
Racor Filtration Division 
Europe – Distribution
Filtrering av bränslen, luft och kolväten

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



Kvalitetslösningen
I mer än 30 år har Parker stått för 
förnyelse av filtrering och vattenavskilj-
ning för dieselbränslen. Vi har försett 
OEM-tillverkare och slutkunder med 
filtreringsprodukter av hög kvalitet. 
Denna information har utformats för 
att hjälpa våra återförsäljare att känna 
igen nyckelprodukterna: filterenheter, 
utbyteselement och annat som riktar sig 
speciellt till marknaden för underhåll 
och service.

En introduktion till våra återförsäljar
produkter

Nyskapande produkt
utformning och teknik
Som en av världens ledande tillverkare 
av bränslefilter är vi stolta över vårt 
engagemang för nyskapande produkter. 
Våra återförsäljare spelar en viktig roll 
för att vi skall fortsätta sträva efter detta 
genom att tillhandahålla lokal service, 
support och produktlager.

Driftsäkert året runt 
Racors genomskinliga filterskålar är tillverkade i höggradiga polymerer som klarar 
naturens prövningar och krävande applikationer. De missfärgas inte om de utsätts 
för ultraviolett ljus. De är ogenomträngliga för kemikalier och de tillsatser som 
ofta förekommer i dieselbränsle. De står emot sträng kyla, stenskott och andra 
skaderisker på vägarna.

Turbinserien

Med utbyteselementet Aquabloc II  
får du en komplett sats med alla 
de packningar du behöver.

Mediet i Aquabloc II är en 
blandning av cellulosa av 
hög kvalitet och  
hartser som ges en 
speciell kemisk 
behandling.

Vattensensor och vakuummeter 
för att indikera servicebehov är 
värdefulla tillval som finns för 
de flesta modeller.

Mediet i Aquaboc 
II är veckat vilket 
ger en större yta 
som exponeras 
för filtrering 
av bränslet 
och större 
smutsupptagnings
kapacitet.

Filterskålar i polymer 
är praktiskt taget 
oförstörbara. De miss
färgas inte om de utsätts 
för alkohol, tillsatser 
eller UVljus – de förblir 
alltid genomskinliga.  
En skål i aluminium finns 
till de flesta modeller.

En självventilerad 
avtappningsventil 
med positiv tätning 
eliminerar läckor och 
snabbar upp service.

De bästa packningar 
och oringar som går 
att få tag i utlovar 
stabila och säkra 
tätningar.

Lock i formgjuten 
aluminium med 
multipelportar underlättar 
både installation och ev 
kompletteringar.

Kraftiga 
flödningspumpar 
är inbyggda i 
filterhuvudet.

Slitstark montering med 
enkelbultshållare  
fördubblar motstånds
kraften mot vibrations
utmattning.

Komponenter i aluminium 
och pulverlackering 
betyder att rost aldrig blir 
något bekymmer.

Aquabloc media driver ut vattnet och håller 
motorer fria från vatten, rost och smuts.

Värmeelement på 
300 watt underlättar 
kallstarter – termostater 
är standard för att  
klara kraven i dagens 
motorer.

Filterskål i polymer  
håller för extrema stötar 
och temperaturer.

Själventilerande avtappning. 
Med en enkel vridning 
rengörs avtappningshålet 
snabbt.

SpinOnserien
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Det främsta märket för 
bränslefilter är också 
det som utvecklats mest 
Alla motorer går bättre med ett 
system som renar bränslet, tar bort 
vatten, värmer bränslet och känner av 
när det är dags för service. Systemet 
är Racors Turbine-serie och det är 
det mest kompletta, effektivaste 
och mest tillförlitliga motorskyddet 
med hög kapacitet som du kan sätta 
in. Ett system som bevarar dina 
investeringar i motorer och bränsle.

Ett inbyggt handtag gör den 
lätt utbytbar.

Elementen i Aquabloc II 
filtrerar bort skadliga små 
smutspartiklar och alger från 
bränslet. Elementen i Aquabloc 
II är rostfria – med gavlar i 
polymer som aldrig kommer 
att rosta.

