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Com uma história de tradição em filtragem para Linha Pesada, a WIX® FILTERS sabe que esta operação é critica e que pode afetar 

significativamente a rentabilidade a longo prazo de toda a frota. Esse fato é ainda mais relevante hoje, uma vez que os preços dos combustíveis e a 

manutenção dos veículos exigem cada vez mais do orçamento operacional da frota.

A WIX FILTERS nunca esqueceu que suas raízes foram fundadas na indústria pesada. É por isso que os filtros WIX são resistentes e atendem a qualquer 

demanda da indústria. Testes e benchmarking continuam a provar isso. Os engenheiros da WIX especializados em filtragem para trabalhos pesados têm mais 

de 75 anos de experiência e dezenas de patentes nos EUA. Não é à toa que a WIX é líder global em sistemas de filtragem para serviços pesados.

O que você ganha com nossos mais de 75 anos de experiência em filtragem para serviços pesados? Você obtém recursos e benefícios em filtros do ar 

para serviços pesados como juntas de vedações, meio filtrante com alta eficiência, estabilidade da mídia com hot melt para melhor capacidade de 

filtragem. Você também obtém filtros do óleo com a tecnologia patenteada Spin-Flow® que os ajuda a trabalhar por mais tempo e filtros do combustível 

com o QuickVent® com capacidade de remoção da água.

Por que WIX?



por que wix? heavy
duty filtrationProcessos de plissagem: Dobras em forma de arco para gotejamento ou PowerTrap® distribuem uniformemente o fluxo do ar em toda a área da 

superfície do filtro, enquanto evita o colapso das dobras que restringe o fluxo de ar. Esse recurso de design é importante porque melhora a filtragem em altas taxas do 

fluxo do ar e também melhora a eficiência de filtragem e capacidade de retenção de sujeira.

Sistema de plissagem em grãos: A WIX usa grânulos de estabilização chamados “hot melt” ou “plastisol” para otimização do espaçamento ideal 

em mídias do filtros do ar em tamanhos grandes e pesados para evitr o colapso da mídia, que diminuem as capacidades do filtro do ar.

Meios filtrantes especiais:  Os filtros do ar para serviços pesados WIX usam meios filtrantes que são 99,9% 
eficientes e escolhidos especificamente para cada aplicação para reter a quantidade máxima de sujeira e fornecer o tempo 
máximo de serviço.

Tampas de aplicações específicas:  As tampas dos nossos filtros do ar para serviço pesado são 
escolhidas para o melhor desempenho em proteção que cada aplicação desempenha. A WIX tem um histórico 
de constante melhoria em projetos de sistemas de filtragem original, e um exemplo disso é a alça que 
construímos em muitos dos nossos filtros do ar com vedação radial. Fizemos isso para tornar mais fácil 
para você atender o veículo que usa o Design OE sem a alça. E é esse tipo de pensamento que colocamos 
por trás de todas as nossas tampas: como garantir distribuição exata da carga do torque nas juntas de 
vedação, o que aumenta a integridade estrutural do filtro.

Por que escolher os filtros do ar WIX para serviços pesados versus os filtros da concorrência? Porque a WIX fez o seu trabalho de casa quando se 

trata de filtragem do ar. Leva apenas 200ml de sujeira para destruir um motor de serviço pesado. O veículo off-road típico é exposto de 1 e 1/2 a 

2 e 1/2 toneladas de sujeira no ar a cada ano, o que significa filtragem do ar de primeira linha é crítica para a vida útil do motor. É por isso que os 

filtros do ar para serviço pesado da WIX são projetados para levar essa proteção a novos níveis.

Sistemas de Filtragem para Linha Pesada
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Juntas de vedação: A WIX sabe que 
vazamentos nas juntas permitem completamente a 
passagem do ar do elemento filtrante e que diferentes 
aplicações exigem diferentes materiais de vedação. Na 
verdade, novamente melhoramos as juntas produzidas 
em equipamentos originais introduzindo a junta de 
silicone há vários anos. Esta junta de silicone é 
impermeável às condições ambientais e de vedações sob 
todas as temperaturas e vibrações. A junta de vedação 
do filtro do ar para Linha Pesada da WIX é projetada 
especificamente para a condição ambiental a que eles 
estarão expostos e são permanentemente ligados à 
carcaça do filtro para evitar vazamentos. Quer seja uma 
junta de vedação de espuma, silicone ou radial, você 
pode ter certeza de que protegeremos seu motor.

