


ava kurutucuları kompresörün 
ürettiği havayı verimli bir şekilde 
kurutarak araç sistemini sudan korur. 

öylelikle frenleme performansı artar, 
uzun servis ömrü sağlanır. onuç 
olarak, kaliteli filtre kullanmak sadece 
aracı en iyi durumda tutmaya 
yardımcı olmakla kalmaz aynı 
zamanda kullanım ömrü boyunca 
daha az çevresel kirlilik, daha fazla 
çalışma süresi elde etmenize yardımcı 
olur.

 R T  İLTRELERİ

Giren havanın kalitesi, en iyi motor 
performansını ve en etkin dayanıklılığı 
sunmanın anahtarıdır. em dizel hem de 
benzinli motorlar sunmuş olduğumuz 
hava filtreleri, dışarıdaki havada bulunan 
partiküllerin motora girmesini engeller. 

öylece komponentlerde toz ve kirden 
kaynaklanan aşınma problemini 
önleyerek motorun sağlığını korur.

 İLTRELERİ
abin filtreleri, yolcuları toz, kir ve 

partiküllerden koruyan bir partikül 
filtresidir. artikülleri tutan ve zararlı 
gazlara ve hoş olmayan kokulara karşı 
koruma sağlayan, aktif karbonlu bir 
birleşik filtredir. abin filtreleri 
güvenlik açısından önem arz 
etmektedir lerjik belirtiler sürücünün 
konsantrasyonunu da önemli ölçüde 
bozabilmektedir.

İN İLTRELERİ

ağ filtreleri, motor performansı ve 
dayanıklılık açısından kilit parçalardır. ağ 
filtreleri yağ akışı sırasında oluşan ve 
motora hasar verebilecek ve motoru 
aşındırabilecek metal partiküller, yanma 
parçacıkları ve toz gibi partikülleri süzer. 
Motorun iç sürtünmesini azaltmak, yakıt 
tüketimini ve  emisyonlarını azaltmak 
için yağ filtrelerinin düzenli olarak 
değiştirilmesi gerekir.

 İLTRELERİ
enzinli ve dizel motorlar için sunmuş 

olduğumuz yakıt filtreleri, partikülleri 
ve suyu durdurarak motora hasar 
vermelerini önler. njeksiyonlu 
sistemler kirliliğe karşı çok daha 
hassastır bundan dolayı önemli motor 
hasarlarının önüne geçmek için yakıt 
filtresinin düzenli olarak 
değiştirilmesi gerekir.

T İLTRELERİ

eparatör filtreler sayesinde hava ve yağ 
karışımı ayrıştırılır. istemdeki yağ 
seviyesi korunması önemlidir bundan 
dolayı doğru cins ve kalitede yağ 
kullanılması da önemlidir. arklı ölçü ve 
özelliklerde özel imal edilmiş filtrelerimiz 
ile en uygun filtrasyon çözümleri 
sunmaktayız.

E R T R İLTRELERİ

idrolik filtreler üç ana grupta 
sınıflandırılır  unlar  basınç, dönüş ve 
geri dönüş filtreleridir. u filtreler, 
hidrolik elemanları aşınmaya karşı 
korumak ve mekanik arızaları önlemek 
amacıyla sıvıyı temiz tutmak üzere 
tasarlanmıştır. arklı ölçü ve özelliklerde 
özel imal edilmiş filtrelerimizi güvenle 
kullanabilirsiniz.

İ R Lİ  İLTRELERİ  İLTRELERİ

ağ filtreleri, motor performansı ve 
dayanıklılık açısından kilit parçalardır. ağ 
filtreleri yağ akışı sırasında oluşan ve 
motora hasar verebilecek ve motoru 
aşındırabilecek metal partiküller, yanma 
parçacıkları ve toz gibi partikülleri süzer. 
Motorun iç sürtünmesini azaltmak, yakıt 
tüketimini ve  emisyonlarını azaltmak 
için yağ filtrelerinin düzenli olarak 

üksek kaliteli, enerji tasarruflu 
filtrelerimiz canlıları, süreçleri ve 
ürünleri partikül maddelerden 
korumaya yardımcı olur. lışveriş 
merkezi, hastane, okul gibi yapılarda 
bulunan havalandırma sistemlerinde 
güvenle kullanabilirsiniz. yrıca, gıda 
işleme ve ilaç gibi hava filtrasyonuna 
duyarlı sektörler için yüksek verimli 

,    filtreler,  mikrobiyal 
yükün önlenmesi için sızıntısız 
davlumbaz ve kutu varyasyonlarını da 
içeren geniş bir çözüm yelpazesi 
sunuyoruz.

ÜRÜNLERİMİZ
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Fevzi Cakmak Mah. Kenitra Cad.
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www.mersglobal.com+90 332 234 17 71

İLETİŞİM

ULAŞILABİLİRLİK

HIZLI SEVKİYATGENİŞ ÜRÜN STOKU

EN YENİ ÜRÜNLER

%100 KALİTE KONTROL

SATIŞ SONRASI SERVİS

DEĞERLERİMİZ

Mers Global olarak filtre sektöründe otomotiv, ağır vasıta, iş makinesi, forklift, tarım, deniz aracı, jeneratör, kompresör, 
vakum pompası, havalandırma, toz toplama makinesi, cnc makinesi, petrol endüstrisi sektörlerine geniş ürün 

çeşitliliğimiz ile hizmet etmekteyiz.

BİZ KİMİZ?


