbantartást 
tesz lehetővé.

A jelenleg elérhető legjobb 
tömítések és tömítőgyűrűk 
gondoskodnak az 
egyenletes és megbízható 
tömítésről.

Az alumínium présöntvényből 
készült, több csatlakozó furattal 
rendelkező szűrőfejnek köszönhetően 
a beszerelés éppoly egyszerű, mint a 
kiegészítő tartozékok  
felszerelése.

A szűrőfejekbe 
nagyteljesítményű 
üzemanyag- 
szivattyúk vannak 
beépítve.

A tartós egyorsós 
szerelő kengyel 
megkétszerezi a 
rezgési fáradási 
szilárdságot.

Kiváló minőségű 
alumínium alkatrészek 
és porszórt bevonat 
biztosítja, hogy a 
korrózióval soha ne 
kelljen foglalkoznia.

Az Aquabloc közeg taszítja a vizet, így 
a motort víz-, rozsda- és szennymentes 
állapotban tartja.

A 300 wattos fűtőelemek 
javítják a hidegindítást 
– a termosztátok 
alapkivitelben járnak 
hogy megfeleljünk a mai 
elektronikus motorok 
követelményeinek.

A polimer csésze 
ellenáll az ütésnek 
és a szélsőséges 
hőmérsékletnek.

Önszellőző leeresztő. 
A leeresztés egyetlen 
csavarással tisztán, gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető.

Menetes /Spin-On/ gyártmánysorozat
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Az üzemanyagszűrésben 
első — egyben a legkorsze-
rűbb is 
Minden motor jobban működik, ha a 
rendszer tisztítja az üzemanyagot, eltávolítja 
a vizet, felmelegíti az üzemanyagot és jelzi, 
ha eljött a szerviz ideje. Ez a rendszer a 
Racor Turbine gyártmánysorozat, amely az 
elérhető legteljesebb, leghatékonyabb és 
legmegbízhatóbb motorvédelmet bocsátja 
rendelkezésére. Egy olyan rendszer, amely 
védi motorokra és üzemanyagokra fordított 
kiadásait.

A beépített karral egyszerű 
a csere.

Az Aquabloc II elemek kiszűrik 
az üzemanyagból a veszélyes 
apró szennyező részecskéket 
és algákat. Az Aquabloc II 
elemek rozsdamentesek 
– polimer zárósapkájuk sosem 
korrodálódik.

A kiemelkedő 
teljesítmény érdekében 
használjon Racor 
szűrőelemeket.

A zárósapkák az egyszerű 
azonosítás és beszerelés 
érdekében színkódoltak 
– piros a 30 mikronos primer 
szűréshez, kék a 10 mikronos 
primer vagy szekunder, 

míg barna a 2 mikronos 
szekunder/végső 

szűréshez.

Forgattyúház-szellőztető megoldások

•   Az olyan zárt környezetekben, mint a 
generátorcsoport és a hajógépházak, 
a környező berendezések, például 
a radiátorok és az elektronikus 
vezérlőpanelek sérülése veszélyes 
helyzetet, állásidőt és költséges 
karbantartást vonhat magával.

•   Az olajköd bevonatot képez és beszennyezi 
az utóhűtőt és más motorrészeket. Ez a 
bevonat csökkenti a motor hűtőkapacitását, 
idővel rontja a motor teljesítményét és 
megbízhatóságát, valamint lerövidíti a 
motor alkatrészek élettartamát.

•   A motor szívónyílása szennyezett gázokat 
szív be, ami eltömíti a légszűrőrendszereket 
és károsítja a turbófeltöltő alkatrészeit. A 
forgattyúházból kibocsátott anyagokból az 
olajködöt mindenképpen el kell távolítani, 
mielőtt zárt szellőző rendszerek esetén 
belekerül a motor levegő-beömlőnyílásába.

A környezetvédelmi szempontok, az 
EPA és az európai jogszabályok tiltják a 
kezeletlen forgattyúházgázok légkörbe 
való kibocsátását.

