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Rozwiązania filtracyjne Sefar dla przemysłu motoryzacyjnego 

Sefar oferuje więcej. W dzisiejszych wymagających układach samochodowych kluczowe 

 jest posiadanie długotrwałych, innowacyjnych filtrów. Nieulegające korozji i samoczyszczące 

filtry Sefar zapewniają doskonałą wydajność filtracji przez cały czas użytkowania produktu.

W środowiskach ekstremalnych optymalnym rozwiązaniem są produkty ze specjalnej linii 

Sefar, zaprojektowane, by sprostać wysokim temperaturom, oddziaływaniu substancji  

chemicznych i zużyciu materiału.

Syntetyczne tkaniny wytwarzane przez Sefar wyróżniają się precyzyjnymi otworami oczek i 

podlegającymi ścisłej kontroli właściwościami, które gwarantują niezawodne i niezmiennie 

skuteczne działanie filtra.
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Twój partner w rozwoju

Rozwiązania filtracyjne Sefar dają wtry-
skarkom i producentom elementów  
filtracyjnych znaczną przewagę nad  
konkurencją:

 Certyfikat IAFT 16949
 Wiedza o zastosowaniach filtrów 
umożliwia wspieranie klientów w  
wyborze właściwych rozwiązań  
filtracyjnych
 Zgodny ze standardami branży  
wewnętrzny sprzęt badawczy
 Zakłady produkcyjne na całym świecie

Kontrola jakości

Pełna identyfikowalność i ścisła kontro-
la zapewnia solidne wykonanie każdej  
partii:

 Kontrola jakości produkcji w firmie  
Sefar ma charakter procesowy.
 Szczególne cechy produktu, takie jak 
wielkość oczka, gęstość sita, po-
wierzchnia otwarta, grubość czy prze-
puszczalność powietrza, są monito-
rowane przy użyciu nowoczesnego 
sprzętu optycznego lub czułego na 
nacisk.

 Niezrównane standardy jakości spra-
wiają, że klienci bez wahania określa-
ją tkaniny Sefar jako najodpowiedniej-
sze w najbardziej wymagających 
zastosowaniach motoryzacyjnych.

Spis treści
Skupiamy się na Twoim 3
Rozwiązania filtracyjne 4–15
Laboratorium 16
Doradztwo techniczne 17 
Zdolności produkcyjne 18 

Skupiamy się na Twoim zastosowaniu
Firma znakomicie rozumie zjawisko konkurencji w branży motoryzacyjnej. Dlatego oferuje 

ona szeroki zakres możliwości rozwojowych i badawczych, mających na celu zaspokojenie 

potrzeb klientów wprowadzających na rynek swoje nowości.
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Półfabrykowane przewody bez końca

Półfabrykowane skrawki przewodów

Rozwiązania angażujące sita o otwartych oczkach
Wtrysk paliwa

Filtry paliwowe we wtrysku i w gaźniku wymagają precyzji i niezawodności z dokładnością 

do kilku mikronów. Aby zapewnić doskonałą ochronę przed paliwami i innymi dodatkami, 

wybierz tkaniny SEFAR NITEX® lub SEFAR PEEKTEX®.
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Typowe filtry paliwowe

Nasza oferta Główne cechy i zalety produktu

  Monofilament o otwartych 
oczkach
 Dostępny jako PA 6.6, PET i PEEK
 Różne formy: przewody, skrawki 
przewodów, wstęgi

 Tkanina PEEK ma wysoką odpor-
ność chemiczną na biopaliwa
 Duża powierzchnia otwarta
 Niski spadek ciśnienia dzięki  
dużej powierzchni otwartej
 Mniejsze obszary filtracji dzięki 
większej przepustowości
 Odporność na wysokie  
temperatury

Zalecane tkaniny

Wtrysk paliwa

SEFAR® PEEKTEX 17-22/14

SEFAR® PEEKTEX 17-35/22

SEFAR NITEX® 03-20/14

SEFAR NITEX® 03-30/18

SEFAR NITEX® 03-31/24
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 Tkaniny łączone i media do filtracji wgłębnej

