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Ponúkame riešenie opráv katalyzátorov 
pre modely EURO - 4/5/EEV

Profitujte z plnohodnotnej opravy katalyzátorov 
v porovnaní so zakúpením nového  
náhradného dielu

Zo starého je nový!

Plnohodnotná  
oprava
Modely vozidiel EURO 4/5, alebo 

EEV sú súčasťou mnohých vozových 

parkov. Chybové hlásenia spojené 

s katalyzátorom sú v servisoch na 

dennom poriadku. Ak nie je možné 

využiť Cleantaxx čistenie kataly- 

zá torov z dôvodu poškodenia, po-

núka sa riešenie v podobe opravy 

a náhrady poškodeného originál-

neho dielu – špeciálne riešenie od 

Cleantaxx.

Máte záujem o ponuku?
Jednoducho nám dajte k dispozícii značku 
vozidla, číslo a výrobcu filtra a zašlite  
na náš mail, alebo zavolajte zákaznícku linku.

F. T. G spol. s. r. o. – Pod věží 554, Zvole u Prahy, 25245 

Prevádzka čistenia Cleantaxx – Rynholec 213, Rynholec, 27101

+420 725 125 725 / office@dpf-ftg.cz

+421 919 981 233
+420 725 125 725 +421 919 981 233

+420 725 125 725

Zákaznícká linka

Zákaznícka linka 

www.dpf-ftg.sk www.dpf-ftg.sk

 Renovácia  DPF   Predaj DPF Renovácia DPF   Predaj DPF

Ušetrite vysoké náklady 
investované do náhradných 
dielov a radšej si zvoľte  
výhodnejšiu cestu! 
Mnoho modelov máme  
skladom a sú vopred  
k dispozícii.

Zo starého
 je nový
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Zo starého je nový
Cleantaxx sa špecializuje na čistenie 
DPF filtrov a katalyzátorov. Čistenie 
je prevedené len vtedy, pokiaľ nie 
je mechanicky alebo funkčne po-
škodené jadro, obal katalyzátora.

Cleantaxx vsádza  
na kvalitu 
Pri výmenách jadier katalyzátora, 
Cleantaxx vsádza na kvalitu a výhrad-
ne pracuje s osvedčenými európskymi 
výrobcami komponentov. Inštalované 
sú keramické alebo metalické jadrá 
filtrov.

ZO staréhO je nOvý Manuálna práca, ktOrá sa Oplatí 

Riešenie máme pre  
tieto značky vozidiel: 
DAF, IVECO, MAN, 
MERCEDES, 
RENAULT, SCANIA, 
VOLVO

01 Príprava

02 Prispôsobiť 03 Pripevniť

Príprava poškodeného katalyzátora. 
Staré jadrá sú vybraté, obal katalyzá-
tora je pripravený na výmenu filtra.

Usadenie nového jadra filtra  
do pripraveného skeletu  
pôvodného katalyzátora.

Fixovanie nového jadra do plášťa, 
kompletácia tela katalyzátora.

Prehliadka

Kontrola stavu poškodenia pred  
čistiacim procesom napríklad  
u MAN TGL/TGM.

Príklad opravy katalyzátora VOLVO FH/FM

Dôvody defektov na katalyzátoroch

• Poškodenie turbodúchadla

• Znečistenie olejom

•  Vzhľadom na vysoké teploty  
diery v jadre filtra, alebo  
praskliny kvôli veľkým tlakom

•  Praskliny v jadre filtra vzniknuté 
vibráciami

•  Následkom prehliadania dlhotrva-
júcich chybových hlásení 

•  Poškodenie spôsobené prevádzko-
vým opotrebovaním