A Racor forgattyúház-szellőztető 
rendszere minden kormot eltávolít a 
kifúvott gázokból, miközben a kevert 
olajködöt visszajuttatja a forgattyúházba. 
Ezután a szűrt gázok vagy biztonságosan 
a légkörbe távoznak, vagy visszajutnak a 
turbófeltöltő légbeszívójába.

A forgattyúházban a kifúvás akkor 
jelentkezik, amikor az égéstermékek 
nagy nyomás alatt a dugattyúgyűrűk 
mellett a forgattyúházba fúvódnak. 
Miközben ezek a kifúvatott gázok 
áthaladnak a forgattyúházon, 
olajköddel szennyeződnek be.

Nyitott és szűretlen forgattyúház-
szellőzők esetén az olajjal és 
korommal teli köd a légkörbe távozik. 

Cserélhető nagy 
teljesítményű szűrő 
mélyen töltődő, 
mikroüvegszálas 
koaleszcens 
szűrőközeggel.

Rozsdamentes acélból 
készült reteszek a 
szerszámmentes 
cseréhez

Balos és jobbos 
bemeneti/kimeneti 
lehetőség

Nagyobb szűrő-
karbantartási időközök a 
Vapourbloc™ elemnek 
köszönhetően

Epoxival porszórt acél

A leeresztő visszacsapó 
szeleppel az összegyűlt 
olaj visszajuttatható a 
forgattyúházba. Ezzel 
elkerülhető a sűrű leeresztés 
és számottevően csökkenthető 
az olajfogyasztás

Az egyedülálló forgattyúház-
nyomásszabályozó része a beépített 
áteresztő szelep, amely csökkenti 
a forgattyúház nyomásának 
ingadozásait. A 
forgattyúházban uralkodó 
nyomás túlzott ingadozása 
károsíthatja a 
tömítéseket, ami az 
olaj eltávozásához 
és más gondokhoz 
vezethet

Tartós, üveggel töltött 
nejlon alkotóelemek

Nagy hatékonyságú 
olajszeparálás 0,3µ 
(mikron) méretig

Maximális állandó üzemi 
hőmérséklet: -40˚C — 116˚C

Zárt forgattyúházas szellőztetés
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Szénhidrogén szűrésA motor légszűrése

Légszűrési megoldások a 
mindennapos helyzetekre

A DynaCell egyfokozatú, közepestől 
nagy igénybevételre tervezett légtisztító 
könnyen beszerelhető és három 
méretben kapható, akár vízszintes, 
akár függőleges felszereléshez. A 
karbantartás egyszerű, a szervizelés 
gyors és tiszta. A DynaCell 
hosszú élettartama csökkenti a 
karbantartásigényt, ami különleges 
előny távoli alkalmazások esetén. 

A Pamic gyártmánysorozat légtisztítói 
páratlan motorvédelmet nyújtanak 
egy sor berendezéshez a kamionoktól 
a kompresszorokig, a helyhez kötött 
motoroktól a hajómotorokig. A Pamic 
szűrőelem átlagos hatásfoka  
99,9% (SAE J726).

Tiszta levegő. Ez a Racor-szűrés 
lényege. Mert ha a motorok 
könnyebben vesznek levegőt, 
nagyobb erővel, nyomatékkal 
és gazdaságosabb üzemanyag-
felhasználással üzemelnek. A Racor 
készlete strapabíró légtisztítókat 

A Parker Racor Hydrocarbon 
szűrőházak- és betétek olyan 
iparágakban és területeken 
használhatók, mint a finomítás, 
csővezetékes szállítás, ömlesztetten 
tárolt anyagok -kezelése, és a repülőtéri 
üzemanyagtöltés.

A finomabb szűrés, a tisztítább és 
szárazabb szénhidrogén-termékek, 
valamint a hosszabb szűrőbetét-
csere-intervallumok hosszabb üzemi 
rendelkezésre állási időt és alacsonyabb 
karbantartási költségeket jelent.