Tkaniny klejone i głęboki materiał filtracyjny

Media do filtracji wgłębnej i rozwiązania stosujące sita o otwartych oczkach 

Filtracja paliwa

Głównymi kryteriami skuteczności filtrów są dziś ich wydajność, skuteczność i spadek  

ciśnienia. W filtry wewnętrzne nowoczesnych filtrach paliw zmiana z holenderskiego splotu  

odwróconego opartego na tkanych monofilamentach na media filtracji wgłębnej radykalnie  

ulepszyła skuteczność filtracji. Proponowane przez Sefar rozwiązania filtracji wgłębnej  

ACCUFLOW® zapewniają ochronę przed migracją cząsteczek, charakteryzując się znakomitą 

zdolnością zatrzymywania drobinek i niskimi spadkami ciśnienia.
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Pojedyncza warstwa filtra paliwa Podwójna warstwa filtra paliwa Trójwarstwowa warstwa filtra paliwa

Recommended fabrics

Fuel filtration

SEFAR ACCUFLOW®  06-150-30

SEFAR ACCUFLOW® High Capacity 07-470-30

SEFAR ACCUFLOW® High Capacity 07-575-60

SEFAR ACCUFLOW® Economic 06-240-30

SEFAR ACCUFLOW® Economic 06-340-60

SEFAR ACCUFLOW® Economic 07-240-30

SEFAR ACCUFLOW® Economic 07-340-60

SEFAR TETEX MONO® 06-33-W070

Diesel filtration

SEFAR NITEX® 06-300/34

SEFAR® S-TEX PA 200-180

SEFAR® S-TEX PA 300-240

Nasza oferta Główne cechy i zalety produktu

   Different polymers
 Surface and/or depth filtration
 Pleated element
 Ultrasonically stamped elements
 Fabrication capabilities solutions

 High dirt holding capacity  
reduces filtration area
 Defined particle retention
 Low pressure drop
 Longer lifetime
 Multi-pass and single-pass 
in-house testing
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Przewody cięte na gorąco lub łączone 
ultradźwiękowo

Rozwiązania stosujące sita o otwartych oczkach 

Układ hamulcowy i kierowniczy

Filtry o otwartych oczkach są doskonałym rozwiązaniem w układach hamulcowych,  

transmisyjnych i kierowniczych. SEFAR NITEX® oferuje doskonałą stabilność termiczną i 

precyzyjne otwory oczek, niezbędne w systemach filtrowania płynów hydraulicznych. 
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Produkty formowane metodą wtryskową

Nasza oferta Główne cechy i zalety produktu

   Przewody łączone  
ultradźwiękowo
 Przewody cięte na gorąco
 Wstęg

 Szeroka oferta tkanin monofila-
mentowych
  Dostępne wykonanie z poliestru, 
poliamidu i PEEK

   Wielkość porów od 40 do 200 μm
   Powierzchnia otwarta do 70 %
   Optymalna odporność chemiczna i 

termiczna gwarantująca większą 
trwałość

   Odporność na niskie spadki ciśnie-
nia zapewniająca większą trwałość

   Wysoka odporność na rozwarstwianie 

Zalecane tkaniny

Systemy hamulcowe i kierownicze

SEFAR NITEX® 03-48/22 żółta
SEFAR NITEX® 03-48/36 żółta
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Elementy plisowane

Technologie stosujące sita o otwartych oczkach i rozwiązania filtracji wgłębnej

Filtr transmisyjny

Sefar oferuje niezwykle wydajne filtry transmisyjne. Nasze tkaniny o otwartych oczkach w 

połączeniu z szeroką ofertą mediów do filtracji wgłębnej zapewniają doskonałą ochronę 

podczas filtracji. Filtry ssawne i ciśnieniowe są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami  

klienta oraz dostępne w wielu rozmiarach i kształtach.
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Elementy plisowane bez końca

Nasza oferta Główne cechy i zalety produktu

    Filtry ssawne i ciśnieniowe
  Połączenie mediów do filtracji 

wgłębnej z tkaninami do filtracji 
powierzchniowej

  Elementy tłoczone, elementy  
plisowane, struktury wielowar-
stwowe

 Wysoka przepustowość dla  
olejów różnej gęstości
 Większa wydajność dzięki małym 
otworom oczek
 Dostępne w wielu kombinacjach 
siatek o otwartych oczkach i  
mediów do filtracji wgłębnej

Zalecane tkaniny

Filtr transmisji

SEFAR PETEX® 07-40/25

SEFAR PETEX® 07-120/34
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Elementy tłoczone ultradźwiękowo

