
A DONALDSON BEMUTATJA

TopSpin™ HD Fémből készült, 
nagy teljesítményű előtisztító

•  Erős és tartós megoldás a kíméletlen körülményeknek 

kitett berendezések megóvására. 

•  A beszívott szennyezőanyagok akár 80%-át is leválasztja 

és eltávolítja, mielőtt azok a motor levegőszűrőjébe 

jutnának. 

•  Nyolcféle méretben kapható, hogy minden 

levegőáramlási szinthez az optimális fojtást biztosítsa.



Ha a por, sóder és föld a napi munkájához tartozik, ne bízza egyedül a 

levegőszűrőkre a tisztítást. A szívónyílásba belépő levegő előzetes tisztítása 

jelentős mértékben megnöveli a levegőszűrők élettartamát, és segít megelőzni 

a költséges motorhibákat.

A TopSpin™ HD levegő-előtisztítók erős és tartós megoldást 
nyújtanak a kíméletlen körülményeknek kitett berendezések 
megóvására.

Nyolcféle méretben kapható minden motormérethez és levegőáramlás-szinthez.

Elősegíti a levegőszűrők jobb 
működését, és meghosszabbítja 
az élettartamukat. Bármivel 
megbirkóznak.

• Építőipar

• Bányászat

• Olaj- és gázipar

• Kavicsbányászat

• Fakitermelés

•  Út- és 
vasútkarbantartás

• Mezőgazdaság

és bárhol, ahol a 
berendezések sűrű és 
szálló pornak vannak kitéve.



A TopSpin HD levegő-előtisztítók nyolcféle méretben 
kaphatók az optimális fojtáshoz minden légáramszinthez, 
és az alábbi előnyöket nyújtják:

Motorjai könnyebben jutnak levegőhöz.

Sokkal kevesebb levegőszűrőre lesz szükség.

Alacsonyabb költséggel üzemeltethet, 
kevesebb karbantartás miatti leállással.

A TopSpin HD teljesítménygörbéi

Az osztatlan rozsdamentes 
acél járókerék az egyetlen mozgó 
alkatrésze. A kettős csapágyak biztosítják 
a megbízható teljesítményt.

A rozsdamentes acél bilincs a 
rögzítőanyával gyorsan és biztonságosan 
rögzíti. Minden TopSpin HD tartozéka egy 
bilincs. 

A szilárd, egy darabból készült 
alumíniumfedél a hornyolt 
kilépőnyílásokon át kivezeti a szálló port.

Valamennyi belső alkatrész tömör 
rozsdamentes acélból készül, hogy 
ellenálljon a szennyeződésnek, a víznek, 
a hőnek és az igénybevételnek. 

A TopSpin™ HD levegő-előtisztítók a beszívott 
szennyezőanyagok akár 80%-át* is leválasztják és kilökik, 
mielőtt azok a motor levegőszűrőjébe jutnának, ami a 
következőket eredményezi:

A levegőszűrők hosszabb élettartama, ritkább cseréje.

Alacsonyabb üzemeltetési költség.

Rövidebb karbantartási idő.

A könyörtelen körülményeknek kitett bányászati, 
olaj- és gázipari, építési berendezések tartozékai, 
például előszűrői valóban sokat elviselnek. Ezért 
a Donaldson TopSpin HD lehet az az előtisztító, 
ami ezt végleg megoldja. Teljes fém felépítése, 
nagy hatékonyságot nyújtó kialakítása és kis 
fojtása a legnehezebb porrészecskéket is kiszórja 
és gépének egész élettartama alatt simán működik. 

A legjobb benne, hogy nincs tartály, amit üríteni 
kellene. Az önszellőztető kivitelből eredően a 
szennyezőanyagokat automatikusan, folyamatosan 
eltávolítja. Csak szerelje fel a TopSpin HD előtisztítót, 
és nem lesz rá többet gondja.

Olyan masszív, mint a gép, amire 
felszereli
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*ISO 5011 szerint, durva porral
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Cikkszám és ábra
Kivezetés belső átmérője (C) Teljes magasság (A) Ház átmérője (B) Működési áramlástartomány Tömeg

hüvelyk mm hüvelyk mm hüvelyk mm SCFM* m3/min font kg

H002850 2,06 52,3 3,41 86,5 5,40 137,2 50–100 1,4-2,8 1,00 0,5

H002851 2,58 65,5 4,25 108,0 6,30 160,0 100–200 2,8-5,6 1,75 0,8

H002852 3,07 78,0 4,96 125,9 7,20 182,9 150–275 4,2-7,8 2,75 1,2

H002853 4,10 104,1 5,81 147,6 8,72 221,6 200–400 5,6-11,3 3,75 1,7

H002854 5,08 129,0 7,56 192,1 11,19 284,2 350–700 10,0-20,0 6,50 3,0

H002855 6,10 154,9 7,72 196,0 12,78 324,6 500–950 14,0-27,0 7,25 3,3

H002856 7,10 180,3 8,38 212,7 14,75 374,6 750–1350 21,0–38,0 9,50 4,3

H002857 8,08 205,2 8,38 212,7 14,75 374,6 950–1600 26,6-44,8 9,50 4,3

*SCFM = standard köbláb/perc. A fenti táblázatok adatait az ISO 5011/SAEJ726 teszteljárással nyertük. Az ISO 5011/SAEJ726 az eredeti berendezésgyártók által széles körben alkalmazott ipari teszt a szívórendszerek alkatrészei hatékonyságának 
értékelésére. A teszteredmények több tesztelt egység átlagértékei. 

Méretválaszték és rendelési adatok
A Donaldson TopSpin™ HD előtisztítók beépíthetők függőlegesen, illetve vízszintesen, hogy a kimeneti nyílás lefelé nézzen. 
Beépítési utasítás és rozsdamentes acél rögzítőbilincs mellékelve. Korlátozott élettartam garancia.

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C és 82 °C között

Ha jelenleg Donaldson Full-View vagy TopSpin™ 
előtisztítót használ, az alábbi táblázatban megtalálja a 
kompatibilis TopSpin HD nagy teljesítményű előtisztítót. 

Könnyen lecserélhető
Az itt felsorolt típusok helyettesíthetők a Donaldson TopSpin HD nagy telje-
sítményű előtisztítókkal.

Donaldson  
Full-View

Donaldson  
TopSpin™

Donaldson  
TopSpin HD

H001823 H002434 H002850

H001251 H002436 H002851

H001249 H002437 H002852

H000858 H002394 H002853

H002043 H002433 H002854

H002223 H002438 H002855

Donaldson 
TopSpin HD Centri Enginaire Fleetguard Sy-Klone Turbo II Turbo III

H002850 EX-20 200 AP8408 / AP3000 9000R 15

H002851 EX-25 255 AP3000

H002852 EX-30 330 AP3000 24 50

H002853 EX-40 440S AP8403 / AP4500 9001R 24 50

H002854 EX-50 550 AP8404 / AP5000 9002/9002R 46

H002855 EX-60 660 68 500

FONTOS!  
Csak fém szívócsőre szerelje fel. Ne szerelje fel műanyag 
szívócsőre. 

ÖSSZEHASONLÍTÁS A KONKURENS TERMÉKEKKEL


