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وجــود آب و یــا ســایر ناخالصی هــا در ســوخت همیشــه مســئله 
ــوخت  ــتم های س ــدن سیس ــوده ش ــریع تر فرس ــی در س مهم
رســانی موتورهــای دیــزل بــوده و بخصــوص در بخــش پمــپ و 
انژکتــور موتورهــا کــه موجــب پائیــن آوردن کارایــی و قابلیت 
ــالا و گــران  موتورهــا شــده و همچنیــن تحمیــل هزینه هــای ب

تعمیــر موتورهــا را بــه همــراه دارد.
فیلترهــای ســپار بــا کارآیــی بــالا، حجــم کوچــک و طراحــی گریز 
ــد  ــی توان ــار م ــت فش ــل اف ــاد حداق ــا ایج ــود و  ب ــز خ از مرک
تمامــی آب و ذرات موجــود در ســوخت را جــدا کــرده و ایــن 
مســئله مــی توانــد کمــک شــایانی بــه جلوگیــری از فرســودگی 

و خرابــی موتــور کنــد. 
تمامــی مــوارد اشــاره شــده توســط شــرکت RWTUV آلمــان 
ــای  ــه ه ــا و گواهینام ــده ه ــود تایی ــت و وج ــده اس ــد ش تایی
ــن  ــت ای ــی و دق ــده توانای ــان دهن ــدد نش ــی متع ــن الملل بی

ــت. ــا اس ــتم ه سیس
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SWK-2000/5

  تصفیه 5 لیتر سوخت در دقیقه

5 مرحله جداسازی و فیلتراسیون 100% آب و ذرات از گازوئیل 
در بالاترین گردش

قابلیت تخلیه و پاکسازی اجزا و داشتن فیلترهای قابل تعویض

SWK-2000/5

SWK-2000/5-50

فیلترهای سپار با 5 مرحله تصفیه متوالی تمام آب و 
ناخالصی های فیزیکی موجود در سوخت را جدا می کند.
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SWK-2000/10
  تصفیه 10 لیتر سوخت در دقیقه

5 مرحله جداسازی و فیلتراسیون 100% آب و ذرات از گازوئیل 
در بالاترین گردش

قابلیت تخلیه و پاکسازی اجزا و داشتن فیلترهای قابل تعویض

EVO-2000/10
  تصفیه 10 لیتر سوخت در دقیقه

5 مرحله جداسازی و فیلتراسیون 100% آب و ذرات از گازوئیل 
در بالاترین گردش

قابلیت تخلیه و پاکسازی اجزا و داشتن فیلترهای قابل تعویض
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SWK-2000/18
  تصفیه 18 لیتر سوخت در دقیقه

5 مرحله جداسازی و فیلتراسیون 100% آب و ذرات از 
گازوئیل در بالاترین گردش

قابلیت تخلیه و پاکسازی اجزا و داشتن فیلترهای قابل تعویض

SWK-2000/40
  تصفیه 40 لیتر سوخت در دقیقه

5 مرحله جداســازی و فیلتراســیون %100 
آب و ذرات از گازوئیل در بالاترین گردش

قابلیت تخلیه و پاکسازی اجزا و داشتن 
فیلترهای قابل تعویض
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  با قابلیت تصفیه 5 تا 260 لیتر سوخت در دقیقه

طراحــی و سـاخت سیســتم هـای تصفیــه سـوخت بنـا به سـفارش در ابعـاد و اشــــکال مختلف توسـط 
مهندسـین مجـرب مجموعـه سـپار

 مشخصات سیستم سوختگیری مورد نظر خود را به ما بگویید، ما آن را برای شما طراحی کرده و خواهیم ساخت!
 ما بر اسـاس نیاز و موقعیت مخزن سـوخت شـما سیسـتم پیشـراِن سـیاِل مناسـب را با فیلترهای سـپار کوپل

   خواهیم کرد.
 زیبایی ظاهری و هماهنگی بخش های مختلف، شاخصه ی دستگاه های سفارشی سپار است.

 جنس بدنه تمامی دستگاه ها از ورق های فولادی بوده و به تغییرات آب و هوا نور آفتاب مقاوم می باشند. 
 بدنه تمامی دسـتگاه ها بر اسـاس سـلیقه مصرف کننده، توسـط سیسـتم رنگ الکترواسـتاتیک، پوشش دهی

   می شوند.
 استفاده از قطعات و مواد با کیفیت اولین شاخصه دستگاه های فیلتراسیون سوخت سپار می باشند.

 فیلترهای سپار قابلیت جفت شدن با هرگونه پمپ و نازل سوخت را دارند.
 بـا نصـب سیسـتم هوشـمند مدیریـت سـوخت و کارتخـوان بـر روی سـامانه هـای سـوختگیری می توانیـد، از

   اتلاف سوخت جلوگیری نمائید.
 سیسـتم هـای قابـل حمل تصفیه سـوخت سـپار، امکان تصفیه سـوخت مخـازن مختلف در یک سـایت را فراهم

   می کند.

سیسـتم هوشـمند تصفیـه سـوخت مجهز 
و  سـوخت  نـازل  سـوخت،  شـمارنده  بـه 
سیسـتم هـای کنترلـی بـا ظرفیـت تصفیـه 

40 لیتر گازوئیل در دقیقه

SWK-2000/40/MK

SWK-2000/130
  تصفیه 130 لیتر سوخت در دقیقه

5 مرحله جداسازی و فیلتراسیون 100% آب و ذرات از  گازوئیل در بالاترین گردش
قابلیت تخلیه و پاکسازی اجزا و داشتن فیلترهای قابل تعویض
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SWK-2000/130/MK

SWK-2000/130/2/MK

 سیسـتم هوشـمند سـوخت، میـزان مصـرف کلی سـوخت و میـزان مصرف برای تک تک دسـتگاه هـا را در یک 
کارگاه بـه صـورت لحظـه ای در اختیار شـما می گذارد.

 سیسـتم یکپارچـه مدیریـت سـوخت، امـکان ارسـال داده هـای سـوختگیری را در هـر زمـان بـه مرکزکنتـرل 
شـرکت هـا فراهـم مـی کند.

 بـا نصـب شمارشـگر سـوخت بـر روی فیلترهـا بـا هزینه ای بسـیار پاییـن، میزان مصـرف سـوخت را در کارگاه 
خـود کنتـرل نمائید.

 امـکان راه انـدازی سـامانه هوشـمند تصفیـه و سـوختگیری بـدون دخالـت دسـت بـرای دیـزل ژنراتـور هـا از 
مزایـای ویـژه محصـولات سفارشـی می باشـد.

سیسـتم قابـل حمـل تصفیـه سـوخت بـا ظرفیـت تصفیـه 
260 لیتـر سـوخت در دقیقـه

سیسـتم تصفیـه سـوخت بـا ظرفیـت 130 لیتـر در دقیقـه، 
مجهـر بـه سـامانه مدیریـت سـوخت، کارتخـوان، نازل سـوخت



12


