
 
 

 
Clouds International B.V. – 1e Industrieweg 6a – 3411 MG LOPIK – tel. 0348-551644 – mail@clouds.nl – www.clouds.nl - KCJ 

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten 

overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. 

 

 
 

BRANDSTOFFILTERS 

PRIJSLIJST 2019 
 

Modelnummer 

enkel 

Doorlaat 

L/min 

Doorlaat 

L/uur 

EXCL. BTW INCL. BTW 

21% 

filterelement 

SWK-2000/5 5 300 € 190,00 € 229,90 1x 00530 

SWK-2000/10 10 600 € 245,00 € 296,45 1x 01030 

 

Modelnummer 

omschakelbaar 

Doorlaat 

L/min 

Doorlaat 

L/uur 

EXCL. BTW INCL. BTW 

21% 

filterelement 

SWK-2000/5/U 5 300 € 710,00 € 859,10 2x 00530 

SWK-2000/10/U 10 600 € 840,00 € 1.016.40 2x 01030 

 

Prijzen zijn excl. slangkoppelingen (prijs afhankelijk van slangdiameter etc) 

 

VERVANGINGSFILTERS 
 
Modelnummer 

omschakelbaar 

EXCL. BTW INCL. BTW 

21% 

00530 € 14,75 € 17,85 

01030 € 17,85 € 21,60 

     Enkel       Omschakelbaar  
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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten 

overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. 

 

Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden voor levering af ons magazijn.  

Zie ommezijde voor beschrijving en overige uitvoeringen. 

 
 
Water en vuil in dieselbrandstof kunnen de hooggepolijste onderdelen van brandstofpompen en 

verstuivers ernstig beschadigen. Vuildeeltjes kunnen de plunjes van de brandstofpomp onbruikbaar 

maken.  Slib, condens- en roestvorming zijn daar de voornaamste oorzaak van. Separ filters 

verwijderen vuildeeltjes vanaf 30 micron en water voor 99,8%. 

 

Werkwijze: 

Eerste fase 

Afscheiding van vaste onbekende stoffen en vloeibare verontreiniging door middelpuntvliedende 

werking van afscheider (centrifuge) 

Tweede fase 

Verzameling van de nog achtergebleven fijne deeltjes. De zich in zwevende toestand bevindende 

deeltjes stijgen met de brandstof in het bovenste deel van het kegelvormige tussenstuk (conus) en 

verzamelen zich aan deze schuine vlakken. De met de tijd ontstane grotere en zwaardere delen 

zinken langzamerhand naar de in de eerste fase afgescheiden verontreinigingen op de bodem van de 

kom. 

Derde fase 

De fijnste filtering van de brandstof in de Separ-filterelementen (inzet). 

Door het samenwerken van alle drie fasen wordt een afscheiding van water van 99,8% bereikt. 

 

Inbouwmaten (bxdxh) : 

SWK 2000/5  140x92,5x258mm 

SWK 2000/5/U 440x160x298mm 

SWK 2000/10 146x107x328mm 

SWK 2000/10/U 460x194x378mm 

 

Alternatieve uitvoeringen : 

SWK 2000/…/50 : met langere stand tijd filter /grotere inbouwmaten 

Kijkglas met hitteschild (RINA-versie) 

Kijkglas met sensoren voor niveaumeter 

Kijkglas met hitteschild & contacten voor niveaumeter 

Metalen opvangpot 

Metalen opvangpot met contacten voor niveaumeter 

Filterverwarming (12v & 24v) 
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