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Kdo jsme
Jsme technologická společnost, která se již
řadu let zabývá expertním průmyslovým
čištěním. Našich služeb využívají především
firmy z automobilového a strojírenského
odvětví, zemědělství a energetiky. Disponujeme moderním technologickým parkem
zahrnujícím řadu strojů pro pulzní, tryskací
a ultrazvukové aplikace, díky čemuž jsme
schopni dosáhnout vynikajících výsledků naší
práce.

Naše zásady:
■■ kvalita, dobrá cena, rychlost a individuální přístup

Máme vývojové centrum, kde vytváříme vlastní technologie a vyvíjíme nové postupy pro
efektivní čistící procesy. Díky nejmodernější
technologii nabízíme cenově výhodné čištění
ve standardních aplikacích a dosahujeme výborných výsledků v těch nestandardních.

Kontaktní údaje:
■■ Tel. objednávky (dispečink): +420 725 004 917
■■ Email: info@dpf24.cz
■■ Web: www.dpf24.cz
■■ Adresa hlavního provozu:
DPF24, Úvalská 1221/36, Praha 10, 100 00

Po celé ČR a SR máme více než 2 000 stálých
zákazníků především z řad malých i velkých
autoservisů, autodopravců, stavebních i zemědělských podniků a strojírenských závodů.
Cílem našeho týmu je poskytovat dlouhodobě udržitelnou poctivou práci. Zakládáme
si na individuálním odpovědném přístupu
a největší radost máme z toho, že se na nás
zákazníci pravidelně a rádi obracejí.

■■ Administrativní sekce (fakturační adresa):
SegWatch, s. r. o., Plavecká 2, 120 00, Praha 2
■■ Partnerské pobočky v každém kraji

Otevírací doba:
Po - Pá 9:00 - 18:00

Liberec
Ústí n. L.

Hradec
Králové

K. Vary
Praha

Pardubice

Plzeň

Ostrava

Olomouc
Jihlava

České
Budějovice

Logistický
partner TNT
Doručení po ČR a SR
do druhého dne

Zlín
Brno
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Auto-moto
Garantujeme:
■■
■■
■■
■■
■■

důkladnou diagnostiku čištěné součástky
vyčištění do 24 hodin od doručení na naši provozovnu
při osobním doručení vyčištění na počkání
zajištění svozu dílu kurýrní službou z celé ČR a SR
záruku na vyčištěnou součástku (100 000 km, nebo 2 roky)

■■

výhodné podmínky pro servisy, autodopravce aj.

Osobní vozy, dodávky

Cena od 2 486 Kč

Čištění DPF, FAP a katalyzátorů
Čištění provádíme kombinací několika technologických postupů v závislosti
na stupni znečištění a typu součástky. Primárně používáme velmi účinnou
patentovanou technologií Flash Cleaner MachineTM, s níž máme mnohaleté
zkušenosti. V případě silného zanesení (např. olejem) využíváme také
průmyslového ultrazvuku a pulzního čištění. Díky našemu know-how dosahujeme
99% účinnosti a stavu nového filtru.
Před samotným čištěním je DPF filtr našimi techniky důkladně zkontrolován, zda
není dosavadním provozem mechanicky poškozený (např. prasklá či uvolněná
vložka). Na počátku procesu se změří míra zanesení DPF filtru. Po čištění je opět
zkontrolována průchodnost DPF filtru, která musí odpovídat stavu nové součástky.
Během dokončovacích prací technici zkontrolují finální stav DPF filtru (některá
poškození mohou být patrná až po čištění).
Čistíme DPF filtry a katalyzátory všech typů osobních vozů včetně katalyzátorů
benzínových aut. Zákazník o čištění získává protokol.
Výhody technologického postupu DPF24:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

je neinvazivní a bezpečný (DPF se neřeže)
užíváte ve voze i nadále originální díl
odstraní popílek, cerium, nespalitelné částice i olej
regenerovaný filtr dosahuje účinnosti cca 99% nového DPF
je ekologicky šetrný
je ekonomický (je významně levnější než nový DPF)

Použité techlologie
■■
■■
■■
■■

Flash Cleaner MachineTM
Ultrazvuková linka s proměnnou frekvencí
Pulzní pumpa s injektorem
Chemicko-technologický postup DPF24
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Nákladní vozidla, zemědělská a stavební technika
DPF, SCR katalyzátory, EEV, TIER – EURO 4/5/6

Cena od 8 444 Kč

Kombinací technologií Flash Cleaner MachineTM, pulzní pumpy a ultrazvukové linky čistíme
keramické vložky DPF a celá tělesa s katalyzátory u všech užitkových vozů, zemědělské
a lesnické techniky až po stavební techniku či stabilní motory.
Čištění probíhá bez toho, aby bylo nutné vstupovat násilně do tělesa (např. řezáním). Naši
zkušení technici užívají postupy, které z DPF a katalyzátorů odstraní efektivně všechny
nečistoty (zbytky AdBlue, olej, PM10).
Lze čistit i velmi znečištěné součástky (např. přeplněné olejem po poškození turba).
Díky vlastnímu unikátnímu chemicko-technologickému postupu a letitému knowhow dosahujeme vynikajících výsledků. Výslednou práci pečelivě testujeme a řádně
protokolujeme.
Výhody technologického postupu DPF24:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

je neinvazivní (tělesa se neřežou)
užíváte nadále originální díl
spolehlivě odstraní saze, nespalitelné částice a ostatní nečistoty (např. olej)
hodí se pro starší i novější typy (EURO 4–6, IIA, IIIB, TIER4, EEV, DOC, SCR)
je ekologický
je ekonomický (šetříte řádově 85-90% nákladů oproti nové součástce)
Opravy mechanického poškození keramické vložky
V některých případech se stane, že se nesprávnou funkcí výfukového systému, vlivem
zvýšených teplot či mechanickou poruchou, rozpadne část keramické struktury vložky.
Voštiny se stanou průchozí a filtr pevných částic přestane plnit svou funkci. V případě,
že se nejedná o rozsáhlejší poškození, jsme schopni tento defekt izolovat a opravit jej.

