
REN  
DIESEL

Ren diesel er avgjørende  
for motorytelse og kostnad

WÅGENE DIESEL PURIFINER

www.waagene.no



Dieselrensing

Hvorfor dieselrensing?

1.   Injektorsystemet på en moderne motor har økt trykk for bedre effekt  
og er følsomt for partikler og vann. Ved høyt trykk, vil mikroskopiske 
partikler forårsake slitasje på komponenter i drivstoff systemet.  
Slitasje på injektorer og pumpeventiler fører til trykklekkasje og  
motor problemer.

2.   Biodiesel blandinger er mer sensitive til kondensering og vannopptak. 
Bundet vann i drivstoff under høyt trykk er like skadelig for som faste 
partikler i drivstoffsystemet.

Wågene Diesel Purifiner fjerner både vann og urenheter for
bedre ytelse og lavere kostnad.

 •  Fjerner faste partikler

 • Fjerner emulgert vann

 • Fjerner diesel bakterier 

Forurensing av diesel er uunngåelig både i logistikk kjeden frem til
kunde, under lagring og bruk. Biodiesel blandinger er spesielt utsatt og
forurensingene består ofte av fritt og bundet vann og faste partikler
som støv, asfalt, karbon, sand, rust, voks og slam. Vann og varme
skaper gode vekstforhold for dieselbakterier, som også kan skade
drivstoffet og motor.

1

FØR RENSING

2

ETTER RENSING

Partikler, vann og bakterier skaper 
problemer i diesel og motor.

Bilde 1 -  Dieselprøve viser vanninnhold 
på 428 ppm.

Bilde 2 -  Dieselprøve etter to  
filtreringer med vanninnhold 
redusert 84% til 70 ppm.



Wågene Diesel Purifiner
WPD-2400 Diesel Purifiner er utstyrt med sensor som indikerer at det er
flyt gjennom filteret og filterpose av polypropylen. Filterposen kan brukes 
flere ganger fordi den er laget av materiale som kan vaskes.

BRUKT OG NYTT FILTER

WPD-2400-Portable WPD-2400

Type Kapasitet l/t Motor Dim. Vekt

WPD-2400 2400 0.37kw  230V  1 fas 75 x 51 x 91 cm 80 kg

WPD-2400-Portable 2400 0.37kw  230V  1 fas  60 x 65 x 115 cm 70 kg



www.waagene.no

Stort bruksområde
WPD-2400 Diesel Purifiner selges og installeres til et stort marked  

og kan brukes av alle bransjer som benytter diesel.

Shipping  •  Offshore  •  Fiskeflåten  •  Fiskeopprettsanlegg  •  Gruve-/entreprenørmaskiner  

Kraft og elektrisk forsyning  •  Fritidsbåter og marinaer

Wågene Purifiner Technology AS
Østerøyveien 36, 3236 Sandefjord
Tlf: 33 48 90 20 – E-mail: post@waagene.no
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