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Moduł olejowy UFI Filters do 6-cylindrowych silników BMW drugiej 
generacji 
 
 Kompletny moduł filtracji oleju do nowych, 6-cylindrowych silników wysokoprężnych B57 o 

pojemności 3,0 litra 

 Plastikowy korpus wzmocniony włóknem szklanym i wyposażony w wymienniki ciepła UFI 

 Produkt wytwarzany w całości w europejskich zakładach UFI Filters 

Nogarole Rocca, 23 lipca 2020 r. – Firma UFI Filters, światowy lider w dziedzinie filtracji i 

zarządzania termicznego, po raz kolejny została partnerem marki BMW. Niemiecki producent 

samochodów wybrał kompletny moduł do filtracji oleju UFI przeznaczony do 3-litrowego, 6-

cylindrowego silnika wysokoprężnego B57 drugiej generacji. 

Od wielu lat UFI opracowuje produkty do filtrowania oleju napędowego dla BMW, a najnowsze 

przedsięwzięcie jeszcze bardziej wzmacnia kluczowe partnerstwo firmy z bawarskim producentem 

pojazdów klasy premium. Wspólna umowa potwierdza wysoki poziom techniczny i niezawodność 

produktów UFI, coraz szerzej stosowanych w samochodach. 

Nowy projekt uzupełnia ofertę modułów olejowych UFI Filters - jako wyposażenia oryginalnego - 

do silników benzynowych B58 i silników Diesla B57 pierwszej generacji. UFI Filters rozszerza swoją 

ofertę dla BMW o wszystkie 6-cylindrowe modele samochodów niemieckiej grupy. 

Moduł filtracji oleju dla BMW został w całości stworzony przez UFI Filters, korpus jest produkowany 

w fabryce w Ostrawie, a wymienniki ciepła w Opolu. Zastosowane materiały są wysoko 

zaawansowane pod względem technologicznym, w tym korpus filtra jest w całości wykonany z 

tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym. 

Plastikowa konstrukcja pozwala znacznie zmniejszyć wagę w stosunku do modułów z metalu (w 

przybliżeniu o 35%), co wpływa na obniżenie zużycia paliwa i emisji spalin. Zastosowanie włókna 

szklanego dodatkowo wzmacnia strukturę korpusu. Dzięki temu filtr może działać pod ciśnieniem 

do 30 barów, podobnie jak w konstrukcjach z wysokociśnieniowych odlewów metalowych. 

Wkład filtracyjny do BMW wykorzystuje materiał medium, zwiększający powierzchnię filtrującą i 

minimalizujący spadki ciśnienia. Został on wykonany w oparciu o innowacyjną technologię 

zgrzewania ultradźwiękowego, zapewniającą znacznie większą trwałość, nawet w najcięższych 

warunkach eksploatacyjnych, bez konieczności użycia metalu. Wydajność filtra na poziomie 50% 

dla cząsteczek o wielkości 13µ jest zgodna z normą Euro 6. Media filtracyjne nadają się w całości 



 
 

do recyklingu, co jest kolejnym dowodem na zaangażowanie firmy w zmniejszanie wpływu jej 

produktów na środowisko. 

Moduł olejowy dla BMW jest wyposażony w wymiennik ciepła oraz szereg zaworów opracowanych 

i wyprodukowanych przez UFI Filters. Wewnątrz filtra znajduje się jeden zawór przeciwzwrotny i 

dwa obejściowe, z których jeden może również pełnić funkcję zaworu przeciwzwrotnego. Zawór 

obejściowy pozwala na optymalne gospodarowanie olejem i gwarantuje najwyższe osiągi nawet w 

warunkach zimnego rozruchu.  

Luca Betti, Business Unit Aftermarket Director UFI Filters Group, mówi: „Cieszymy się, że 

BMW znów wybrało moduł filtracji oleju UFI Filters. To kolejne potwierdzenie ciągłego rozwoju 

naszych rozwiązań w zakresie filtracji. Ponadto, nasi klienci aftermarketowi skorzystają z 

rozszerzonego asortymentu i produktów najwyższej jakości, opracowanych zgodnie z najbardziej 

rygorystycznymi normami OEM. Sprzedaż samochodów wyposażonych w nasze filtry powinna być 

bardzo wysoka. Wiele z nich dołączy do flot korporacyjnych, więcej istnieje większa szansa na to, 

że będą one serwisowane przez niezależne warsztaty, dzięki czemu filtry oleju UFI staną się 

kluczowym produktem na rynku wtórnym”. 

Moduł filtracji oleju opracowany dla BMW jest dostępny dla klientów aftermarketowych UFI Filters 

pod marką UFI i Sofima (z kodami produktów UFI 25.148.00 i S 5148 PE). 

Więcej informacji o filtrach UFI i produktach marki UFI i Sofima można znaleźć na stronach 

www.ufi-aftermarket.com i www.sofima-aftermarket.com. 

 

UFI Filters: 

Założona w 1971 roku, firma UFI Filters jest światowym liderem w zakresie technologii filtracji i zarządzania termicznego. 
Obsługuje wiele sektorów – począwszy od motoryzacyjnego, lotniczego i morskiego, po specjalistyczne przemysłowe  
i niestandardowe zastosowania hydrauliczne. Znane z innowacyjnego charakteru produkty i wiedza UFI widoczne są 
niemal we wszystkich rodzajach pojazdów, od Ferrari i innych czołowych zespołów F1, po statek kosmiczny europejskiej 
misji ExoMars. 
UFI dostarcza szeroką gamę filtrów powietrza, oleju, paliwa, kabinowych, hydraulicznych i płynów chłodzących, jak 
również systemów termalnych dla sektora motoryzacyjnego, spełniając potrzeby niemal wszystkich marek 
samochodowych i motocykli oraz pojazdów użytkowych, ciężarowych i rolniczych. Na rynku wyposażenia oryginalnego 
jest głównym dostawcą systemów filtracyjnych. Każda gama filtrów spośród dwóch marek firmy dostępnych na rynku 
aftermarket – UFI i Sofima pokrywa 96% europejskiego parku samochodowego. 
Jako jedna z pierwszych włoskich firm, która dostrzegła możliwości rozwoju na Dalekim Wschodzie, UFI ma dziś  
19 zakładów przemysłowych i zatrudnia ponad 4 tys. osób w 18 krajach. Firma posiada 233 patentów, a w Centrach 
Innowacji i Rozwoju zatrudnia 168 wyspecjalizowanych techników. W ciągu ostatnich 10 lat UFI podwoiło swoje obroty. 
Jako przedsiębiorstwo ukierunkowane na badania, ponad 5% przychodów inwestuje w R&D. 

 
Więcej informacji: Dział ds. relacji z klientami UFI Aftermarket: marketing@it.ufifilters.com 

Dział ds. kontaktów z mediami UFI Aftermarket: bmb-consult 
Dagmar Klein / Jacek Skolimowski – tel.: + 49 89 89 50159-0 
e-mail: d.klein@bmb-consult.com / j.skolimowski@bmb-consult.com 

 
 

Załączone zdjęcie: - Moduł filtracji oleju UFI Filters do BMW 
   - Filtr oleju UFI 25.148.00 i Sofima S 5148 PE 
 
 