Použité techlologie
■■
■■
■■
■■
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Flash Cleaner MachineTM
Ultrazvuková linka s proměnnou frekvencí
Pulzní pumpa s injektorem
Chemicko-technologický postup DPF24
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EGR ventily, chladiče výfukových plynů, sání,
karburátory, vstřikovací trysky, bloky motoru
K čištění široké škály motorových dílů používáme velmi účinnou ultrazvukovou
technologii.

Cena od 1 200 Kč

Ultrazvuk bez poškození povrchu zbaví součástku i mimořádně odolných
nečistot (např. sazí, oleje, zapečeného dehtu, karbonu), a to jak z vnějšku, tak
i uvnitř (včetně těžce dostupných míst).
Používáme průmyslové ultrazvukové zařízení různých velikostí, efektivně tak
čistíme od malých dílů po díly objemné.
Pro dosažení dokonalého výsledku kombinujeme ultrazvuk s technologií
pulzního čištění a turbulentního proudění. Využíváme ekologickou chemii
s pasivací čištěných součástek.
Výhody technologického postupu DPF24:
■■
■■
■■
■■
■■

dokonale zbaví součástku usazenin karbonu, vodního kamene a mastnoty
je neinvazivní a bezpečný
vyčistí povrch i nedostupná místa vč. nejjemnějších kanálků
lze čistit součástky různých velikostí
je ekologický

■■

je ekonomický (významně levnější než nový díl)

Vhodné pro veterány

Použité techlologie
■■
■■
■■
■■

Kapalinové vysokotlaké tryskání
Ultrazvuková linka s proměnnou frekvencí
Pulzní pumpa s injektorem
Chemicko-technologický postup DPF24
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Chladiče, tepelné výměníky,
vzduchotechnika
Chladiče, filtrace, výměníky klimatizace, kohouty, ventily
Čistíme chladiče ze zemědělské, stavební techniky či stacionárních motorů
a různé další typy tepelných výměníků, například z bioplynových stanic.

Cena od 1 750 Kč

Kombinací různých technik, především ultrazvuku, pulzního čištění,
kapalinového tryskání Torrent a vlastního zařízení na turbulentní
proudění, dosahujeme špičkový výsledků. Čištění je hloubkové, vyčistí se
jak lamely, tak vnitřní kánálky.
V případě tepelných výměníků z bioplynových stanic dosáhneme
obnovení 100% průchodnosti. Využíváme ekologickou chemii s pasivací
čištěných součástek.
Výhody technologického postupu DPF24:
■■

zajistí dokonalé vnější i vnitřní vyčištění součástek

■■

odstraní i velmi odolné nečistoty bez poškození povrchu

■■

vyčistí objemné součásti (až 1000x1000x600mm)

■■

možnost expresního vyřízení zakázky

■■

je ekologický

■■

je ekonomický (významně levnější než nový díl)

Použité techlologie
■■
■■
■■
■■
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Kapalinové vysokotlaké tryskání
Ultrazvuková linka s proměnnou frekvencí
Pulzní pumpa s injektorem
Chemicko-technologický postup DPF24
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Strojírenství

Obrobky, lisovací a vstřikovací formy, ozubení, řetězy, filtrace
Cena od 1 200 Kč

Nabízíme zakázkové (i malosériové) ultrazvukové čištění a odmaštění
obrobků jako součást procesního výrobního postupu s pasivací i bez
pro další povrchovou úpravu.
Čištění vstřikovacích forem a strojních součástí. Použitím kombinací
technologií průmyslového ultrazvuku a kapalinového tryskání
vyčistíme vše včetně těch nejjemnějších kanálků.

Výhody technologického postupu DPF24:
■■

zajistí dokonalé vnější i vnitřní vyčištění

■■

odstraní i velmi odolné nečistoty bez poškození povrchu

■■

čistíme objemné součásti (až 1000x1000x600mm)

■■

možnost expresního vyřízení zakázky

■■

možnost pasivace podle zvoleného materiálu

■■

je ekologický

■■

Pozn.: u sériové zakázky se cena kalkuluje
individuálně podle zadání, požadovaných kroků,
pasivace apod.

Použité techlologie
■■
■■
■■
■■

Kapalinové vysokotlaké tryskání
Ultrazvuková linka s proměnnou frekvencí
Pulzní pumpa s injektorem
Chemicko-technologický postup DPF24
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Auto-Moto
■■ čištění a renovace filtrů pevných částic
■■ čištění a renovace katalyzátorů
■■ dekarbonizace EGR ventilů a chladičů výfukových plynů
■■ dekarbonizace bloků motoru
■■ čištění palivových nádrží a karburátorů
■■ služby pro veterány

Tepelné výměníky,
chladiče
■■ čištění deskových a lamelových chladičů
■■ čištění tepelných výměníků
■■ čištění komponent bioplynových stanic
■■ čištění klimatizací a výparníků

Strojírenství
■■ ultrazvukové čištění vstřikovacích forem
■■ ultrazvukové čištění obrobků po třískovém obrábění
■■ ultrazvukové čistění čerpadel, ventilátorů
■■ čištění ložisek, ozubených převodů, odlitků pulzním tryskáním

