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Numerous parts  
we cross...
Wij hebben een passie voor motor- en hydrauliekcomponenten. En wij hebben een passie voor cijfers. 
Nummers. Artikelnummers. Coderingen. Crossing ‘hangt’ namelijk niet aan een markt of branche, maar aan 
specifieke componenten. Oneindig veel onderdelen. Elk met een uniek nummer. Noem maar een nummer 
en u krijgt van ons een equivalent, een prijs en een levertijd. Wij hebben productkennis en vooral een brede 
kennis van productportfolio’s. IPAR is specialist in crossing. In de breedste zin. 

Know where
Wij staan midden in de wereld van industriële componenten. 
We durven het in onze bescheidenheid zelfs nog scherper te 
zetten: we zijn de enige partij in de markt die alle producten 
in dit speelveld kent; dat product – of een equivalent ervan 
– vervolgens in huis heeft; en voor een scherpe prijs op 
de afgesproken plaats en tijd kan afleveren. We weten ‘t. 
We hebben ‘t. We brengen ‘t. Voor trucks, bussen, off road 
voertuigen, motoren, compressoren, pompen en machines.

Know what
U vindt bij IPAR dus altijd het juiste component. Geef ons een 
productomschrijving, een applicatie of een artikelnummer en wij 
vinden het juiste component. Exact hetzelfde. Of hetzelfde in 
equivalent-uitvoering. Alles heeft een nummer. Wij kennen alle 
nummers en weten dus als geen ander wat u nodig hebt. Geen 
alternatief, maar de beste equivalent.

Know when 
En als component X nou het enige is dat u nodig heeft, dan 
kunt u die zelf opzoeken. Maar als dat er nu tien, dertig of 
honderd zijn? Dan wordt het een ander verhaal. Wij weten dat 
de tijd die u dat kost beter kunt besteden. Laat ons dus zoeken. 
Dat ‘crossing’ is ons vak. Onze passie. Daar zijn wij goed in. 
Zo goed dat we bijna alle producten nog voordeliger kunnen 
aanbieden ook.

Know best
Kortom, wij hebben productkennis en vooral een brede kennis 
van productportfolio’s. Wij zijn Partfinders. Matchmakers. 
IPAR is ‘all about crossing’. In de breedste zin. Online, 
offline. Analoog, digitaal. Geautomatiseerd, menselijk. 
Wetenschappelijk, praktisch. Crossing is weten waar Abraham 
de mosterd haalt. Precies weten wat u nodig hebt. Geef ons 
een artikelnummer en we regelen het. We zijn Master Crossers. 
De beste in het vinden van een equivalent A-merk.
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Innovatieve filteroplossingen

Smeerolie-, brandstof- en koelvloeistoffiltratie

Smeeroliefilters

De smeeroliefilters van Donaldson 
houden de olie schoon door alle 
vuildeeltjes die de motor kunnen 
beschadigen op te vangen.

Brandstoffilters

Filters van Donaldson helpen 
voortijdige slijtage van de pomp 
en schade aan de injector te 
voorkomen door uw motor van 
schone brandstof te voorzien. Ze 
vormen de beste manier om 
brandstof te filteren.

Koelvloeistoffilters

De koelvloeistoffilters van 
Donaldson verwijderen 
verontreinigende stoffen en 
houden het koelsysteem in 
evenwicht.

Luchtfilters

Luchtreinigers

Luchtreinigers van Donaldson zijn 
voorzien van filtermedia die spe-
ciaal zijn ontwikkeld om vuil, stof 
en roet beter tegen te houden 
voordat ze uw motor bereiken.

Voorafscheiders

Voorafscheiders van Donaldson verlengen de levensduur van 
luchtreinigers doordat ze voorkomen dat grotere deeltjes het 
filter bereiken. De TopSpinTM HD is speciaal ontwikkeld voor de 
zware omstandigheden die kenmerkend zijn voor de bouw- 
en mijnbouwsector.

Vervangingsfilters

Vervangingsfilters van Donaldson bieden superieure bescher-
ming voor zware offroadmachines, doordat ze zijn uitgerust met 
onze innovatie filtertechnologie.

Hydraulische filtratie

Lage druk

Gespecificeerd voor werkdruk-
waarden tot 24 bar (350 psi),
configuraties beschikbaar voor 
in de tank en in de leiding.

Matige druk

Donaldson Duramax®-filters zijn de norm geworden voor 
drukwaarden tot 138 bar (2000 psi).

Hoge druk

Extra robuuste filters voor kritieke toepassingen met 
drukwaarden tot 448 bar (6500 psi).

Cartridgestijl

DT-filters met Donaldson Synteq™ mediatechnologie helpen de 
levensduur van zware apparatuur te verlengen.

Externe filtratie

Verfijnt nieuwe smeeroliën en bereikt ISO-basisniveaus 
voor reiniging, voorafgaand aan de verdeling in apparatuur, 
versnellingsbakken en reservoirs.

Geluidsdempers en uitlaattoebehoren

Geluidsdempers

Een compleet assortiment voor 
dieselmachines voor middelzwaar 
en zwaar gebruik.

Klemmen en toebehoren

Reduceer uitlaatlekken en geluidsniveaus met onze uitgebreide 
reeks uitlaatklemmen.



Filters die 
bergen 
verzetten.
Stilstand betekent inkomstenverlies. Om uw machines in beweging 
te houden, hebt u filters nodig die superieure prestaties leveren en 
ook een betrouwbare leverancier die een volledige dekking biedt voor 
uw vloot. Met de bescherming van Donaldson zullen uw motoren en 
machines langer blijven werken, waardoor u kostbare stilstandtijd en 
reparaties bespaart. En een filtratiesysteem van Donaldson toevoegen 
aan de opslagtank voor uw brandstof of smeerolie zal uw machine 
nog meer bescherming bieden en uw productieve tijd optimaliseren. 
Vertrouw op Donaldson wanneer elke minuut telt.

Filters die de aarde in beweging brengen
Donaldson biedt het meest uitgebreide assortiment filteroplossingen voor de off-road 
markt, verwerking en distributie. Het wereldmerk biedt u een betere bescherming van 
motoren en machines, langere onderhoudsintervallen, minder stilstand en een hoger 
arbeidsrendement. Dit alles draagt bij aan het optimaliseren van uw productieve tijd 
voor de gehele bedrijfsvoering, dankzij filteroplossingen van Donaldson.

Filtratieproducten
Van gepatenteerde producten voor bulkfiltratie, die brandstof filteren voordat deze uw 
machine bereikt, tot geavanceerde luchtreinigers en emissiesystemen om uitlaatgassen 
optimaal te reinigen. Hoogwaardige filtratie is het beste preventieve onderhoud 
voor zwaar belaste machines. Donaldson heeft meer dan 100 jaar ervaring in filters, 
waardoor u zeker weet dat u goed zit. 
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