Półfabrykowane produkty w rolkach

Media do filtracji wgłębnej i rozwiązania stosujące sita o otwartych oczkach

Układ wydechowy i AdBlue®

W odpowiedzi na zaostrzone normy emisji NOx, producenci pojazdów zdecydowali o sto-

sowaniu technologii SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Podstawą systemu AdBlue® 

jest kierowanie roztworu mocznika pod wysokim ciśnieniem na strumień spalin w kataliza-

torze. Tlenek azotu ulega redukcji na azot (N2) i wodę (H2O). Rozwiązanie oferowane przez 

Sefar polega na filtrowaniu roztworu mocznika przy użyciu mediów wielowarstwowych. 

Filtr chroni pompę przed cząstkami większymi niż 15 μm.
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Przykłady filtrów AdBlue®

Nasza oferta Główne cechy i zalety produktu

    Elementy tłoczone  
ultradźwiękowo

   Elementy plisowane
    Rozwiązania w zakresie  

zdolności produkcyjnych

 Odporna na system AdBlue®  
konstrukcja poliamidowa

  Wielowarstwowa siatka i 
ultradźwiękowo łączona  
włóknina

  Siatkowe media filtracyjne
  Zdefiniowana wydajność,  

95 % przy cząstkach 15 μm
  Wysoka skuteczność

Zalecane tkaniny

Układ wydechowy i AdBlue®
SEFAR ACCUFLOW® 03-280-15

SEFAR ACCUFLOW® 03-600-20
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Pre-tworzywo

 Półfabrykowane produkty w rolkach

Połączenie rozwiązań o otwartych oczkach i filtracji wgłębnej 
Układy kondycjonowania oleju napędowego

Wysokociśnieniowe układy wtrysku w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych wymagają 

stosowania najczystszego paliwa. Cząsteczki w połączeniu z kroplami wody mogą uszkodzić 

elementy układu wtrysku. Dlatego należy dbać o oddzielenie wody od paliwa. Dla silników 

wysokoprężnych firma Sefar opracowała wielowarstwowe media i pokryte specjalną powłoką  

filtry o otwartych oczkach.
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Przykłady produktów

Nasza oferta Główne cechy i zalety produktu

  Oferowana przez Sefar monofila-
mentowa siatka o otwartych 
oczkach oddzielająca wodę
 Oferowane przez Sefar koale-
scencyjne media do filtracji 
wgłębnej Accuflow
 Specjalne wykończenie hydrofobowe
 Wewnętrzne testowanie mediów 
(zgodnie z ISO 16332)

Różne rozwiązania produkcyjne:
  Przewody cięte ultradźwiękowo
  Elementy plisowane
  Cięte wstęgi

 Pokryta specjalną powłoką  
siatka hydrofobowa lub hydrofi-
liczna z wysoką powierzchnią 
otwartą ułatwiającą oddzielenie 
wody
 Wielowarstwowe filtry  
koalescencyjne
 Wewnętrzne testowanie sprzętu 
(zgodnie z ISO 16332)

Zalecane tkaniny

Koalescencja
SEFAR ACCUFLOW® 12-320-75

SEFAR ACCUFLOW® 12-690-75

Oddzielanie wody
SEFAR PETEX® 07-15/19 hydrofobowa

SEFAR PETEX® 07-20/22 hydrofobowa

SEFAR PETEX® 07-40/40 hydrofobowa

SEFAR PETEX® 07-50/37 hydrofobowa
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Sprzęt badawczy 

Laboratorium

Laboratorium

W celu analizy zachowania naszych pro-
duktów, firma Sefar zaprojektowała spe-
cjalny sprzęt, który odtwarza procesy 
naszych klientów.

Stanowisko do przeprowadzania 
testów typu «multi-pass»

Stanowisko służy do przeprowadzania 
testów typu «multi-pass» zgodnie z  
normami ISO 19438, ISO 16889, ISO 
4548-12, SAE J905 i SAE J1985, w ramach 
centrum produkcji i kontroli jakości  
filtrów.
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Opracowanie produktu

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Sefar dysponuje najnowszymi technolo-
giami generowania trójwymiarowych  
rysunków gwarantujących idealne odda-
nie każdego typu płyty.