Använd orginalfilter från 
Racor för att försäkra 
dig om förstklassig 
prestanda.

Gavlarna är märkta med färg
koder för att underlätta identi
fiering och användningsområde 
– rött för primärfiltrering vid 
30 mikron, blått för primär eller 

sekundärfiltrering vid 10 mik
ron samt brunt för andra 

eller slutfiltrering vid  
2 mikron.

Vevhusventilation

•  I slutna utrymmen som generator- och 
båtmotorrum, kan skador på kring-
utrustning som kylare och elektro-
niska instrumentpaneler ge upphov till 
riskfyllda förhållanden, driftavbrott och 
dyra reparationer.

•  Oljedimma täcker och förorenar efter-
kylaren och andra motorkomponenter. 
Denna beläggning minskar motorkyl-
ningens kapacitet, försämrar med tiden 
motorns prestanda och driftsäkerhet, 
och förkortar motorkomponenternas 
användbara livstid.

•  Motorns insugningsrör drar då in för-
orenade gaser, som täpper till luftfiltren 
och skadar turboladdarkomponen-
terna. Det är absolut nödvändigt att 
oljedimman avlägsnas från vevhus-
avgaserna innan de förs in i motorns 
luftintag i slutna ventilationssystem.

Genomblåsningen i vevhuset uppstår 
då förbränningsgaser under högt tryck 
blåser förbi kolvringarna in i vevhuset. 
När dessa genomblåsningsgaser 
passerar genom vevhuset förorenas  
de med oljedimma.

Öppen och ofiltrerad ventilering av 
motorns vevhus gör att olje- och 
sotbemängd dimma avluftas i den 
omgivande atmosfären. 

Miljöhänsyn, EPA och den europeiska 
lagstiftningen förbjuder att obehandlade 
vevhusgaser släpps ut i luften.
Racors system för vevhusventilation 
avlägsnar sot från genomblåsnings-
gaserna samtidigt som den insamlade 
oljedimman återförs till vevhuset. De 
filtrerade gaserna kan sedan antingen 
avluftas säkert ut i luften eller återföras 
till turboladdarens luftintag.

Utbytbara filter 
med bra prestanda 
och koalescerande 
media av 
djupfiltrerande 
mikroglasfiber

Utbyte utan verktyg 
tack vare spännhakar 
i rostfritt stål 

Alternativt inlopp 
och utlopp på 
vänster eller 
höger sida

Utökat serviceintervall 
genom Vapourbloc™ 
filterelement

Stål med 
epoxylackering

Backventil i avtappningen 
gör att uppsamlad olja 
kan återföras till vevhuset. 
Detta minskar behovet av 
regelbunden tappning och 
minskar oljeförbrukningen 
avsevärt

Den unika tryckregulatorn 
i vevhuset med inbyggd 
överströmningsventil 
minskar tryckvariationerna 
i vevhuset. Stora varia
tioner i vevhustrycket 
kan skada packningar,  
förorsaka olje
förluster och 
andra problem

Högeffektiv olje
avskiljning till 
0,3 µ (mikron)

Maximal kontinuerlig 
drifttemperatur  
40 till 116 ˚C

Sluten vevhusventilation
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KolvätefiltreringLuftfiltersystem för motorer 

Luftfiltrering i daglig 
användning

DynaCell är en lättinstallerad enstegs-
luftrenare för medeltunga och tunga 
applikationer. Den finns i tre storlekar 
för montering antingen horisontellt 
eller vertikalt. Underhållet är enkelt och 
servicen går snabbt. Den långa, effektiva 
livslängden för DynaCell minskar 
underhållsbehovet – en speciell fördel för 
avlägset belägna anläggningar.

Pamicseriens luftrenare ger ett 
oöverträffat motorskydd för en rad  
olika utrustningar, från lastbilar  
i fjärrtransporter till kompressorer, 
stationära motorer och till båtmotorer. 
Pamic filterelement har en effektivitet  
på i genomsnitt 99,9 % (SAE J276). 

