
Equipamentos de filtragem hidráulica  
para Case

® e New Holland
®

Excelentes alternativas por um menor custo total de operação. 

Quando seu equipamento está parado devido a manutenção

não programada, sua receita é afeta e reflete no resultado

financeiro. Felizmente, há maneiras de você se proteger

contra o tempo de inatividade não planejado com a linha

de produtos Fleetguard de soluções para filtragem

Os filtros hidráulicos Fleetguard foram desenvolvidos

para ajudar a manter os sistemas hidráulicos de precisão

funcionando como devem. A Cummins Filtration oferece

soluções de filtragem hidráulica para uma ampla variedade 

de aplicações, inclusive para vários filtros recém-lançados 

especificamente para a Case® e New Holland®. 

Esses filtros Fleetguard atendem ou excedem as

especificações OEM do equipamento e são os primeiros 

disponíveis no mercado de peças de reposição, 

proporcionando desempenho da mais alta qualidade e 

imbatível custo total de operação.

Primeiro no mercado de peças de reposição



Criados pela melhor empresa 
Os produtos Fleetguard foram desenvolvidos por engenheiros da

Cummins Filtration, a única empresa de soluções em filtragem a

fazer parte de uma companhia que fabrica motores. Nós sabemos 

o que é necessário para maximizar o seu investimento em 

equipamentos. A qualidade dos nossos produtos se compara 

apenas à qualidade de nossas vendas, serviço e suporte. Nossa 

rede de distribuição em todo o mundo pode encontrar com rapidez 

e eficiência a solução certa para atender às suas necessidades.

Com o suporte da melhor garantia
Ao contrário dos nossos concorrentes, que oferecem cobertura 
proporcionalmente dividida, a proteção da nossa garantia 
completa estende-se do ponto de compra até a vida útil 

recomendada do produto. Nada protege como Fleetguard!

Para obter mais informações,  
visite CumminsFiltration.com
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Novos filtros hidráulicos Fleetguard para  
aplicações da Case® e New Holland® 

Desempenho de filtragem
igual ou superior

Menor custo total
de operação

Redução de custos em
relação às soluções OEM

Número de peça  
Original Equipment  

Manufacturer

Eficiência Original  
Equipment Manufacturer Número de peça  

Fleetguard
Eficiência Fleetguard Aplicações

B1000 B1000
84202794

11 HF9500 11

Case IH Magnum 240

84278070
New Holland L213, L215,  
L218, L220, L223, L225,  
L227, L230, C232, C238

84255607 20 HF9501 20
Case IH 580N, 580SN,  

580SN WT, 590SN 
New Holland B100B

P569204 6 HF9502 6 Donaldson