Sefar Motoryzacyjny | Filter Components
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Elementy plisowane

 Mono- i multifilamentowe  
elementy plisowane
 Nieograniczona liczba plis
 Różna wysokość plis
 Elementy plisowane bez końca 

Wstęgi

Cięte na gorąco lub ultradźwiękowo.

Tłoczone dyski, kształty

Tłoczenie na zimno zapewnia elementy 
o standardowej tolerancji.
Cięcie laserowe gwarantuje elementom 
o wysokiej tolerancji krawędzie odpor-
ne na strzępienie.

Przewody, długie rolki
Jedno- lub wielowarstwowe, mogą być 
cięte na gorąco lub ultradźwiękowo łą-
czone w konfiguracje przewodów.

Przewody cięte poprzecznie

Segmenty przewodu można ciąć na zim-
no lub przy użyciu lasera.

Ultradźwiękowe urządzenie do łącze-
nia warstw przez kalandrowanie

Kalandrowanie ultradźwiękowe umoż-
liwia połączenie do czterech warstw.

Zakłady producyjne Sefar na całym świecie 

Zdolności produkcyjne

Wybór najlepszej konfiguracji filtrów
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Sefar na świecie
Sefar jest wiodącym producentem precyzyjnych tkanin monofilamentowych stosowanych w sitodruku oraz w rozwiązaniach filtracyjnych. Produkty Sefar 
 stosowane są w wielu branżach, od elektronicznej, graficznej, medycznej, motoryzacyjnej, spożywczej i farmaceutycznej po przemysł kosmiczny, wydobywczy,  
rafinacyjny oraz architekturę. W pełni rozumiejąc zastosowania produktów, Sefar pomaga swoim klientom osiągnąć optymalne wyniki ich procesów  
przemysłowych. Oddziały i zakłady produkcyjne w 27 krajach zapewniają lokalną obsługę techniczną w szerokim zakresie.
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Filie w Azji

Chiny – Suzhou
Phone  +86 512 6283 6383
info.cn@sefar.com

Indie – District Thane
Phone  +91 2522 2940-34 /35 /36
info.in@sefar.com

Korea – Seoul
Phone  +82 2713 9133
info.kr@sefar.com

Malaysia – Johor
Phone +60 7 861 0023
info.my@sefar.com

Singapur
Phone  +65 6299 9092
info.sg@sefar.com 

Tajlandia – Bangkok
Phone +66 2 6670 024
info.th@sefar.com

Wietnam – Ho Chi Minh City
Phone +84 862 925 562/3
info.vn@sefar.com

Filie w Europie

Anglia – Bury
Phone  +44 161 765 3530
sales@sefar.co.uk

Francja – Lyon
Phone  +33 472 13 14 15
vente@sefar.com

Niemcy – Edling
Phone  +49 8071 90400 0
info@sefar.de

Włochy – Collegno
Phone  +39 011 42 001
info@sefar.it

Holandia – Lochem
Phone  +31 573 744 111
info@sefar.nl

Polska – Poznan
Phone  +48 511 467 467
biuro.pl@sefar.com

Hiszpania – Cardedeu
Phone  +34 93 844 47 10
info.maissa@sefar.com 

Turcja – Ankara
Phone  +90 312 287 34 14
info.tr@sefar.com

Siedziba

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Szwajcaria

Phone +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21

automotive@sefar.com

http://automotive.sefar.com
www.sefar.com

Filie w Afryka

Afryka Południowa – Kya Sand
Phone  +27 11 708 2485
info@sefarfilterpure.com

Maroko – Casablanca
Phone  +212 522 66 14 66
info@sefar.ma

Filie w Ameryce

USA – Buffalo
Phone  +1 800 995 0531
sales@sefar.us

Kanada – Saguenay
Phone  +1 418 690 0888
info.bdh@sefar.com

Brazylia – São Bernardo do Campo
Phone  +55 11 4390 6300
contato.brasil@sefar.com

Meksyk – Cuautitlan Izcalli
Phone  +52 55 2291 0652
info.mexico@sefar.com 

Filie w Australii i Nowej Zelandii

Australia – Huntingwood
Phone  +61 2 8822 1700
oceaniasales@sefar.com

Nowa Zelandia – MT Wellington
Phone  +64 9 527 4409
salesnz@sefar.com