Frisk luft. Det är det som Racors 
luftfiltrering handlar om. Därför att 
när motorer andas lättare presterar 
de bättre – ger mera kraft, större 
vridmoment och får en bättre 
bränsleekonomi. I Racors sortiment 
ingår luftrenare och förfilter för tunga 

Parker Racors filterbehållare och 
filterelement för industrier och 
applikationer som: raffinaderier, 
pipelines, bulklagerterminaler och 
tankningsutrustning på flygplatser.

Finare filtrering, renare kolväteprodukter 
och förlängda utbytesintervall 
förlänger drifttiden och ger lägre 
underhållskostnader.

Filtrering med kvalitet 
enligt standard

Parker Racor faktaruta:

•  Alla motorer går bättre med ett 
system som renar bränslet, tar bort 
vatten, värmer bränslet och känner 
av när det är dags för service.

•   Lösningen kan vara ett turbinfilter, 
Spin-On-filter eller kolvätefilter

•   Aquabloc II media monteras 
som standard. Beprövade media 
som driver ut vatten och håller 
motorerna vattenfria, rostfria och 
smutsfria.

•   Element eller filter i serien 
Aquabloc II levereras i kompletta 
satser, med alla nödvändiga 
tätningar. 

•   Parker Racor är också det främsta 
märket inom marin filtrering med 
ett omfattande urval av Spin-On- 
och turbinkomponenter för både 
fritidsbåtar och kommersiella fartyg.

ECO III är Racors senaste motorluftfilter, 
speciellt konstruerat som det mest 
mångsidiga filtret på marknaden med 
möjligheter till flera olika vinklar på 
inlopps- och utloppsportar. Utloppet och 
borttagande av filterelement kan väljas 
åt vänster eller höger, med anslutningar 
för CCV och manometer. Konstruerad för 
motorer på mellan 250 och 500 hk och 
med sin mångsidighet gör att ECO III är 
idealisk för applikationer i lastfordon och 
bussar.  

applikationer, vevhusventilation, 
filter och ljuddämpare för båtar samt 
utbyteselement. 
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Kolvätefiltrering

FBO filterenhet

FBO standardutförande

• Lock i pressgjuten aluminium
•  Filterskål i stål 
• Låsringsbehållare, inga klammer
• 1 1/2“ NPT inlopp och utlopp
•  10 bar vid 116 ˚C max. 

dimensionerande tryck

Tillval 

• Monteringskonsol  
• Nivåvisare 
• Tryckdifferensindikator

Schema för en modern dieselmotor

Schemat visar filtrering i luftintag, vevhusventilation, bränslefiltrering och vattenavskiljning i en modern dieselmotor.

FBO kan också användas för dieselbränsle-
pumpar eller som ett första bränslefilter/
vattenavskiljare för stora dieselmotorer.

De mångsidiga filterenheterna FBO-10 
och FBO-14 har tre olika elementtyper 
att välja mellan för 
att klara de flesta 
applikationer; 
partikelrening, 
vattenavskiljning och 
vattenabsorption.

Exempel på 
installationer

• Tankbilar på flygplatser 
• Fasta bränslepumpar på flygplatser
• Transportsystem för dieselbränsle
• Bränsledepåer för sjöfarten
• Bränslesystem för stora dieselmotorer

Applikationer

•   Jetbränsle, flygbensin, dieselbränsle, 
bensin, fotogen, JP4, JP5 och JP8.

Bränsle-

insprutnings-

pump

Diesel
motor

Bränsle-
tank

Inlopps  
filter/ljuddämpare Kompressor

Avgaser ut

Turbo

Efterkylare

Ren luft in

Utströmning av vevhusgas

Avtappning till motor
Avtappning

CCV™ 
system

Racors filterenheter FBO-10 och FBO-14 
har konstruerats för att klara de tuffaste 
tankningsförhållanden för kolväten samt 
göra filterbyte enkelt. FBO-enheten 
klarar flöden på upp till 284 l/min 
beroende på modell, installerade filter-
element och bränslet som skall filtreras.

