
 

  

 

 
Bypass filter systeem 

 

- verwijderd vuil en water 
- neemt tot 2.5kg. vuil en 780ml. water op 
- voorkomt corrosie in het systeem 
- vermindert slijtage aan het systeem 
- verlengt de levensduur van de olie 
- minder Co2 uitstoot      
- verhoogd betrouwbaarheid van de machine 

 
Wat bereik je met CARDEV. 
Meer dan ¾ van alle problemen in hydraulische systemen  

kunnen worden teruggevoerd op verontreinigde olie. 
 
Schone olie is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid van de machines. 
Naarmate de technologie zich ontwikkelt, nemen de eisen aan smeermiddelen toe: 
temperaturen en drukken worden hoger, reservoirs en toleranties worden kleiner. 
CARDEV offline en bypass filtratie is in staat om de olie in het systeem ‘’schoner als nieuw’’  
te krijgen en dit ook te handhaven. Hierdoor wordt de levensduur van de olie,                            
en dus ook van de machine, vele malen langer. Het vermindert slijtage van de  
onderdelen, waardoor de betrouwbaarheid van de machine ook wordt verhoogd. 
We werken voornamelijk met hydraulische olie en motorolie, maar de technologie is              
ook zeer geschikt voor transmissieolie en snij olie. 
 

 
Gevolgen Co2-Prestatieladder. 
Steeds meer bedrijven beseffen de noodzaak van een efficiënte duurzame bedrijfsvoering. Bedrijven worstelen 
hoe hiermee om te gaan. Duurzaam ondernemen wordt gevraagd door opdrachtgevers, consumenten en andere 

stakeholders. Denk hierbij o.a. aan de CO₂-prestatieladder die voor aanbestedingen aanleg en onderhoud in de 
groenvoorziening steeds vaker wordt vereist. Men eist transparantie over producten, de verstrekte 
dienstverlening en de verantwoorde inzet van medewerkers. Er wordt van bedrijven verwacht dat men een 
aantoonbaar duurzaam beleid voert. In de sectoren groenvoorziening, land- en tuinbouw vinden al veel 
initiatieven plaats om de duurzaamheid te verbeteren. Op het gebied van oliebesparing kan nog een flinke 
inhaalslag worden gemaakt om besparingen te realiseren, door kansen en mogelijkheden beter te benutten. Door 
de olie te filteren hoeft u minder olie te verversen en afgewerkte olie af te voeren. Zo simpel is het. 
  
Wilt u meer informatie over de Co2-Prestatieladder of bent u geïnteresseerd in onze 1-daagse cursus kijk op 
onze website of stuur een e-mail naar verkoop@wimvanbreda.nl     

 



 

                                                                                                                                               

 

 
 

CARDEV bij Wim van Breda. 

 
Uit de praktijk is gebleken dat er na verloop van tijd condens ontstaat in het hydraulisch systeem. 
Hierdoor kunnen er verschillende problemen optreden, zoals slijtage van pompen, corrosie in het 
systeem en de levensduur van de olie wordt verkort.  
Wij bieden u nu een systeem aan waarmee dit allemaal voorkomen kan worden.  
 
 

Aanschaf bypass filter systeem. 

 
Om problemen voor te blijven kunt u er voor kiezen om een bypass filtersysteem op uw machine te laten 
bouwen. Groot voordeel hiervan is dat uw olie tijdens alle bedrijfsuren continu wordt gefilterd.  
Het vervangen van het filter kunt u het beste doen gelijktijdig met het onderhoud van uw machine. Op deze 
manier zorgt u ervoor dat de olie in het systeem altijd optimaal is en beperkt het de slijtage van de hydraulische 
componenten. 
 
Bij Wim van Breda bieden wij u het volgende aan: 
 
Cardev filter compleet:   € 819,- 
Cardev filter compleet + opbouw: € 950,- 
Los vervangingsfilter SDFC  €   50,- 
 
Opbouwtarief geldig voor de meeste Herder machines. 
Voor opbouw andere machines prijs in overleg. 
Genoemde prijzen zijn exclusief btw. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar ronald@wimvanbreda.nl 
of bel 0345-585050. 
 
 
 
 
 


