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Hydraulische reservoirbeluchters

Filters die net zo  
hard werken als u.



Filtratieproducten  

ter bescherming van hydraulische reservoirs
Een goed werkend hydraulisch systeem begint met een schoon reservoir voor de hydraulische 
vloeistof.  
Donaldson’s T.R.A.P.™ beluchters zijn de enige beluchters op de markt die waterdamp aan 
de inlaatlucht onttrekken en het vocht tijdens de uitlaatcyclus terug in de atmosfeer brengen. 
De filter herstelt voortdurend zijn wateropnamecapaciteit en houdt uw hydraulische reservoir 
schoon.

Donaldson staat achter u met meer dan 100 jaar deskundigheid op het gebied van filtratie.

Belangrijkste eigenschappen

Toepassingen

 • Eenvoudig te installeren, gewoon met de hand 
aandraaien

 • T.R.A.P.™ beluchtertechnologie herstelt voortdurend 
de wateropnamecapaciteit

 • Superieure bescherming tegen vocht en 
verontreinigende deeltjes voor hydraulische 
reservoirs

 • 3 tot 4 keer zo lange levensduur als beluchters  
op basis van droogmiddel

 • Bestand tegen sterke trillingen

 • Voldoet minimaal aan OEM-specificaties

Ontworpen voor rijdende en stilstaande reservoirbeluchtertoepassingen

Bekijk het volledige aanbod op www.donaldson.com

Reservoirbeluchters

Lagedrukfilters

Hogedrukfilters

Beluchter

Middelhogedrukfilters

Tankfilter
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MAAK CONTACT

ONTDEK
Op zoek naar het juiste filter? Raadpleeg 
Donaldson.com. Met onze duurzame filters 
kiest u voor kwaliteit, prestaties en een 
garantie waarop  
u werkelijk kunt vertrouwen.

BESLIS
Bent u een partner van Donaldson? 

Bestel dan uw Donaldson-filters online.

Bent u als machine-eigenaar op zoek 
naar de juiste filters en onderdelen 
voor uw machinepark? U kunt de 
gewenste filters toevoegen aan uw 
boodschappenlijst en een offerte 
aanvragen bij een van onze partners.

Bekijk onze video’s  
en online trainingen 
youtube.com/user/
donaldsonfilters

Blijf op de hoogte 
linkedin.com/company/donaldson/

shop.donaldson.com

Het was nog nooit zo eenvoudig om 
uw Donaldson-filter online te vinden.

donaldson.com


