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АСОРТИМЕНТЪТ 
НА UFI ОТ

ПОЛЕНОВИ 
ФИЛТРИ

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ЩЕ ПРЕДСТАВИМЕ 61 НОВИ ПОЛЕНОВИ 
ФИЛТРИ, ДОСТИГАЙКИ 97.8% ПОКРИТИЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ 
ПАРК В ЕВРОПА

UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.
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10 области на приложение: като 
се започне от автомобилите 
(вкл. леко и тежкотоварни), 
индустрията, хидравличните 
системи и се стигне до 
специални приложения.10

Продуктите и ноу-хау на UFI 
могат да се открият във всичко: 
както при Ферари и други топ 
отбори във Формула 1, така 
и в космическите апарати на 
програмата Екзомарс (ExoMars).F1

Компанията има повече от 4000 
служители и 14 производствени 
съоръжения в 12 държави по 
света.4.000

114 патента в световен мащаб.

114

6

С повече от 2600 продукта 
на международния вторичен 
пазар UFI покрива над 96% от 
автомобилите, движещи се по 
пътищата на Европа.>96%

UFI Filters е водещ доставчик на 
филтърни системи на пазара 
за първоначално вграждане и 
е световен лидер в дизеловите 
филтърни системи.1°

Основана през 1972 година, UFI 
Filters е лидер в технологията на 
филтриране в глобален мащаб.

Предлагат 6 вида филтър: 
въздушни, маслени, горивни, 
поленови, хидравлични и водни 
филтри.

5% от приходите се 
реинвестират в научни 
изследвания и развойна 
дейност.

КОМПАНИЯТА В ЦИФРИ

5%

180 са техническите 
специалисти, работещи в 
иновативните и развойни 
центрове в Италия и Китай.180
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ПОЛЕНОВИТЕ
ФИЛТРИ – БЪРЗО 
РАЗРАСТВАЩ 
СЕ ПАЗАР

МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ UFI FILTERS ГАРАНТИРАТ:
• ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
• НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА МИРИЗМИ
• ВИСОКА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ

Основната цел на поленовия филтър е да 
предпазва от замърсяване (прах, сажди, из-
горели газове, бактерии, цветен прашец), които 
вдишваме в нашите автомобили ежедневно без 
да го осъзнаваме.

• алергии, дразнене в гърлото, кихане:
• умора след дълги периоди на пътуване;
• лоша видимост поради конденз, който се 

натрупва върху челното и странични прозор-
ци.

За да се осигурят здравето и добрата кондиция 
на водача и пътниците в автомобила, UFI препо-
ръчва поленовите филтри да се сменят според 
препоръчаните интервали за смяна.

АСОРТИМЕНТЪТ НА UFI ОТ ПОЛЕНОВИ ФИЛТРИ

• Поленовите филтри са единствените, които 
понастоящем показват двуцифрени темпо-
ве на растеж всяка година.

• Монтирани са на повече от 85% от авто-
мобилите в Европа.

ПАЗАРЕН РАСТЕЖ

Понастоящем се монтират 
като стандарт на 97 от 100 
новопроизведени автомоби-
ла, продавани в Европа.

Асортимент от 319 артикула, състоящи 
се от:
 
• 210 поленови филтри, направени от 

синтетичен нетъкан текстил, които могат 
да улавят повече от 90% от частиците 
по-големи от 2.5 микрона в диаметър, 
такива като мръсотия и цветен прашец; 

• 109 филтри с активен въглен, напра-
вени от синтетичен нетъкан текстил в 
комбинация с активен въглен, които въз-
препятстват попадането на частици, ва-
риращи от 0.01 до 2 микрона в диаметър 
(газове, бактерии, гъбички, миризми) в 
салона на автомобила, осигурявайки оп-
тимален комфорт.

В повечето случаи поленовия филтър 
може да се смени само за няколко ми-
нути.

При всички случаи поленовия филтър 
трябва да се сменя като минимум на 
всеки 12 месеца.

Препоръчваме смяната на вашия фил-
тър да се извършва на всеки 15000 км в 
зависимост от областа където управля-
вате. В запрашени и замърсени области 
е препоръчителна по-честа смяна. 15.000 KM

15 МИНУТИ

12 МЕСЕЦА

IMPORTANȚA PRODUSULUI СМЯНАТА НА ВАШИЯ ФИЛТЪР РЕДОВНО Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ
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