Szabványos minőségi 
szűrés

Alapadatok a Parker 
Racorról:

•  Minden motor jobban működik, ha a 
rendszer tisztítja az üzemanyagot, 
eltávolítja a vizet, felmelegíti az 
üzemanyagot és jelzi, ha eljött a szerviz 
ideje.

•   A megoldás a turbinás, a menetes 
/Spin-On/ vagy a szénhidrogén 
szűrőrendszer

•   Az Aquabloc II szűrőközeg alapkivitel. 
Olyan bevált anyag, amely eltávolítja 
a vizet és a motort víz-, rozsda- és 
szennyeződés-mentes állapotban tartja.

•   Az Aquabloc II csereelem vagy 
szűrő készletként kapható az összes 
szükséges tömítéssel együtt

•   A Parker Racor hajózási menetes /Spin-
On/ és turbinás termékváltozataival 
ugyancsak vezető helyen áll a hajózási 
szűrés területén, melyek mind a 
hobbihajók, mind a kereskedelmi hajók 
terén kínált széles választékkal már 
bizonyítottak

és előtisztítókat, forgattyúház-
szellőztetést, hajószűrőket/
hangtompítókat, kabinlevegő-szűrőket 
és cserealkatrészeket foglal magában. 
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Az ECO III a Racor legújabb 
motorlégszűrője, melyet kifejezetten 
arra terveztünk, hogy a piacon elérhető 
legsokoldalúbb szűrő legyen, mely 
többféle szögben kialakított beömlési/
kiömlési helyzetet, bal vagy jobb kezes 
elemcserét és kivezetési kiképzést tesz 
lehetővé, beépített zárt forgattyúház-
szellőztetéssel és mérőcsatlakozásokkal. A 
250-500 LE motorokhoz tervezett ECO III 
sokoldalúsága révén ideális teherautókon, 
autóbuszokon való használatra.



Szénhidrogén szűrés

FBO-szűrőegyüttes

Az FBO alapjellemzői

• AL-présöntvény fej
•  Acél szűrőtartály 
• Karimás zárógyűrű, bilincsek nélkül
• 1 1/2“ NPT beömlő és kiömlő nyílás
• 10 bar  116˚C-on max. névleges nyomás

Opciók 

• Szerelőkengyel  
• Szintjelző  
• Nyomáskülönbség-jelző

Modern dízelmotor sematikus rajza

A sematikus rajzon egy korszerű dízelmotoron a beömlő levegő szűrése, a forgattyúház-szellőztetés, az 
üzemanyagszűrés és a víztelenítés látható.

Az FBO használható dízel üzemanyag-
adagolószivattyúkhoz vagy primer 
üzemanyagszűrőként/víztelenítőként 
nagy dízelmotorokhoz.

A sokoldalú FBO-10 és FBO-14 
szűrőkészletek három elemváltozattal a 
legtöbb alkalmazásnál felhasználhatók; 
makrorészecskék 
eltávolítására, 
koaleszcens 
víztelenítésre és 
vízabszorpcióra.

Alkalmazások

•  Repülőtéri üzemanyag-szállító teherautók 
•  Repülőtéri üzemanyagtöltő szekrények
•  Dízel üzemanyag-adagoló rendszerek
• Hajóüzemanyag-töltő dokkok
•  Nagy dízelmotorok üzemanyag-rendszerei

Felhasználási területek

•   Sugárhajtómű üzemanyag, 
repülőbenzin, dízelmotor-üzemanyag, 
motorbenzin, kerozin, JP4, JP5 és JP8.

