
Service för rengöring av partikelfilter



OM TJÄNSTEN  
OCH LEVERANTÖREN  
FILTER REFRESH
Filter Refresh är en komplett service för att snabbt rengöra blockerade partikel-
filter och återställa mottrycket, samt alla typer av katalysatorer, även SCR-kata-
lysatorer. Rengöringen gör att partikelfiltret blir helt fritt från sot, aska och olja. 
Katalysatorer blir rena från sot, oljerester eller kristalliserad AdBlue. Rengöringen 
är mekanisk och fungerar för alla bilmärken och bilmodeller. Alla partikelfilter, 
oavsett grad av igensättning, kan återställas till full funktion.
 Filter Refresh används av personbilsverkstäder och åkerier över hela Sverige.

Tjänsten beställs från Filter Refresh  
och levereras direkt till verkstaden.

010 -171 06 00

verkstad@filterrefresh.se

filterrefresh.se
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NÄR SKALL FILTER REFRESH ANVÄNDAS?
Partikelfilter
Filter Refresh kan användas vid alla typer av fel som beror på ett helt eller delvis blockerat  
partikelfilter, och används istället för:
 Verkstadsregenerering

 Byte av partikelfilter

 Kemikaliska tillsatser av engångsnatur (dock ej som substitut för Eolys)

 
Filter Refresh fungerar på extremt nedsotade partikelfilter, helt utan genomflöde av avgaser, 
och rengör även tjocka lager av sot och aska ovanpå filtersubstratet samt oljerester. Filter 
Refresh fungerar också som en förebyggande service för att sänka bränsleförbrukningen och 
minska utsläppen.

Katalysatorer
Filter Refresh kan användas när flödet av avgaser genom katalysatorn är begränsat, t.ex.  
till följd av:
 Turbohaveri med läckage av olja i avgassystemet

 Kraftigt nedsotad katalysator

 Ansamling av kristalliserad AdBlue i en SCR-katalysator
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HUR SKALL FILTER REFRESH SÄLJAS IN TILL BILÄGAREN?
 Kostnaden för kunden är betydligt lägre än att köpa en ny komponent, vare sig den är  
 original eller tredje part. Besparingen är ofta i storleksordningen 10 000 – 25 000 kr

 Rengöring med Filter Refresh är en genuint långsiktig lösning, som mekaniskt avlägsnar 
  sot och aska, och återställer mottrycket i partikelfiltret. Funktionsmässigt är Filter Refresh att  
 jämföra med ett nytt DPF, till skillnad från regenerering eller kemikalier som endast angriper  
 sotpartiklarna men inte askan

 Fordonet behåller sina originalkomponenter

 Rengöring är det miljövänliga valet

  Det sker inga utsläpp av kemikalier eller tillverkning av nya komponenter.  
  Rengöringen spar 25.6kg koldioxid jämfört med köp av ny

  Avgasernas K-värde (avgasopaciteten) förbättras när mottrycket i filtret sjunker

  Ett rengjort filter leder till sänkt bränsleförbrukning och minskade utsläpp

  Rengöringen sker helt i slutna system och är miljövänlig

Mer säljinformation och svar på vanliga frågor från kunder finns på vår hemsida.

1, 2: Varningssymboler som indikerar fel på partikelfilter. 
3: Helt igensatt partikelfilter utan genomflöde.

1 2 3 4

4: Samma partikelfilter efter rengöring med helt öppna kanaler. 
Rödbrun färg kommer från Eolys-vätska som används i fordonet.



FÖRDELAR FÖR VERKSTADEN
Med Filter Refresh erbjuder du dina kunder en ekonomiskt eftertraktad åtgärd 
för blockerade partikelfilter.
 Med Filter Refresh blir ditt erbjudande till bilägaren mycket konkurrenskraftigt 
och verkstaden kan locka nya kunder och stärka lojaliteten till befintliga kunder.
 Verkstaden får marginal på varje enskild rengöring samt arbete för montering 
och installation.
 Kundens besparing på ny reservdel kan omsättas i merförsäljning i form av 
utökad service och tilläggstjänster.