FBO-enheten kan användas på mobila 
tankfordon eller installeras vid fasta 
bränslepumpar.
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Typ Beställn.nr. Flöde Beskrivning Ersättnings-
element

SpinOnfilter Racors SpinOnfilterserie innehåller 
patenterat Aquabloc II media

200-serien 230R30 113 l/h FFWS med flödningspump 
30 mikron 1/4” NPT

R20P

260R30MTC 227 l/h FFWS utan flödningspump 
30 mikron M16 x 1,5

R260P 

400-serien 490R10MTC 340 l/h FFWS med flödningspump 
10 mikron M16 x 1,5

R90T 

490R2430MTC 340 l/h FFWS med flödningspump, 24 V 
filterskål med värme 30 mikron M16 

R90P

490R30MTC 340 l/h FFWS med flödningspump 
30 mikron M16 x 1,5

R90P

4120R10MTC 545 l/h FFWS med flödningspump 
10 mikron M16 x 1,5

R120T

4120R30 545 l/h FFWS med flödningspump 
30 mikron 3/4” SAE

R120P

4120R30MTC 545 l/h FFWS med flödningspump 
30 mikron M16 x 1,5

R120P

4160RHH10MTC 600 l/h FFWS med flödningspump, 12 till 42 V 
PTC lock värme 10 mikron M16 x 1,5

R160T

600-serien 690R10MTC 340 l/h FFWS utan flödningspump 
10 mikron M16 x 1,5

R90T 

690R2430MTC 340 l/h FFWS utan flödningspump, 24 V 
filterskål med värme, 30 mikron M16 

R90P

690R30 340 l/h FFWS utan flödningspump 
30 mikron 3/8” NPT

R90P 

690R30MTC 340 l/h FFWS utan flödningspump 
30 mikron M16 x 1,5

R90P 

6120R2430MTC 545 l/h FFWS utan flödningspump, 24 V 
filterskål med värme, 30 mikron M16 

R120P

6120R30 545 l/h FFWS utan flödningspump 
30 mikron 3/8” -18 NPTF

R120P

6120R30MTC 545 l/h FFWS utan flödningspump 
30 mikron M16 x 1,5

R120P
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Typ Beställn.nr. Flöde Beskrivning Ersättnings-
element

Marin SpinOn

Marin  
100-serien

120RRAC02 57 l/h FFWS utan flödningspump 
10 mikron, metallskål  
1/4” -18 NPTF

S3240

Marin  
200-serien

320RRAC01 227 l/h FFWS utan flödningspump 
10 mikron 1/4” -18 NPTF

S3227

320RRAC02 227 l/h FFWS utan flödningspump 
10 mikron, metallskål  
1/4” -18 NPTF

S3227 

Marin  
600-serien

660RRAC01 340 l/h FFWS utan flödningspump 
10 mikron 3/8” -18 NPTF

S3232

För att förenkla identifieringen av Parker Racors 
filter har ett enkelt färgkodssystem införts med 
brun-, blå- resp rödfärgade filterelement.

Färgkoder för filterelement Brunt = 2 mikron

Blått = 10 mikron

Rött = 30 mikron
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Turbinefilter

Turbinserien är det 
mest kompletta, 
effektivaste och 
mest tillförlitliga 
motorskyddet med hög 
kapacitet som du kan 
sätta in.