Üzemanyag

befecskendező

szivattyú

Dízel-
motor

Üzemanyag-
tartály

Beömlő levegő 
Szűrő/Hangtompító Kompresszor

Kilépő gáz

Turbófeltöltő

Utóhűtő

Tiszta levegő be

Forgattyúházból távozó 
gáz áramlása

Leeresztés a motorhoz
Leeresztő

CCV™-
rendszer

A Racor FBO-10 és FBO-14 
szűrőkészletei a legkedvezőtlenebb 
üzemanyag tankolási feltételek mellett 
is üzemképesek, cseréjük egyszerűen 
megoldható. Az FBO-készlet a típustól, 
a beszerelt elemektől és a szűrt 
üzemanyagtól függően akár percenként 
284 l teljesítményre képes.

Az FBO használható mobil üzemanyag 
töltő berendezéseken, de beszerelhető 
üzemanyagtöltő szekrényekbe is.
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Üzemanyagszűrő /  
Víztelenítő



Típus Cikkszám Áramlási sebesség Leírás Csereelemek

Menetes  
/Spin-On/  
szűrők

A Racor menetes /Spin-On/ 
szűrőcsaládja szabadalom alatt álló 
Aquabloc II közeget foglal magában

200-as  
gyártmány-
sorozat

230R30 113 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
30 mikronos 1/4" NPT

R20P

260R30MTC 227 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 30 mikronos M16 x 1,5

R260P 

400-as  
gyártmány-
sorozat

490R10MTC 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
10 mikronos M16 x 1,5

R90T 

490R2430MTC 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
24 V tartályfűtő 30 mikronos 
M16 x 1,5

R90P

490R30MTC 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
30 mikronos M16 x 1,5

R90P

4120R10MTC 545 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
10 mikronos M16 x 1,5

R120T

4120R30 545 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
30 mikronos 3/4" SAE

R120P

4120R30MTC 545 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval, 
30 mikronos M16 x 1,5

R120P

4160RHH10MTC 600 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyúval,  
12 V PTC hengerfejfűtő 10 
mikronos M16 x 1,5

R160T

600-as  
gyártmány-
sorozat

690R10MTC 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 10 mikronos M16 x 1,5

R90T 

690R2430MTC 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 24 V tartályfűtő, 30 
mikronos M16 x 1,5

R90P

690R30 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 30 mikronos 3/8" NPT

R90P 

690R30MTC 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 30 mikronos M16 x 1,5

R90P 

6120R2430MTC 545 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 24 V tartályfűtő, 30 
mikronos M16 x 1,5

R120P

6120R30 545 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 30 mikronos 3/8" -18 NPTF

R120P

6120R30MTC 545 l/ó FFWS tüzelőanyag-szivattyú 
nélkül, 30 mikronos M16 x 1,5

R120P
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A Racor üzemanyagokkal, levegővel és szénhidrogénnel kapcsolatos termékei

= Raktárról kapható termékek FFWS = Üzemanyagszűrő / Víztelenítő



Típus Cikkszám Áramlási sebesség Leírás Csereelemek

Hajómotor 
Menetes  
/Spin-On/

Hajómotorhoz 
100-as gyárt-
mánysorozat

120R-RAC-02 57 l/ó FFWS tüzelőanyag-
szivattyú nélkül, 10 
mikronos, fém tartály,  
1/4" -18 NPTF

S3240

Hajómotorhoz 
200-as gyárt-
mánysorozat

320R-RAC-01 227 l/ó FFWS tüzelőanyag-
szivattyú nélkül, 10 
mikronos 1/4" -18 NPTF

S3227

320R-RAC-02 227 l/ó FFWS tüzelőanyag-
szivattyú nélkül, 10 
mikronos, fém tartály,  
1/4" -18 NPTF

S3227 

Hajómotorhoz 
600-as gyárt-
mánysorozat

660R-RAC-01 340 l/ó FFWS tüzelőanyag-
szivattyú nélkül, 10 
mikronos 3/8" -18 NPTF

S3232

A Parker Racor típusú szűrők azonosításának 
megkönnyítésére használatos az egyszerű 
színkódolási rendszer, mely szerint a 
tégelyeken vagy az elemeken barna, kék és 
piros festés látható.

