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Materiały, wykończenie i właściwości
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      Cechy filtra Ultra360°: 
Oryginalna konstrukcja zespołu filtrującego -  dla wysokiej skuteczności filtracji, zastosowano 
specjalne wkłady z plisowanego, poliestrowego materiału filtrującego, co zapewnia dokładne 
oczyszczanie gazu w długim okresie eksploatacji.

Ruchome króćce wlotu/wylotu gazu - umiejscowione na niezależnych elementach obudowy, 
umożliwiają swobodny montaż filtra w komorze silnika.

Jednorodna postać - filtry odlewane są z jednolitych form, wiec nie posiadają nierówności 
i niedopracowanych powierzchni.

Wyjątkowa wytrzymałość - obudowa z kompozytu poliamidowo-szklanego, gwarantuje 
odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność podczas całego okresu eksploatacji.

Certyfikacja - produkt jest zgodny z norma ISO 9001 oraz posiada homologacje 
LPG: E8 67R-017075 i CNG: E8 110R-007076.

      Cechy podróbek filtra Ultra360°: 
Mniejsze wymiary - kopie są niższe i płytsze – maja maksymalnie 9 cm wysokości i mniej, 
niż 7 cm głębokości, mają zbyt mały osadnik.
 
Sztywny montaż - brak możliwości regulacji kąta montażu wężów doprowadzających gaz do 
filtra.

Zwykłe wkłady filtrujące - wykonane ze słabej jakości komponentów, nie posiadają odpowied-
nich właściwości filtrujących.

Materiały słabej jakości - mniejsza gęstość i twardość tworzywa, czyni produkt podatnym na 
pęknięcia i uszkodzenia podczas eksploatacji.

Niedopracowane szczegóły - obudowa posiada skazy, ostre wykończenia, zakrzywienia. 

Brak znakowania - na obudowie znajdują się przypadkowe informacje - nieprawdziwa nazwa, 
numer seryjny czy data produkcji. Produkty sprzedawane są w losowych opakowaniach lub 
bez nich. 

Brak certyfikacji - falsyfikaty nie posiadają homologacji, tym samym nie gwarantują 
bezpiecznego użytkowania.
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      Znakowanie  
Oryginalny filtr Ultra360° jest czytelnie i trwale oznakowany.

Na pokrywie widoczne są: 
nazwa produktu 
klasa produktu: LPG-CNG CLASS#2
numery homologacji: E8 110R-007076, E8 67R-017075.

Ponadto w głębi pokrywy znajduje się:
logo ALEX
napis „MADE IN POLAND” 

nazwa produktu 

logo ALEX
MADE IN POLAND 

klasa produktu:
LPG-CNG CLASS#2

numer homologacji LPG
E8 67R-017075

numer homologacji CNG
E8 110R-007076
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Wkład filtra z jednej strony oznaczony jest: 
numerem seryjnym
logiem ALEX, 

a z drugiej:
napisem „MADE IN POLAND”

Na spodzie podstawy wkładu znajduje sie karuzela z datą produkcji - dwie cyfry w centrum 
koła  oznaczają rok produkcji (19 dla 2019 r., 20 dla 2020 itd.), a strzałka wskazuje numer 
miesiąca produkcji (1-styczeń, 2-luty itd.).

MADE IN POLAND

data produkcji

logo ALEX

numer seryjny



      Wymiary 
Wysokość filtra - 105 mm
Dolna część filtra (osadnik) – głębokość 80 mm. 
 

      Opakowanie
Opakowanie filtra Ultra360° oznaczone jest: 
kodem QR
napisem „MADE IN POLAND” 
unikalną nalepką z kodem kreskowym i numerem produktu
instrukcją i schematem prawidłowego montażu.
karton jest wykonany z grubej, trójwarstwowej tektury, która skutecznie chroni produkt
w czasie transportu.
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MADE IN
POLAND QR KOD KOD KRESKOWY 

I NR PRODUKTU



PORÓWNANIE CECH ORYGINALNEGO FILTRA ULTRA360° ORAZ JEGO PODRÓBEK

CECHA                                      FILTR ULTRA360° ALEX                               FILTR NIEORYGINALNY

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

WKŁAD FILTRUJĄCY

    • Materiał: kompozyt poliamidowo-szklany
    • Dopracowanie szczegółów
    • Jednorodna, gładka forma
    • Oryginalna konstrukcja zespołu filtrującego
    • Jakość zgodna z normą ISO 9001

KRÓĆCE WLOTU/WYLOTU GAZU

    • Poliestrowy materiał filtracyjny
    • Wysoka jakość i skuteczność filtracji
    • Dedykowany tylko do filtrów Ultra360°
    • Znakowanie numerem seryjnym, logo ALEX,
     datą produkcji oraz napisem MADE IN POLAND

• Ruchomość króćców
• Umieszczenie na niezależnych elementach
  obudowy uszczelnionych oringami
• Swoboda obracania się i dogodny montaż

    • Nazwa i klasa produktu oraz numery
      homologacji na pokrywie filtra
    • Napis „MADE IN POLAND” oraz logo
      w głębi pokrywy

    • kod QR
    • Instrukcja montażu na odwrocie
    • Unikalna nalepka z kodem kreskowym
      i numerem produktu.

    • Słabej jakości opakowanie
    • błędy gramatyczne
      

    • Różne nazwy produktów
    • Brak numerów homologacji
    • Przypadkowe znakowanie

    • Brak ruchomości
    • Brak regulacji kąta montażu
    • „Sztywny montaż”

    • 105 mm

    • głęboki, 80 mm                                              • płytki, około 70 mm lub mniej

    • E8 67R-017075       • E8 110R-007076                • brak

Jeśli masz wątpliwości co do oryginalności produktu, skontaktuj się z nami: biuro@autogas-alex.com

    • < 90 mm

    • Brak należytej filtracji
      zanieczyszczeń
    • Uniwersalny
    • Słaba jakość materiału
    • Brak znakowania

    • Materiały o małej gęstości 
      i twardości
    • Skazy, ostrze zakrzywienia, 
      nierówności obudowy
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WYSOKOŚĆ OBUDOWY

OSADNIK (DOLNA CZĘŚĆ)

ZNAKOWANIE OBUDOWY

OPAKOWANIE

HOMOLOGACJA


