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Systemy filtracji i zarządzania termicznego UFI Filters do silników FARMotion 
firmy SAME Deutz-Fahr 
 
 Przyjazne środowisku filtr oleju napędowego i pre-filtr z serii UFI Green Farm  

 Prosty i szybki serwis dzięki opatentowanej konstrukcji 

 Aluminiowy wymiennik ciepła wykonany w procesie lutowania próżniowego 

 

Nogarole Rocca, 4 kwietnia 2022 r. – Grupa UFI Filters, lider w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego, 
umacnia pozycję jako wyłączny dostawca rozwiązań z zakresu filtracji oleju napędowego dla firmy SAME 
Deutz-Fahr i poszerza współpracę o produkty z zakresu zarządzania termicznego. Wiodący włoski producent 
maszyn rolniczych wybrał filtry oleju napędowego i wymiennik ciepła UFI do silników FARMotion. 

Silniki zostaną wyposażone głównie w produkty z serii UFI Green Farm, takie jak pre-filtr i filtr GF100 oraz 
pre-filtr GF1000. Nowe, kompaktowe układy napędowe są optymalnie zintegrowane z maszyną rolniczą, 
zmniejszają zużycia paliwa i poziom hałasu oraz zwiększają wydajność i komfort pracy. 

Rinaldo Facchini, CEO UFI Filters Group, tłumaczy: „Jesteśmy dumni z bycia jednym z dostawców firmy 
SAME Deutz-Fahr Group, wiodącego producenta maszyn rolniczych. W ten sposób Grupa UFI Filters 
umacnia obecność na rynku oryginalnego wyposażenia dla pojazdów rolniczych, gwarantując klientom 
niezawodność i najlepszą ochronę silników w pojazdach wykorzystywanych jako narzędzia pracy”. 

Silniki 3-cylindrowe i 4-cylindrowe FARMotion są dostępne w wersjach spełniających normy EU Stage IIIB, 
EU Stage IV/US-EPA Tier 4 Final, a teraz także EU Stage V. Firma SAME Deutz-Fahr montuje je w wielu 
swoich pojazdach, m.in. w popularnym modelu Explorer, wyposażonym w filtr i pre-filtr GF100, a także w 
ciągnikach Deutz-Fahr Serii 6, 7 i 8, wyposażonych w pre-filtr GF1000. 

Podstawową funkcją filtrów głównych (pre-filtrów) GF100 i GF1000 jest oddzielanie wody od oleju 
napędowego. Stosowane w nich media filtracyjne, opracowane w technologii FormulaUFI.H2O, gwarantują 
maksymalną skuteczność filtracji cząsteczek o wielkości od 30 do 10 µm. Zadaniem filtra pomocniczego jest 
filtracja dokładna, a jego budowa, opracowana w technologii FormulaUFI.CELL, zapewnia maksymalną 
skuteczność filtracji cząsteczek o wielkości 4 µm. Produkty są testowane i zatwierdzane przez SAME oraz 
mają gwarancję działania do 1 tys. godzin pracy.  

Głównymi zaletami filtrów z serii UFI Green Farm są kompaktowe rozmiary i ograniczony wpływ na 
środowisko podczas serwisu i utylizacji zużytych elementów.  
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W porównaniu z poprzednimi filtrami typu screw-on, ten model pozwala na wymianę jedynie elementu 
filtrującego, co zmniejsza ilość odpadów metalowych. Ponadto, jest on składany metodą zgrzewania w 
podczerwieni, bez użycia kleju. Natomiast opatentowana konstrukcja umożliwia proste czynności serwisowe 
i uniknięcie wycieku oleju napędowego.  

Systemy filtracyjne UFI Green Farm zostały również zaprojektowane z myślą o bezpiecznym montażu - dzięki 
mechanicznemu zabezpieczeniu, nie ma możliwości zamontowania filtra w miejsce pre-filtra lub odwrotnie. 

Firma SAME Deutz-Fahr wybrała UFI Filters jako dostawcę wymiennika ciepła oleju do silników typu KE i KF. 
Jego moc działania wynosi 11,5 kW i charakteryzuje się on dwoma rozwiązaniami – jest produkowany w 
procesie lutowania próżniowego i chłodzony wodą. Dzięki temu produkt ma dużą odporność na wysokie 
ciśnienie (0-20 barów przy milionie cykli) i większą trwałość, a także lepiej zarządza temperaturą. Natomiast 
silnik zyskuje długą ochronę i żywotność, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i emisję spalin. 

Współpraca z firmą SAME Deutz-Fahr jest kolejnym dowodem na to, że UFI Filters jest w stanie dostarczać 
kompleksowe moduły najwyższej jakości na pierwszy montaż do szerokiej gamy ciężkich pojazdów 
drogowych i terenowych. 

 

UFI Filters: 
Założona w 1971 roku, firma UFI Filters jest światowym liderem w dziedzinie technologii filtracji i zarządzania termicznego. Obsługuje 
ona wiele sektorów – począwszy od motoryzacyjnego, lotniczego i morskiego, po specjalistyczne zastosowania przemysłowe i 
hydrauliczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, produkty i wiedza UFI są wykorzystywane 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 
zarządzanie termicznego (m.in. do pojazdów spalinowych, elektrycznych i hybrydowych) dla sektora motoryzacyjnego, spełniając 
wymagania niemal wszystkich marek samochodowych i motocyklowych, a także pojazdów użytkowych, ciężarowych drogowych i 
terenowych. Na rynku oryginalnego wyposażenia firma jest wiodącym dostawcą systemów filtracyjnych. Każda gama filtrów, spośród 
dwóch marek dostępnych na rynku aftermarket, UFI i Sofima, pokrywa 98% europejskiego parku samochodowego. 
Jako jedna z pierwszych włoskich firm, która dostrzegła możliwości rozwoju na Dalekim Wschodzie, UFI prowadzi obecnie 19 
zakładów przemysłowych i zatrudnia ponad 4 tys. osób w 21 krajach. Firma posiada ponad 250 specjalistów w swoich Centrach 
Innowacji i Rozwoju oraz zgłosiła ponad 280 patentów. Przez ostatnich 10 lat UFI podwoiła swoje obroty, a jako przedsiębiorstwo 
ukierunkowane na badania, ponad 5% przychodów inwestuje w badania i rozwój. 
 
 
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 zdjęcia: - Pre-filtr UFI GF100 
   - Filtr UFI GF 100 
   - Wymiennik ciepła UFI Filters dla SAME Deutz-Fahr 
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