Elemek színkódolási rendszere Barna = 2 mikron

Kék = 10 mikron

Piros = 30 mikron
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Turbinaszűrők
A Racor Turbine 
gyártmánysorozat az 
elérhető legteljesebb, 
leghatékonyabb és 
legmegbízhatóbb 
motorvédelmet bocsátja 
rendelkezésére.

500FG30 227 l/ó Turbine 30 mikronos  
3/4" -16 UNF 2010 PM – OR 

500FG30MTC 227 l/ó Turbine 30 mikronos  
M16 x 1,5 2010 PM – OR

900FH30 340 l/ó Turbine 30 mikronos  
7/8" -14 UNF

2040 PM – OR 

902FH30 340 l/ó Turbine 30 mikronos  
M22 x 1,5

2040 PM – OR

1000FH30 681 l/ó Turbine 30 mikronos  
7/8" -14 UNF

2020 PM – OR 

1002FH30 681 l/ó Turbine 30 mikronos  
M22 x 1,5 2020 PM – OR

75500FGX30 227 l/ó x2 Duplex Turbine 30 mikronos 
6 utas szeleppel 3/4" -16 UNF

2010 PM – OR 

75900FHX30 340 l/ó x2 Duplex Turbine 30 mikronos 
6 utas szeleppel 7/8" -14 UNF

2040 PM – OR

751000FHX30 681 l/ó x2 Duplex Turbine 30 mikronos 
6 utas szeleppel 7/8" -14 UNF

2020 PM – OR



Típus Cikkszám Áramlási sebesség Leírás Csereelemek

UL Marine

Turbine típusú 
szűrők

A Turbine gyártmánysorozat 
megbízható Marine 
változatai.

500MAM30 227 l/ó UL Marine Turbine, fém tartály, 
30 mikronos 3/4" -16 UNF

2010 PM – OR

900MAM30 340 l/ó UL Marine Turbine, fém tartály, 
7/8" -14 UNF, 30 mikronos

2040 PM – OR

902MAM30 340 l/ó UL Marine Turbine, fém 
tartály, 30 mikronos M22 x 1,5

2040 PM – OR

1000MAM30 681 l/ó UL Marine Turbine, fém tartály, 
7/8" -14 UNF, 30 mikronos

2020 PM – OR

1002MAM30 681 l/ó UL Marine Turbine, fém 
tartály, 30 mikronos M22 x 1,5

2020 PM – OR

75500MAXM30 227 l/ó UL Marine Duplex FFWS 
Turbine 30 mikronos 6 utas 
szeleppel 3/4" -16 UNF

2010 PM – OR

75900MAXM30 340 l/ó UL Marine Duplex FFWS 
Turbine 30 mikronos 6 utas 
szeleppel 7/8" -14 UNF

2040 PM – OR

751000MAXM30 681 l/ó UL Marine Duplex FFWS 
Turbine 30 mikronos 6 utas 
szeleppel 7/8" -14 UNF