500FG30 227 l/h
Turbin 30 mikron 
3/4” -16 UNF

2010 PM – OR 

500FG30MTC 227 l/h Turbin 30 mikron M16 x 1,5 2010 PM – OR

900FH30 340 l/h Turbin 30 mikron  
7/8” -14 UNF

2040 PM – OR 

902FH30 340 l/h Turbin 30 mikron M22 x 1,5 2040 PM – OR

1000FH30 681 l/h Turbin 30 mikron  
7/8” -14 UNF

2020 PM – OR 

1002FH30 681 l/h Turbin 30 mikron M22 x 1,5 2020 PM – OR

75500FGX30 227 l/h x2 Duplex turbin 30 mikron med 
6-vägs ventil 3/4” -16 UNF

2010 PM – OR 

75900FHX30 340 l/h x2 Duplex turbin 30 mikron med 
6-vägs ventil 7/8” -14 UNF

2040 PM – OR

751000FHX30 681 l/h x2 Duplex turbin 30 mikron med 
6-vägs ventil 7/8” -14 UNF

2020 PM – OR



Typ Beställn.nr. Flöde Beskrivning Ersättnings- 
element

UL Marin

Turbinfilter

Varianter av den ansedda 
turbinserien för marina 
miljöer

500MAM30 227 l/h UL Marin turbin, metallskål,  
30 mikron 3/4” -16 UNF

2010 PM – OR

900MAM30 340 l/h UL Marin turbin, metallskål, 
7/8” -14 UNF, 30 mikron

2040 PM – OR

902MAM30 340 l/h UL Marin turbin, metallskål,  
30 mikron M22 x 1,5

2040 PM – OR

1000MAM30 681 l/h UL Marin turbin, metallskål, 
7/8” -14 UNF, 30 mikron

2020 PM – OR

1002MAM30 681 l/h UL Marin turbin, metallskål,  
30 mikron M22 x 1,5

2020 PM – OR

75500MAXM30 227 l/h x2 UL Marin duplex FFWS turbin 
30 mikron med 6-vägs ventil 
3/4” -16 UNF

2010 PM – OR

75900MAXM30 340 l/h x2 UL Marin duplex FFWS turbin 
30 mikron med 6-vägs ventil 
7/8” -14 UNF

2040 PM – OR

751000MAXM30 681 l/h x2 UL Marin duplex FFWS turbin 
30 mikron med 6-vägs ventil 
7/8” -14 UNF

2020 PM – OR

Vattenavskiljar 

serien

PFFDW51125 Utbyteselement till vattenavskiljarfilter 
25 mikron vattenabsorberande

SpinOn 

utbyteselement
R120P Utbyteselement 4120/6120 30 mikron 

R120T Utbyteselement 4120/6120 10 mikron

R12P Utbyteselement 120A 30 mikron

R12T Utbyteselement 120A 10 mikron

R15P Utbyteselement 215 30 mikron

R160T Utbyteselement 4160 10 mikron

R260P Utbyteselement 260 30 mikron

R20P Utbyteselement 230 30 mikron

R25P Utbyteselement 245 30 mikron

R25T Utbyteselement 245 10 mikron

R45P Utbyteselement 445/645 30 mikron

R52P Utbyteselement 152R 30 mikron

R60P Utbyteselement 460/660 30 mikron

R60T Utbyteselement 460/660 10 mikron
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Typ Beställn.nr. Beskrivning

SpinOn 

utbyteselement 

forts.

R90P Utbyteselement 490/690 30 mikron 

R90T Utbyteselement 490/690 10 mikron

R90TDMax Utbyteselement 490 RMSC/HH 10 mikron

S3227 Utbyteselement 320RAC 10 mikron

S3232 Utbyteselement 660RAC 10 mikron

S3240 Utbyteselement 120RAC 10 mikron

PFF 5510 Utbyteselement, bensin 10 mikron

PFF 5605 Utbyteselement, bensin 10 mikron

PFF 5607 Utbyteselement (RFCM), 30 mikron

31871 Dubbelförpackning av filterelement till Mercury utombordsmotorer

Turbine 
utbyteselement

2010PMOR Utbyteselement 500 turbin 30 mikron

2010SMOR Utbyteselement 500 turbin 2 mikron

2010TMOR Utbyteselement 500 turbin 10 mikron

2020PMOR Utbyteselement 1000 turbin 30 mikron

2020SMOR Utbyteselement 1000 turbin 2 mikron

2020TMOR Utbyteselement 1000 turbin 10 mikron

2040PMOR Utbyteselement 900 turbin 30 mikron

2040SMOR Utbyteselement 900 turbin 2 mikron

2040TMOR Utbyteselement 900 turbin 10 mikron

Luftfiltersystem  
för motorer Slutna system för vevhusventilation

CCV CCV450008L Max. flöde: 10CFM portdimension: 1 3/16"

CCV450008R Max. flöde: 10CFM portdimension: 1 3/16"

CCV600008L Max. flöde: 20CFM portdimension: 1 5/8"

CCV600008R Max. flöde: 20CFM portdimension: 1 5/8"