Tela de metal para proteção da mídia:  
A WIX usa uma tela espessa de aço resistente à corrosão 
oferecendo ao elemento filtrante força e apoio às dobras da 
mídia, protegendo a estrutura de possíveis danos. 

FULIGEM

CARVÃO

POEIRA

ABRASIVOS

PROCESSO DE PLISSAGEM 
PATENTEADO

PROTEÇÃO DA MÍDIA EM 
CONCHA METÁLICA

HOT MELT PARA ESTABILIZAÇÃO 
DA PLISSAGEM

TAMPA DE METAL 
COM GANCHO

JUNTA DE VEDAÇÃO 
EM SILICONE
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Sistemas de filtragem do óleo para Linha Pesada
O óleo é a alma de qualquer veículo, e isso é especialmente real para equipamentos pesados para uso em rodovias e equipamentos fora de estrada. Muitos 

operadores passam horas decidindo que óleo eles vão usar e tendem a fazer sua troca do óleo como garantia. No entanto, esta pequena e barata parte do 

sistema de lubrificação desempenha um papel vital na proteção de motores contra desgaste prematuro e possíveis falhas técnicas.

Nós tornamos isso fácil. Escolha os filtros do óleo WIX para serviços pesados e tenha a certeza de que nosso compromisso com a pesquisa e 

desenvolvimento contínuos levou à escolha do filtro certo para sua frota, aplicação agrícola ou off-road. E se houver dúvidas, basta olhar para toda a 

tecnologia aplicada em nossos filtros.

Meios Filtrantes especiais: A WIX escolhe a mídia de cada filtro para obter o melhor desempenho em cada aplicação. Nossos engenheiros testam por 

muitas horas para certificar se a mídia utilizada em cada filtro fornece os melhores recursos de retenção de partículas para prolongar a vida útil do motor.

Geometria melhorada da tampa roscada: A maioria dos filtros do óleo blindados da WIX para serviços pesados 

usa uma configuração de tampa roscada que o pescoço da rosca fica no lado interno. Este design propicia uma área maior da rosca 

para melhor resistência e engate do filtro. Nossas tampas também têm orifícios de entrada de óleo que são dispostos para fornecer 

o fluxo máximo de óleo e manter a resistência da tampa roscada.

Recravação com dupla laminação: Esta técnica de recravação de dupla laminação da WIX é usada para 
blindar a caneca com a tampa roscada, evita vazamento em um filtro que sofre uma ampla variedade de pressões e pulsos.

Caneca de Alta Resistência: Nossas canecas dos filtros para serviço pesado da WIX são projetadas para 
suportar altas pressões de ruptura com mais de 300 psi.

Tubo Central Resistente: A pressão diferencial é o inimigo comum dos tubos centrais e pode até 
mesmo esmagá-los. Os filtros do óleo para Linha Pesada da WIX usam um revestimento em relevo perfurado de 
tubo central em formato de espiral para fornecer máxima resistência com excelente fluxo de óleo.
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Spin-Flow®
ALETAS EM ÂNGULO

MIDIA XD-55 COM SUPORTE
DE DESIDADES MULTIPLAS

XD-80 MÍDIA DE ALTA RESISTÊNCIA

CICLONIZADOR

Mola Espiral: Cada aplicação possui uma mola espiral específica. As molas espirais da WIX possuem extremidades curvadas 

para manter um maior contato com a qual estão em contato para que não se enfraqueçam. Esta montagem da mola significa que ela fica 

nivelada com a superfície que está tocando e não danifica a superfície ao longo do tempo. Esse recurso também significa que o elemento 

filtrante está perfeitamente vedado contra a tampa roscada, assim nenhum óleo escapa do processo de filtragem.

