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Stroje pro čištění filtrů pevných částic 
 

Stroje pro čištění filtrů pevných částic EMR provádí celý proces čištění pomocí vody a stlačeného vzduchu a jsou 

vhodné pro všechna vozidla a užitková vozidla.  

 

Stroje pro čištění filtrů pevných částic EMR nabízí jediné efektivní řešení pro čištění filtrů vznětových motorů DPF 

(Diesel particulate filter), zaručují úplné odstranění usazenin PM10, ceru a oleje, bez poškození filtru.  

 

Naše technologie se odlišuje od jiných na trhu, neboť můžete čistit všechny druhy filtrů pevných částic pro auta, 

autobusy a nákladní automobily, včetně katalyzátorů pro velká nákladní auta (SCR).  

 

Tato inovativní výbava byla vyvinuta, aby umožnila celý čisticí cyklus (mytí a sušení) pouze pomocí jediného 

stroje.  

 

Z tohoto důvodu je čisticí proces rychlejší a ekonomičtější než jiné čisticí postupy. S čisticím strojem EMR DPF 

můžete obnovit původní účinnost filtru až na 98 % a ušetřit tak za drahé opravy nebo výměnu filtru.  

 

Čisticí stroj EMR DPF usnadňuje práci.  

 

Filtr nemusíte vypalovat, není nutné jej dávat do ultrazvukové nádrže a do pece.  

 

Filtr umístíte do stroje pro čištění filtrů DPF, stisknete tlačítko START a vyčkáte, dokud není čisticí cyklus 

ukončen. 

 

Když cyklus skončí, stačí čistý DPF filtr pouze vyjmout ze stroje a předat jej zákazníkovi.  

 



 EMR98 xPlus 

 Technická specifikace 

 
● 7 palcová dotyková obrazovka 

● 8 bar vzduchové připojení 

● 20 bar čerpadlo, čerpadlo nastavitelné 

● 350 –litrová chromová nádrž 

● Řeči: němčina, angličtina, čeština, dále dle výběru 

● Kontrolní systém hladiny vody 

● Automatický přívod vzduchu 

● Zařízení na zachycování částic 

● Pneumatický držák 

● Kontrolní systém DPF – protokol před a po čištění 

● Sušící systém DPF 

● Termotiskárna na zprávy 

● Chybový alarm 

● Vnitřní prostor komplet z ušlechtilé oceli 

● LED osvětlení vnitřního prostoru 

● Stroj je propojený s firmou přes internet, aby bylo možné 

odstranit chyby a zkontrolovat systém.                

● Cyklus čištění pro osobní automobily 30 – 50 min. 

● Cyklus čištění pro nákladní automobily 50 – 120 min. 

● Sušení 10-20 min 

● Spotřeba proudu 380 V; 7,5 KW, 

● Ohřívač vody  10000 W 

● Horký vzduch sušící zařízení 6000 W 



 EMR98 Plus 
                            

                                                                                                                                  

Technická specifikace 

 
● 7 palcová dotyková obrazovka 

● 8 bar vzduchové připojení 

● 16 bar čerpadlo, čerpadlo nastavitelné 

● 250 –litrová chromová nádrž 

● Řeči : němčina, angličtina, čeština, dále dle výběru 

● Kontrolní systém hladiny vody 

● Automatický přívod vzduchu 

● Zařízení na zachycování částic 

● Pneumatický držák     

● Kontrolní systém DPF – protokol před a po čištění    

● Sušící systém DPF 

● Termotiskárna na zprávy 

● Chybový alarm 

● Vnitřní prostor komplet z ušlechtilé oceli 

● LED osvětlení vnitřního prostoru 

● Stroj je propojený s firmou přes internet,aby bylo možné odstranit 

chyby a zkontrolovat systém.              

● Vnější rozměry: šířka: 165cm, hloubka: 125 cm, výška: 202 cm 

● Vnitřní rozměry: šířka: 100 cm, hloubka: 95 cm, výška: 142 cm 

● Cyklus čištění pro osobní automobily 30 – 50 min. 

● Cyklus čištění ro nákladní automobily 60 – 120 min. 

● Sušení  10-20 min 

● Spotřeba proudu 380V, 5,5 kW 

● Ohřívač vody 6000 W 

● Horký vzduch sušící zařízení 6000 W 



 EMR98 Compact 

 Technická specifikace 
 

● 7palcová dotyková obrazovka 

● 8 bar vzduchové připojení 

● 10 bar vodní čerpadlo 

● 100 –litrová chromová nádrž 

● Řeči : němčina, angličtina, čeština dále dle výběru 

● Kontrolní systém hladiny vody 

● Automatický přívod vzduchu 

● Zařízení na zachycování částic 

● Pneumatický držák 

● Kontrolní systém DPF – protokol před a po čištění 

● Sušící systém DPF 

● Termotiskárna na zprávy 

● Chybový alarm 

● Vnitřní prostor komplet z ušlechtilé oceli 

● LED osvětlení vnitřního prostoru 

● Stroj je propojený s firmou přes internet, aby bylo možné odstranit 

chyby a zkontrolovat systém. 

● Vnější rozměry: šířka: 175 cm, hloubka: 90 cm, výška: 202 cm 

● Vnitřní rozměry: šířka: 142 cm, hloubka: 60 cm, výška: 120 cm 

● Cyklus čištění pro osobní automobily mezi 40 – 60 min. 

● Cyklus čištění pro dodávkové automobily 50 – 70 min. 

● Sušení 10 – 15 min 

● Spotřeba proudu : 380V, 5,5 kW 

● Ohřívač vody 6000 W 

● Horký vzduch sušící zařízení 6000 W 



EMR98 Smart 
 Technická specifikace 

● 7 palcová dotyková obrazovka 

● 6 bar chemické čerpadlo 

●  8 bar vduchové připojení 

● 19 –litrová chromová nádrž 

● Chybová hlášení 

● EMR V 1.2 automatický čistící program DPF k 

dispozici 

● Řeči : němčina, angličtina, turečtina 

● Počítadlo čištění 

● Časový alarm 

● Alarm výpadku 

● Pneumatické držáky pro přípojky všech osobních 

automobilů, některých lehkých užitkových vozidel. 



 EMR05 

 
 Technická specifikace 

● Teploměr 

● Měřič času 

● Časový alarm 

● Chybový alarm 

●  8 bar vzduchové připojení 

● 19 Litrová chromová nádrž 

● Pneumatické držáky pro přípojky všech osobních 

automobilů, některých lehkých užitkových vozidel. 



 EMR72 
 Technická specifikace 

 

● 2,5 LCD displej Siemens Logo 

 

● EMR V 1.0 automatický program pro 

čištění filtrů DPF volitelný 

 

● Řeči : angličtina, turečtina 

 

● Časový alarm 

 

 
● Chybový alarm 

 
 

● 6 bar chemické čerpadlo 

 

●  8 bar vzduchové připojení 

 

● 19 –litrová chromová nádrž 

 

● Pneumatické držáky pro přípojky všech osobních 

automobilů, některých lehkých užitkových vozidel. 
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 Filtrační systém                                                      Sušení horkým vzduchem (volitelné) 
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