CCV800008L Max. flöde: 40CFM portdimension: 1 7/8"

CCV800008R Max. flöde: 40CFM portdimension: 1 7/8"

CCV-element CCV5524808 Utbytesfilterenhet – CCV4500

CCV5527408 Utbytesfilterenhet-CCV6000

CCV5522208 Utbytesfilterenhet-CCV8000

Tillbehör till 
bränsleprodukter

RFF1C Bränsletratt 10 LPM 100 mikron

RFF3C Bränsletratt 14 LPM 100 mikron

RFF8C Bränsletratt 19 LPM 100 mikron

RFF15C Bränsletratt 57 LPM 100 mikron

LG 100 Bränsle/luftavskiljare

RK 30880 Sats med aktiv vattensensor med inbyggd elektronik och varningslampa under 
instrumentbrädan. Kan används med alla Spin-On-filter och turbinfilter.

RK 22628 Filtertång



Typ Beställn.nr. Beskrivning

Dynacellelement 049261000 T-512 Dynacell-element

045800000 T-519 Dynacell-element

048976000 T-519D Dynacell-element

052711000 T-520DR Dynacell-element

049812000 T-528D Dynacell-element

051800000 T-528 Dynacell-element

060799000 T-529DR Dynacell-element

ECO-produkter 500187012 ECO-III monteringsplatta

500192012 ECO-III utloppstråg

500229000 ECO-III klammer (8 per förpackning)

500233000 ECO-III säkerhetselement

500247012 ECO-III primärelement

500250012 ECO-III-hölje, bas med säkerhetselement

500251012 ECO-III-hölje, bas utan säkerhetselement

Pamic-element 012233003 Pamic-element – P9

012233004 Pamic-element – P12

012233005 Pamic-element – P16

012233006 Pamic-element – P20

012233007 Pamic-element – P24

012233008 Pamic-element – P32

012233009 Pamic-element – P40

012233010 Pamic-element – P48

012233011 Pamic-element – P64

012233014 Pamic-element – P12 (2x6)

012233010LONG Pamic-element – P48
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Typ Beställn.nr. Beskrivning

Luftprodukter 

– reservdelar

014439000 Adaptersats till filterindikator för alla luftfilter för motorer

014440001 Indikator för filterservice, 90° vinkelkoppling 4-25", H2O Vac, anslutning 1/8"

400033015 Indikator för filterservice 3-15" koppling H2O Vac, anslutning 1/8"

400033025 Indikator för filterservice 4-25" koppling H2O Vac, anslutning 1/8"

035588000 Flexibel urluftningsventil för T512 Dynacell

049780000 Flexibel urluftningsventil för T519 och T528 Dynacell

039135001 Sats med indikator för filterservice/adapter 4-25" H2O Vac

038105007 Låsmutter för C61, C63, C64 och C69 fästen – Pamic klammerenheter

054803000 Flexibel urluftningsventil – för Pamic-förfilter

Kolväte 

produkter

FBO- 

höljen

FBO10 Filterhus (element ingår inte)

FBO14 Filterhus (element ingår inte)

72710 Nivåvisare

72694 15 psi differentialtrycksindikator

FBO-element FBO60331 Förfilterelement – 5 mikron (FBO 10)

FBO60340 Förfilterelement – 5 mikron (FBO 14)

FBO60353 FFWS-element – 10 mikron (FBO 10)

FBO60356 FFWS-element – 10 mikron (FBO 14)

FBO60334 Absorberande filter – 5 mikron (FBO 10)

FBO60343 Absorberande filter – 5 mikron (FBO 14)

 
VARNING

FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV 
KRINGUTRUSTNING KAN ORSAKA DÖDSFALL ELLER SKADA PÅ PERSON ELLER FÖREMÅL.