2020 PM – OR

Interceptor 
gyártmány-
sorozat

PFFDW51125 Interceptor csereelem szűrőhöz, 25 mikronos 
vízelnyelő

Menetes  
/Spin-On/ 
csereelemek

R120P 4120/6120 csereelem 30 mikronos

R120T 4120/6120 csereelem 10 mikronos

R12P 120A csereelem 30 mikronos

R12T 120A csereelem 10 mikronos

R15P 215 csereelem 30 mikronos

R160T 4160 csereelem 10 mikronos

R260P 260 csereelem 30 mikronos

R20P 230 csereelem 30 mikronos

R25P 245 csereelem 30 mikronos

R25T 245 csereelem 10 mikronos

R45P 445/645 csereelem 30 mikronos

R52P 152R csereelem 30 mikronos

R60P 460/660 csereelem 30 mikronos

R60T 460/660 csereelem 10 mikronos
8



Típus Cikkszám Leírás

Menetes  

/Spin-On/ 

csereelemek 
Folytatás

R90P 490/690 csereelem 30 mikronos

R90T 490/690 csereelem 10 mikronos

R90T-D-Max 490 RMSC/HH csereelem 10 mikronos

S3227 320RAC csereelem 10 mikronos

S3232 660RAC csereelem 10 mikronos

S3240 120RAC csereelem 10 mikronos

PFF 5510 Csereelem, benzin 10 mikronos

PFF 5605 Csereelem, benzin 10 mikronos

PFF 5607 Csereelem (RFCM), 30 mikronos

31871 Külső Mercury motorokhoz való ikercsomagolású csereelem

Turbine csere 2010PM-OR 500-as Turbine csereelem 30 mikronos

2010SM-OR 500-as Turbine csereelem 2 mikronos

2010TM-OR 500-as Turbine csereelem 10 mikronos

2020PM-OR 1000-as Turbine csereelem 30 mikronos

2020SM-OR 1000-as Turbine csereelem 2 mikronos

2020TM-OR 1000-as Turbine csereelem 10 mikronos

2040PM-OR 900-as Turbine csereelem 30 mikronos

2040SM-OR 900-as Turbine csereelem 2 mikronos

2040TM-OR 900-as Turbine csereelem 10 mikronos

Motorhoz való 
levegőkezelő 
termékek

Zárt forgattyúház-szellőztető szűrőrendszerek

CCV CCV4500-08L Max. áramlási sebesség: 10CFM Beszívó mérete: 1 3/16"

CCV4500-08R Max. áramlási sebesség: 10CFM Beszívó mérete: 1 3/16"

CCV6000-08L Max. áramlási sebesség: 20CFM Beszívó mérete: 1 5/8"

CCV6000-08R Max. áramlási sebesség: 20CFM Beszívó mérete: 1 5/8"

CCV8000-08L Max. áramlási sebesség: 40CFM Beszívó mérete: 1 7/8"

CCV8000-08R Max. áramlási sebesség: 40CFM Beszívó mérete: 1 7/8"

CCV-elemek CCV55248-08 Cserekészlet szűrőhöz-CCV4500

CCV55274-08 Cserekészlet szűrőhöz-CCV6000

CCV55222-08 Cserekészlet szűrőhöz-CCV8000 9

Üzemanyagter-
mékekhez való 
tartozékok

RFF1C Üzemanyagszűrő tölcsér 10 l/min (2,7 gallom/min) 100 mikronos

RFF3C Üzemanyagszűrő tölcsér 14 l/min (3,9 gallom/min) 100 mikronos

RFF8C Üzemanyagszűrő tölcsér 19 l/min (5,0 gallom/min) 100 mikronos

RFF15C Üzemanyagszűrő tölcsér 57 l/min (5,0 gallom/min) 100 mikronos

LG 100 Üzemanyag/levegő szeparátor, dízel és benzin

RK 30880 Aktív vízérzékelő készlet beépített észlelő elektronikával és műszertábla alatti 
figyelmeztető lámpával. Mindenféle menetes /Spin-On/- és turbinaszűrőhöz

