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Dinex Recon RX
Filtros DPF Euro 6 recondicionados
Dinex.net

Aumentar o negócio de filtros DPF
Com a introdução dos Recon RX Dinex - um programa completo de filtros de troca DPF
reacondicionados - A Dinex está agora disponível para oferecer aos nossos clientes filtros DPF novos
e reacondicionados para o crescente mercado Euro 6.
Para cumprir com os requisitos do mercado Euro 6, todos os filtros DPF Dinex são de
tipo aprovado e apenas os filtros de tipo aprovado serão
aceites no Programa Recon RX Dinex.
Os filtros DPF reacondicionados e novos são lançados
continuadamente e disponibilizados através da WebShop
Dinex e no catálogo online Dinex Euro 6.
O mesmo sistema de número de artigo Dinex aplica-se a
novos filtros DPF e filtros DPF reacondicionados tendo um
sufixo +RX.

Solução fácil Box-Box
Os filtros DPF Recon RX Dinex prontos a instalar
são encaixotados para armazenamento e transporte fáceis. A mesma caixa é utilizada para a
devolução dos filtros DPF usados.
Para uma instalação fácil, o filtro DPF Recon RX
Dinex e as caixas do novo filtro DPF Dinex incluem
grampos e juntas.

+

+

Serviço de troca rápida
Os filtros DPF Recon RX Dinex eliminam a espera e os custos de paragem de
um processo de limpeza de filtro DPF normal com uma instalação de troca
de 1:1.
A cobertura de armazém Dinex europeia extensa apoia os nossos clientes
com disponibilidade local e logística para assegurar um serviço eficiente e
rápido dos novos Dinex ou filtros DPF RX Recon Dinex reacondicionados.
Os filtros DPF utilizados aprovados são devolvidos aos armazéns Dinex
locais para inspeção e creditação de depósito. Este serviço contínuo é
realizado apenas 24 horas após a receção dos filtros DPF usados.

going the extra mile

Filtros DPF
recondicionados *

Reutilize a caixa
para devolver os

Inspeção de filtros DPF
usados na unidade

1

5

2

3

4
Processo de recondicionamento
de filtros DPF usados na
instalação central Dinex

Depósito para filtros
DPF usados aprovados
é creditado em 24 horas

*Grampos e juntas incluídas

Processo seguro de 3 passos
Todos os filtros de troca DPF Recon RX Dinex são
reacondicionados de acordo com o processo adequado
disponível no mercado. Este processo é realizado no
equipamento FSX e de acordo com o processo completo de
reacondicionamento e limpeza de 3 passos FSX.

Passo 1
Limpeza pneumática
Passo 2
Limpeza térmica
Passo 3
Recondicionamento

REACONDICIONAMENTO

LIMPEZA

O processo FSX e o equipamento são aprovados e utilizados
pelos fabricantes OE.

Passo 1 e 2

Passo 3

A limpeza normal inclui apenas o passo 1 e o passo 2 utilizando limpeza térmica e pneumática
para remover cinzas soltas e para remover, parcialmente, cinzas endurecidas.
O real processo de recondicionamento tem 3 passos e é aí que os químicos dissolvem as cinzas
endurecidas e restauram o desempenho catalítico. Para um desempenho como novo.

going the extra mile

Seleção de filtros DPF
LIMPEZA

REACOND.

NOVO

Classificação

Baixo custo

Melhor valor

Alta qualidade

Preço

Mais baixo

Competitivo

Mais alto

Tempo de paragem

24-48 horas

Instantâneo

Instantâneo

Disponibilidade

24-48 horas

Em stock

Em stock

Garantia

Não

2 anos

3 anos

Apenas núcleos aprovados

Não

Sim

Sim

Grampos e juntas incluídas

Não

Sim

Sim

Intervalos de manutenção

Mais curto

Médio

Mais longo

Regenerações

Frequente

Médio

Mais baixo

Economia de combustível

Mais baixo

Médio

Mais alto

Contrapressão

Mais alto

Médio

Mais baixo
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O programa Dinex Recon RX é a escolha FÁCIL, RÁPIDA e SEGURA para a
troca DPF filtros.

W

Oferecendo filtros DPF novos e reacondicionados, a Dinex permite que os
clientes escolham de acordo com os seus requisitos específicos. Quer sejam
filtros DPF Dinex novos ou reacondicionados, a nossa configuração de
distribuição Dinex Europeia é rápida e eficiente para lhe fornecer um serviço
fiável que é apoiado pela sua organização Dinex local.
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