Detta dokument och annan information från Parker Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade återförsäljare innehåller förslag på produkter 
och system, för närmare analys av användare med tekniska specialkunskaper. Användaren måste analysera alla förhållanden för tillämpningen, inklusive 
konsekvenserna av eventuella fel och gå igenom den produktinformation som finns i aktuell produktkatalog. Beroende på de olika driftförhållandena och 
tillämpningarna för dessa produkter och system, så ansvarar användaren helt själv, genom egna analyser och provning, för det slutgiltiga valet av system och 
komponenter, och för att förvissa sig om att uppfylla alla krav på funktion, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningstexter för den avsedda tillämpningen.

De produkter som beskrivs häri, inklusive samtliga produktfunktioner, specifikationer och konstruktioner samt alla uppgifter om tillgänglighet och 
prissättning kan när som helst komma att ändras av Parker Hannifin Corporation eller dess dotterbolag, utan föregående meddelande därom.

Försäljningsvillkor  Var god kontakta din Parker återförsäljare för de detaljerade försäljningsvillkoren.
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Parkers tekniska resurser står för rätt filtreringsteknik, som 
motsvarar dina krav. Det är därför som tusentals tillverkare och 
användare över hela världen förlitar sig på Parkers personal och 
våra filtreringsprodukter.

Filtrering av hydraul
vätskor, smörjmedel 
och kylmedel
Filtersystem med hög 
prestanda för skydd av 
maskiner i industriella, 
mobila, militära samt 
marina applikationer.

Filtrering och 
avskiljning
Ett komplett sortiment 
av filtrerings- och 
avskiljningsprodukter 
för tryckluft och gaser; 
koalescens-, partikel- 
och adsorptionsfilter  
i många applikationer  
i många branscher.

Racor bränslebehandling 
och filtrering
Parkers system för 
filtrering av luft, bränsle 
och olja ger skydd för 
motorer i alla slags 
miljöer var som helst  
i världen.

Filtrering av process
medier och flytande 
kemikalier
Filtreringssystem 
för tillverkning och 
beredning av drycker, 
kemikalier, livsmedel, 
kosmetika och färger 
samt för vattenrening, 
fotoframkallning och 
mikrochiptillverkning.

Kontroll av föroreningar 
i system
Direkt dynamisk partikel-
analys, efterkontroll 
genom flaskprover 
och vätskeanalyser 
samt mätning av 
vattenföroreningar  
i systemets olja.

Varumärket med det största 
anseendet inom motorskydd

Racors teknologi gör slut på osäkerheterna när det gäller skydd 
av motorer och Racors tillverkningskvalitet och omsorg om 
detaljerna garanterar att kunderna får de lösningar de letar 
efter inom filtrering och avskiljning.

För att underlätta valet av produkter har vi delat in Racors 
breda sortiment i fyra kataloger för olika marknader och 
applikationsområden enligt nedan.

Filterhus och filtertelement för kolväten
Från raffinaderiet till insprutningsventilen, 
i flygterminalen och vid bränsledepån, 
har Racor lösningen på dina behov 
av filterbehållare och -element för 
bränslehanteringen.

Kommersiell bränslefiltrering
Varje gång du fyller på bränsle så följer 
miljontals små föroreningar med ... tillräckligt 
små för att inte synas men stora nog för att 
fördärva insprutningsmunstycken och pumpar 
och minska lönsamheten. Lösningen finns 
i Racors produktsortiment  för industri och 
fordon
med beprövade Spin-On-filter, Turbine-serie 
bränslefilter och vevhusventilation.

Luftfiltersystem för motorer 
Frisk luft. Det är det som Racors filtrering 
handlar om. Därför att när motorer andas 
lättare presterar de bättre och ger mera 
kraft, större vridmoment och får en bättre 
bränsleekonomi. Vilken applikation du än har, 
finns det ett filtreringssystem från Racor som 
hjälper dig och din motor att andas lättare.

Filtrering för fritidsbåtar och  
kommersiell sjöfart 
Fråga en sjöman hur man skyddar motorn, 
om filtrering, om driftsäkerhet och prestanda. 
Oavsett om det är en skeppare på en stor 
lustjakt, segelbåt, fiskeskuta eller bogserare 
är chansen stor att svaret blir detsamma som 
det varit i mer än tre decennier, med ett ord ... 
Racor. Marina filtreringsprodukter som man 
har förtroende för på alla de sju haven.
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