”

”

Det känns väldigt bra att kunna erbjuda detta alternativ till kunden.  
Det är mycket prisvärt och testprotokollet visar för bilägaren hur  
rent partikelfiltret blivit.”

Mekonomen Hemmesta

Mekonomen Järfälla

Vi fick in en kund och kontaktade Filter Refresh. Det är väldigt  
enkelt att använda. Partikelfiltret levererades helt rengjort dagen  
efter och bilägaren var mycket nöjd med servicen.”



SÅ HÄR GÅR DET TILL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Montera loss partikelfiltret eller katalysatorn ur fordonet

2.  Filter Refresh logistikpartner hämtar upp komponenten hos verkstaden

3.  Filter Refresh diagnostiserar, rengör och validerar komponenten

4.  Komponenten återsänds rengjord med ett detaljerat testprotokoll med verkstadens  
 logotype. Visa gärna testprotokollet för kunden så de kan se förbättringen

5. Montera tillbaka komponenten i fordonet och återställ ECU enligt tillverkarens  
 instruktioner

Filter Refresh service är mycket snabb och vi kan ofta returnera komponenten samma dag.

TEKNISK INFORMATION
Komponenten rengörs i ett slutet system. Den huvudsakliga rengöringsmetoden är vätska  
under ett fint balanserat tryck som flödar genom komponenten. Komponenten utsätts inte för 
hög värme eller skärs upp. 
 Sensorer kan sitta kvar om de inte går att ta loss. De skadas inte av rengöringen, men täcks 
inte av garantin då vi inte testar dem före och efter rengöringen.
 Vi avråder från att använda kemikalier på helt blockerade filter eller att försöka rengöra på 
annat sätt då det kan solidifiera partiklar i filterkroppen och göra partikelfiltret obrukbart. 
 Mer teknisk information finns på Filter Refresh hemsida.
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Exempel på kombinerad katalysator och 
partikelfilter med sensorer.

1 Uppströms lambdasond
2 Uppströms temperatursond
3 Nedströms temperatursond
4 Nedströms lambdasond
5 Differentialtryckgivare
6 Tryckrör med gummislang

Ta bort sensorer innan DPF skickas till Filter 
Refresh. Om de har skurit fast kan de sitta 
kvar. Säkerställ funktionen på sensorerna så att 
grundorsaken till blockeringen kan åtgärdas.

1 2
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CHECKLISTA I SAMBAND MED RENGÖRING 
Det är centralt att grundorsaken till blockeringen, annat än hög körsträcka, åtgärdas i samband 
med rengöringen annars kommer även ett rengjort partikelfilter att sota igen i förtid. En fullstän-
dig felsökning/diagnostisering bör alltid göras i enlighet med tillverkarens instruktioner. 

Vanliga orsaker till DPF-blockering:

 Temperaturgivare, differentialtryckgivare eller lambdasonder är defekta 

 Läckage från tryckrör 

 Defekt EGR/AGR-ventil 

 Felaktigt inställda spridare 

 ECU-fel som gör att information inte processas korrekt 

 Regenerering äger inte rum under körning

 Oljespill har nått partikelfiltret 

 Körsträcka över 15 000 mil (med mycket stor variation) 

BESTÄLLNING OCH VILLKOR
Kontakta Filter Refresh för prisuppgift och beställning. Du får pris- och rabattuppgifter direkt 
och kan samtidigt göra en beställning. Uppge regnr och mätarställning.
 Fullständiga försäljningsvillkor finns på Filter Refresh hemsida. Filter Refresh säljs av Greener 
Engine Services Europe AB.

KONTAKT

010 -171 06 00

verkstad@filterrefresh.se

filterrefresh.se

Postadress:

Box 6123

102 32 Stockholm

Leveransadress:

Saldovägen 3

175 62 Järfälla


