
                                                                              

Separfilter, vattenseparerande bränslefilter  
för dieselmotorer som renar till 99,9%! 

Separfilter är ett vattenseparerande bränslefilter för dieselmotorer som renar bränslet till 
99,9% från vatten och 90% från fasta föroreningar. Den är lätt, solid, korrosionsbeständig och 
därmed ett idealiskt val för att säkerställa ren och pålitlig bränsleförsörjning. 

Många motortillverkare standardutrustar flera av sina produkter med filter från Separ, t ex 
MTU, VW och MAN. Separ har tidigare, under mer än 15 år, varit leverantör till Volvo Penta 
av modellerna KWA-50 och KWA-90 motsvarande dagens Racor 500 och Racor 900. 

Bränslefiltret monteras mellan bränsletanken och motorn och renar bränslet i fem steg. Vatten 
och föroreningar samlas nere i skålen, vilken även kan fås med vattenlarm, som sedermera 
tappas ur genom dräneringskranen.  

Separ 2000 finns i många olika storlekar och varianter, med genomskinlig eller aluminium 
skål, förvärmning av bränslet samt vattenlarm. Separfiltret kan även dubbelmonteras i 
installationer där ett driftstopp bara inte får inträffa på grund av föroreningar i bränslet. Separs 
SWK-serie har många unika egenskaper och är genom sin design optimerade för att underlätta 
eftermontering i befintliga system.  

Separfilter tillverkas sedan 1955 i Tyskland av Willibrord Lösing Filtertechnik, en mycket 
välrenommerad kvalitetsmedveten tillverkare med rigorösa produkttester.  

SEPAR 2000 är givetvis CE godkänd samt typgodkänd av följande klassningssällskap: 

• Bureau Veritas Type Approval Certificate 
• German Technical Department for Army Ship and 

Marine Weapons 
• Germanischer Lloyd Type Approval Certificate 
• Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg 
• Lloyds 
• Rheinisch-Westfälischer TÜV 
• RINA 
• US Coastguard 

Vi har i vårt sortiment KWA-20, KWA-50, KWA-90 och SWK 2000/10/MK i olika 
utföranden vilka passar till de flesta motormärken och modeller, se omstående sida för bilder 
och prisuppgift. För mer information om Separ eller vårt övriga sortiment till Volvo Penta och 
Yanmar kontakta oss per e-post crom@crommarine.com eller per telefon 08-731 67 50. 

Välkommen till Crom Marin, din leverantör av motord elar på nätet. 