RK 22628 Úszókamrakulcs 



Típus Cikkszám Leírás

Dynacell-elemek 049261000 T-512 Dynacell-elem

045800000 T-519 Dynacell-elem

048976000 T-519D Dynacell-elem

052711000 T-520DR Dynacell-elem

049812000 T-528D Dynacell-elem

051800000 T-528 Dynacell-elem

060799000 T-529 Dynacell-elem

ECO-termékek 500187012 ECO-III szerelőlap

500192012 ECO-III kifolyó tálca

500229000 ECO-III kapocs (csomagonként 8)

500233000 ECO-III biztonsági elem

500247012 ECO-III primer elem

500250012 ECO-III ház, alap szekunder

500251012 ECO-III házzal, alap szekunder nélkül

Pamic típusú elemek 012233003 Pamic-elem - P9

012233004 Pamic-elem - P12

012233005 Pamic-elem - P16

012233006 Pamic-elem - P20

012233007 Pamic-elem - P24

012233008 Pamic-elem - P32

012233009 Pamic-elem - P40

012233010 Pamic-elem - P48

012233011 Pamic-elem - P64

012233014 Pamic-elem - P12 (2x6)

012233010LONG Pamic-elem - P48

10



Típus Cikkszám Leírás

Levegőkezelő 

termékek – 

Pótalkatrészek

014439000 Filterminder adapterkészlet mindenféle motorhoz való 
levegőkezelő termékhez

014440001 Szűrőszerviz-jelző c/w 90º Könyök 4-25” H2O Vac 1/8” szerelvény

400033015 Szűrőszerviz-jelző 3-15” H2O Vac 1/8" szerelvény

400033025 Szűrőszerviz-jelző 4-25” H2O Vac 1/8" szerelvény

035588000 Rugalmas csapolószelep T512-es Dynacellhez

049780000 Rugalmas csapolószelep T519-es és T528-as Dynacellhez

039135001 Szűrőszerviz-jelző/adapterkészlet 4-25” H2O Vac

038105007 Záróanya C61-es, C63-as, C64-es és C69-es rögzítőhöz – Pamic 
bilincsszerelvény

054803000 Rugalmas csapolószelep Pamic előtisztítóhoz

Szénhidrogén 

termékek 

FBO 

házak

FBO-10 Házkészlet (az elem nem tartozék)

FBO-14 Házkészlet (az elem nem tartozék)

72710 Vízszintkémlelő üveg

72694 15psi nyomáskülönbség-jelző

FBO-elemek FBO60331 Előszűrő elem - 5 mikronos (FBO 10)

FBO60340 Előszűrő elem - 5 mikronos (FBO 14)

FBO60353 FFWS-elem - 10 mikronos (FBO 10)

FBO60356 FFWS-elem - 10 mikronos (FBO 14)

FBO60334 Abszorbeáló szűrő 5 mikronos (FBO 10)

FBO60343 Abszorbeáló szűrő 5 mikronos (FBO 14)

 
FIGYELMEZTETÉS

AZ ITT LEÍRT TERMÉKEK ÉS/VAGY RENDSZEREK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ EGYSÉGEK HIBÁS KIVÁLASZTÁSA VAGY HELYTELEN 
HASZNÁLATA HALÁLT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY ANYAGI KÁRT OKOZHAT.

A jelen dokumentumban és a Parker Hannifin Corporation, annak leányvállalatai és meghatalmazott forgalmazói által rendelkezésre bocsátott egyéb 
információkban szereplő termék- és/vagy rendszerválasztási lehetőségeket műszaki szakértelemmel rendelkező felhasználókkal kell megvizsgáltatni. 
Az alkalmazást minden szempontból meg kell vizsgálni, ideértve az esetleges meghibásodások következményeit, valamint felül kell vizsgálni a jelen 
termékkatalógusban szereplő termékekkel vagy rendszerekkel kapcsolatos információkat. Az üzemi feltételek és a felhasználás sokfélesége miatt a 
jelen termékekkel vagy rendszerekkel kapcsolatosan kizárólag a saját elemzést és ellenőrzést végrehajtó felhasználót terheli a felelősség a termékek és 
rendszerek kiválasztásáért és a teljesítménnyel, biztonsággal és az adott felhasználásra vonatkozó figyelmeztetéssel kapcsolatos előírások betartásáért.

Az itt leírt termékeket, beleértve azok jellemzőit, specifikációit, terveit, beszerezhetőségét és árát, a Parker Hannifin Corporation és annak leányvállalatai 
bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatják.

Értékesítési ajánlat  Kérjük, forduljon a Parker képviseletéhez és kérjen egy részletes “Értékesítési ajánlatot”.

!
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A Parker műszaki erőforrásai az Ön igényeinek megfelelő 
szűrési technológiákat bocsátanak rendelkezésére. Ezért 
támaszkodik több ezer gyártó és felhasználó a Parker Filtration 
termékeire és személyzetére.

