
AIRFIL-
SUODATTIMET
Suomalainen

suodatin takaa

puhtaasti parhaan

toimivuuden!
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Tehokas suodattaminen ja erilais-

ten epäpuhtauksien poisto var-

mistavat koneiden ja järjestel-

mien taloudellisen ja varman toi-

mivuuden. Suomalainen Airfil Oy

on suodattamisen erikoisosaaja.

Vuodesta 1981 toiminut yritys

tarjoaa kattavan valikoiman suo-

dattimia ja öljynerottimia niin

ajoneuvohuollon, teollisuuden,

voimalaitosten, kiinteistöjen kuin

kone- ja laitevalmistajienkin käyt-

tökohteisiin.

Suomalaista suodatinosaamista
puhtaimmillaan!

Teollisuus

Teollisuuden ja
energiatuotannon
suodattimet

Yksi Airfil Oy:n vahvimmista tuotantoalueista
ovat neste- ja ilmansuodattimet sekä erottimet
teollisuuden, energiatuotannon, voimalaitosten
ja erilaisten kunnossapitotehtävien tarpeisiin.
Tarvittavat suodattimet määräytyvät kulloi-
senkin toimialan, sen prosessien ja tuotan-
tosuunnan mukaisesti. Airfil valmistaa ja
toimittaa joustavasti kaikki suodatinelementit
ja erottimet - myös ne, jotka vaativat erityis-
osaamista ja -valmiuksia.

Airfil Oy valmistaa vaihtosuodatin-
elementtejä joiden pääkäyttöalueet ovat:

NESTESUODATUS
• hydrauliikka - ja voitelujärjestelmät
• prosessivesi

ILMANSUODATUS
• imu- ja kiertoilmajärjestelmät:

patruunat, panelit, kasetit, pussit,
HEPA, ULPA

• pölynpoistosuodattimet:
patruunat, letkut



Puhdasta suomalaista osaamista!
Airfil Oy:n toiminnan kulmakiviä ovat suodatti-
mien ja erottimien korkea laatu, jatkuva tuote-
kehitys, nopea toimitusvalmius, vuosikym-
menten mittainen kokemus sekä tinkimätön
halu vastata ajan ja asiakkaiden tarjoamiin
haasteisiin. Airfil Oy pystyy palvelemaan kat-
tavasti ja tarjoamaan hankintojaan keskit-
tävälle asiakkaalle merkittäviä säästöjä. Airfil
Oy tarjoaa puhdasta suomalaista suodatin-
osaamista - niin ympäristön kuin asiakkai-
densakin parhaaksi!

Ilmansuodatuk-
sella raikasta ja
pölytöntä ilmaa

Epäpuhtauksien ja pölyn poisto sisään tule-
vasta ilmasta on moottoreiden ja koneiden
luotettavuuden ja toiminnan kannalta ensi-
arvoisen tärkeää. Parhaista materiaaleista
tarkasti valmistetut Airfil-ilmansuodattimet
ovat vakuuttaneet ja vakiinnuttaneet paik-
kansa niin ajoneuvokäytössä kuin teollisuu-
dessakin. Kattavan tuotevalikoiman valtteja
ovat korkean laadun ohella monipuolisuus,
Airfil-suodattimien pitkä vaihtoväli, erinomai-
nen saatavuus sekä erittäin kilpailukykyinen
hinnoittelu. Suomalaiseen suodatinosaami-
seen on helppo luottaa!

Valmistamme myös asiakkaiden tarvitsemia
erikoissuodattimia yksilöllisenä mittatilaus-
työnä. Toimitamme sekä pienet että suuret
sarjat nopeasti.



