
Få et bedre førermiljø med et aktivt kulfilter.

Gør det til en ren og lugtfri fornøjelse, når der køres med
Marksprøjte, gyllenedfælder, ammoniakanlæg m.v.

Det aktive kulfilter monteres
hurtigt og let i stedet for de
originale støvkassetter, der er
monteret foran førerkabinens
defroster.

Det aktive kulfilter er bygget i
1mm stålplade og kan genopla-
des, når de aktive kul er opbrugt,
Dvs. at kul og støvfiltre udskif-
tes, så filtret er som nyt igen.

Genopladning af
kulfiltre

- Vort speciale -
ca. halv af nypris

=
billig vedligeholdelse

Der er selvfølgelig en udførlig monterings– og brugervejledning med til alle kulfiltre.

Vi producerer kulfiltre til næsten alle traktormodeller i Norden. Er full line til New Hol-
land, John Deere og Case traktorer.
Er der et kulfilter, vi ikke har på lager, så kan vi fremstille det efter mål eller efter
traktormodellens kabinefilter, det samme gælder for selvkørende marksprøjter.

Læs kulfilterdata på bagsiden af denne brochure !

Det er en ren fornøjelse at køre med et kulfilter fra Østergaard Filter Aps.

   Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg Tlf:+45 55346815 /www.luftrens.dk

Et dansk produkt !



Produktbeskrivelse af aktive kulfiltre  
til montering i kabiner på traktorer. 

Kulfiltrets formål: 
At opfange giftige og ildelugtende stoffer bl.a. ved marksprøjtning, ammoniaknedfældning, 
gyllekørsel m.v. 
Anvendelse: 
I de fleste moderne traktorer findes der en støvmæssig rensning af indblæsningsluften til 
førerkabinen, men dette almindelige filter renser kun for støvpartikler og ikke for organiske stoffer. 
Kulfiltret monteres i stedet for det originale støvfilter, så al luft, der indblæses i førerkabinen, 
passerer gennem et filter, der først renser luften for støvpartikler og dernæst gennem de aktive kul, 
der tilbageholder giftige og ildelugtende stoffer. 
Opbygning:  
Det aktive kulfilter fremstilles i størrelse som en kopi traktorens originale støvfilter, så det kan 
placeres i stedet for det originale støvfilter. 
 
Alle vore kulfiltre til marksprøjtetraktorer er opbygget efter det princip, at indblæsningsluften først 
ledes igennem en støvfiltermåtte, der tilbageholder støvpartikler og samtidig er dråbefanger for 
sprøjtemidler. (Sprøjteføreren kan udtage denne støvfiltermåtte for rensning med trykluft.) 
 
Derefter ledes luften videre gennem det komprimerede aktive kul, der er i et særskilt kulkammer. 
Dette kulkammer  er dimensioneret således, at der ikke er risiko for falskluftgennemtrængen og at 
luften vandrer igennem en nøjere beregnet kulmængde, inden den forlader kulkammeret. 
Den rensede luft fortsætter ind til traktorkabinens defroster og ledes videre rundt i kabinen. 
 
Kulkammeret må ikke røres, så når de aktive kul er opbrugt, kan hele filteret sendes til producent og 
få skiftet de aktive kul samt støvfilter, tætningslister mv.. Så er kulfilteret som nyt igen, dette til en 
meget fordelagtig pris i forhold til et nyt kulfilter. 
 

Tekniske Data  f. eks. CA981MX 
Filterkassetten materiale 1 mm stålplade 
Overfladebehandling Pulverlakering 
Tætning af filter Acrylfugemasse 
Liste til tætning mod anlæg på traktor D-celle gummiliste D14 
Filtmateriale til kulkammer Limil 7 
Forstøvfilt/dråbefanger                                             T 500 EU 4  

Kultyper: 
Mod organiske opløsningsmidler WS490 
Mod Ammoniak                                                        Ammonosorb 
Mod Svovlbrinte  IVP 
NB: Alle kulfiltre er standard tanket med WS490 kul som bruges til marksprøjtning, ønskes andet 
skal det særskilt bestilles. 

Label på kulfilter. 
Indeholder følgende oplysninger: 

Type/ordrenummer   = Traktormærke 
Dato: = Hvornår filtret er produceret 
Kultype: = Hvilken kultype filtret er tanket med 
Renodato: = Hvornår filtret sidst er blevet genopladet 
Firmaoplysninger: = Adresse +tlf. for hotline 
Danske vejl. udsalgspriser på  kulfiltre  til de forskellige traktormodeller kan ses på: 
www.luftrens.dk 
 
Producent:                                                                Forhandler: 
Østergaard Filter  
Barmosevej 27 
DK 4760 Vordingborg 
Tlf: +45 55 34 68 15 