Hidraulikaolajok, kenőolajok 
és hűtőfolyadékok szűrése
Nagy teljesítményű 
szűrőrendszerek ipari, mobil 
és katonai/tengerészeti 
alkalmazásokban használt 
gépberendezések védelmére.

Szűrés és leválasztás
Sűrített levegő/gáz szűrő és 
leválasztó termékek komplett 
termékcsaládja; koaleszcens-
, aeroszol- és adszorpciós 
szűrők számos alkalmazási 
területre egy sor iparágban.

Racor üzemanyag 
kondícionálás és szűrés
A Parker levegő-, üzemanyag-
, és olajszűrő rendszerek 
elsőrangú védelmet 
biztosítanak a világ bármely 
pontján, bármely környezetben 
működtetett motorok számára.

Technológiai és vegyipari 
folyadékok szűrése
Folyadékszűrő rendszerek 
italgyártáshoz, vegyi 
anyagok és élelmiszerek 
feldolgozásához; 
kozmetikumok, festékek, vizek 
kezelése; fényképfeldolgozás; 
mikrochipek gyártása.

Rendszerbe kerülő 
szennyezés figyelése
Online dinamikus 
részecskeelemzés, palackos 
offline mintavétel és 
folyadékvizsgálat, valamint 
a rendszerben lévő olajat 
szennyező víztartalom 
mérése.

A legmegbízhatóbb név a 
motorvédelem terén
A Racor technológia segítségével a motorvédelem bizonytalansági 
tényezői kiküszöbölhetők: a Racor gyártási minősége és a 
részletekre való odafigyelése biztosítja, hogy minden vásárló 
megtalálja a keresett szűrési és szeparálási megoldást.

A termék kiválasztásának megkönnyítése érdekében a Racor 
széles választékát az alábbiakban részletezett négy piaci/
alkalmazási csoportra osztottuk fel.

Szénhidrogén szűrőházak és szűrőbetétek. 
A finomítótól a befecskendezőig, a fogadó 
terminálnál és az üzemanyagkútnál, a Racor 
szűrőház és szűrőbetét megoldásokat kínál  az 
Önök üzemanyag szállítási feladataihoz.

Kereskedelmi üzemanyagszűrés
Amikor üzemanyagot tankolunk olyan 
szennyezőanyagok millióit juttatjuk a rendszerbe,  
melyek kellően aprók ahhoz, hogy ne vegyük észre 
őket, viszont elég nagyok ahhoz, hogy tönkre tegyék 
a befecskendező fúvókákat, a befecskendező  
szivattyút  s ezáltal akár üzletünk jövedelmezőségét. 
A megoldást a Racor a vevőink által visszaigazoltan 
kiváló minőségű ipari és autóipari menetes /Spin-On/ 
szűrő/ vízleválasztóinak, turbina-üzemanyagszűrőinek 
és forgattyúház- ventilátorainak termékskálája jelenti.

Motorokhoz való légszűrő rendszerek 
Tiszta levegő. Ez a Racor-szűrés lényege. 
Mert ha a motorok könnyebben vesznek 
levegőt, nagyobb erővel, nyomatékkal és 
gazdaságosabb üzemanyag-felhasználással 
üzemelnek. Bármilyen alkalmazásról legyen szó, 
a Racor légszűrő rendszereinek köszönhetően 
Ön és motorja fellélegezhet.

Hobbi hajózási és kereskedelmi hajózási szűrés 
Kérdezzen meg egy tengerészt a motorvédelemről ,a  
szűrésről, a megbízhatóságról és a teljesítményről. 
Akár szuperjachton, akár vitorláson, halászhajón 
vagy vontatóhajón dolgozik, egyszavas válasza 
valószínűleg az utóbbi több mint három évtizedben 
változatlanul ugyanaz : Racor. A tengerhajózási 
szűrőtermékeinket világszerte ismerik és elismerik.
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