Työkoneet

Suodattimet
kuljetuskalustolle
ja työkoneisiin

Raskaan kuljetuskaluston ja työkoneiden
käyttöympäristöt ja -olosuhteet ovat usein
äärimmäisen vaativia: on pölyä, kosteutta,
lämpötilavaihteluja, äärirajoilla kulkevaa kuor-
mitusta ja lukuisia muita tilanteita, jotka aset-
tavat koneille erityisiä vaatimuksia. Airfil Oy
valmistaa ja toimittaa kaikki raskaan kalus-
ton suodattimet sekä työkoneisiin muun
muassa ns. Heavy Duty -suodattimia, joiden
erottelukyky on huippuluokkaa ja vaihtoväli
pisin mahdollinen. Airfil Oy toimittaa katta-
vasti myös laitteiden ja koneiden hydrauliikka-
järjestelmien tarvitsemia vaihtoelementtejä.
Hankintojen keskittäminen Airfil Oy:lle ja
nopeat toimituksemme varmistavat vaativissa
olosuhteissa toimivan kaluston pitkät huolto-
välit ja lyhyet huoltoseisokit. Airfil Oy tuntee
asiakasyritystensä toimintojen erityispiirteet
ja -tarpeet ja osaa varautua niihin.

Airfil käyttää hydrauliikkasuodattimissa
lasikuitumateriaalia joka takaa parhaan
suodatusasteen ja pitkän käyttöiän sekä
toimivuuden vaihtelevissa sääoloissa.
Ympäristön huomioon ottavia EKO-
suodattimia kehitetään jatkuvasti.

Kuljetusvälineiden ja työkoneiden
suodattimet muodostavat Airfil-tuotteista
merkittävän osan.



Suodattimet
kiinteistöihin

Nopeasti kehittyvä talotekniikka ja koneellinen
ilmastointi ovat osa nykyaikaista rakentamista.
Airfil Oy:n suodattimet takaavat asukkaille ja
toimistojen työntekijöille puhtaan hengitys-
ilman. Raskaan teollisuuden ja eri tuotannon-
alojen vaatimukset erilaisten epäpuhtauksien
poistamiseksi niin toiminnan aikaansaamista
päästöistä kuin työntekijöiden hengitysilmas-
takin kasvavat vuosi vuodelta. Airfil Oy vastaa
näihin haasteisiin ja toimittaa kunkin kohteen
erityisvaatimukset huomioivia suodattimia.

Ympäristöömme lisääntyneet epäpuhtaudet
nostavat tehokkaamman ilmansuodatuksen
tarvetta monissa käyttökohteissa.
Meillä on vankka kokemus myös hienoim-
masta ilmansuodatuksesta (HEPA, ULPA)
ja aktiivihiilen käyttämisestä yhdistettynä
hienosuodatukseen esim. kiinteistökäytössä.

Jo yrityksen nimi, Airfil Oy, on velvoittanut
meitä valmistamaan korkealuokkaisia
ilmansuodattimia toiminnan alusta lähtien.
Jatkuva markkinalähtöinen tuotekehitys ja
oikea hinta/laatusuhde on pitänyt esim.
Airfil-AFA ilmansuodattimet jälkimarkki-
noiden yhtenä ostetuimpana merkkinä
Suomessa.
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Puhtaasti
parasta laatua!

Airfil Oy:n tuotevalikoimassa on
yli 10000 nimikettä. Valtaosa tuotteista löytyy
suoraan varastosta toimitusvalmiina.
Lisäksi Airfil Oy valmistaa erikoissuodattimia
täsmälleen asiakkaiden toiveiden ja mittojen mukaan.

Airfil Oy:n nykyaikainen tuotantolaitos toimii joustavasti
ja ekologisesti noudattaen sille myönnettyä
ISO 14001 -ympäristösertifikaattia sekä
ISO 9001 -laadunhallintasertifikaattia.
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Katso lisätietoja www.airfil.fi tai soita ja kysy asiantuntijoiltamme. Myynti  044 434 0300  •  Sales + 358 44 434 0301

Tuotevalikoimassa ovat muun muassa:
• ilmansuodattimet
• hydrauliikkasuodattimet
• öljynerottimet
• raitisilma- ja ilmastointisuodattimet sekä suodatinmatot
• imusuodattimet
• huohottimet
• paineilmasuodattimet
• vesisuodattimet
• erikoissuodattimet mittatilaustyönä