Poderíamos continuar a falar sobre todos os detalhes de engenharia que estão presentes em nossos filtros do óleo da linha pesados e o que os torna 

a escolha certa para a sua frota, mas pedimos que você dê uma olhada nos nossos filtros do óleo blindados XD como um exemplo de nossa experiência 

em engenharia. Este filtro em particular combina todas as nosso padrão de tecnologia patenteada Spin-Flow® para fornecer aos nossos clientes um filtro 

de última geração design e incrível performance. Ele combina dois tipos de mídia com base em seu papel e no processo de filtragem, juntamente com o 

ângulo das aletas para dirigir e controlar partículas pesadas. Um ciclonizador do óleo guiará o fluxo para o elemento de bypass e misturar novamente com o 

óleo filtrado do lado limpo do elemento.

Isto é experiência em engenharia de filtros de óleo!
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MOLDED THREADS

por que wix?

O Filtro 33960XE da WIX elimina muitos dos pontos fracos dos designs originais e concorrentes. O novo filtro apresenta um design todo em plástico 
que não enferruja, corroe ou amassa e é mais forte do que o design original todo em metal. Ele também incorpora roscas moldadas na parte 
superior e inferior da caneca, eliminando o risco de vazamento encontrado em projetos da concorrência. Além disso, o design novo e mais compacto 
facilita o manuseio durante a substituição e também oferece durabilidade, melhor fluxo, capacidade e controle superior de sólidos e líquidos. Essa 
é a paixão e o comprometimento que a WIX tem por fazer de nossos produtos de filtragem o melhor que você pode comprar para sua frota.

Sistemas de Filtragem do Combustível 

para Linha Pesada.
Não importa o tamanho ou a potência do motor, o combustível que alimenta 

pode estar contaminado com impurezas, como: ferrugem, diversos tipos 

de partículas e, claro, água. Esta contaminação pode roubar a potência do  

seu motor e até mesmo causar falhas no sistema de combustão.

A WIX FILTERS entende a necessidade de proteger este sistema de energia vital e oferece filtros de combustível de alta qualidade e alta eficiência. 

A linha completa de separadores de combustível / água, para caminhões pickup, tratores, equipamentos de construção, mineração e outras 

aplicações off-road.

A WIX também estuda as últimas tendências em combustível com baixo teor de enxofre e biodiesel e as demandas de filtragem para 

esses combustíveis. Estamos ativamente envolvidos em seminários e pesquisas sobre biocombustíveis industriais e pesquisas para nos 

certificarmos de que entendemos como nossos produtos satisfazem as exigências de filtragem destes novos combustíveis.

Nós poderíamos  novamente percorrer a longa lista de benefícios que estão em nossos filtros do combustível – meios filtrantes especiais, 

melhoria na tampa de rosca, recravação com laminação dupla na emenda, caneca resistente a rachaduras, resistência a deformação do tubo 

central e molas de aço especiais. Mas, estes benefícios são aplicados em todos os filtros blindados da WIX para todos os tipos de fluídos. Nós 

entendemos que vale a pena destacar como exemplo os engenheiros da WIX aprimoraram o design das aplicações OE, para que você entenda o 

compromisso da WIX em construir os melhores filtros de combustível para veículos a diesel e equipamentos de todos os tamanhos.



www.wixfilters.com.br 9

heavy
duty filtration

Spin-Flow®

A Wix entende que a manutenção da frota não termina com uma simples troca de filtros do ar, óleo e combustível. 

Temos todos os produtos de filtragem que você precisa para atender toda a sua frota de veículos e máquinas, além da 

análise de fluidos que os técnicos profissionais usam para gerenciar e verificar seus cronogramas de manutenção.

Em nossos catálogos você encontra o filtro 

certo para atender sua frota.

Filtros de Transmissão para Linha Pesada, Hidráulica,

 Refrigerante, Cabine e Filtros Especiais.
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WIX Filters 
Alameda Filtros Mann, 555 - Jardim Tropical

Indaiatuba - São Paulo - Brasil

Telefone: 0800 722 7876

E-mail: sac@wixfilters.com.br 


