
Vores filtreringsløsninger 
giver dig en lettere arbejdsdag 
og lavere driftsomkostninger

Filtre 
& Filtreringsløsninger

VI HAR



SAF-serien med flow op til 400 m³/h.
Den bedste måde at undgå snavs i slanger og dyser er at filtrere ved opsugning, det 
vil sige forhindre, at snavs overhovedet trænger ind i slangen. Vores SAF serie fra 
Amiad er med fortræffeligt resultat blevet installeret ved mange golfbaner rundt om-
kring i verden. 

Hvis I har problemer med tilstoppede slanger og dyser, så er SAF-serien en pålidelig 
løsning.
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Strainere og automatiske filtre, 
som garanterer et driftssikkert 
vandingsanlæg



Uanset maskine så har vi alle de filtre, I har brug for

Med vores unikke, internet-baserede program, Lekang filtersystem® skaber vi 
let komplette filter-lister for hele jeres maskinpark. Du får fuld kontrol 
over dine maskiner, og de filtre, I bør anvende til hver maskine. 

Dette giver dig problemfrit indkøb af filtre og store muligheder 
for besparelser på vedligeholdelse. 

Lekang filtersystem® er helt gratis at bruge!

Komplet filter løsning til 
hele jeres maskinpark

Spar både tid og penge. 
Kontakt os, så hjælper vi 
dig til den bedste løsning.

VI HAR

Kundeservice
ftc@ filterteknik.dk
+45 56 13 10 72



Fire fordele ved et samarbejde med Filterteknik
Lekang Filtersystem®
Filtertekniks unikke internet-baserede program til fuld kontrol over alle 
jeres maskiner og deres servicebehov. På en enkel og overskuelig måde kan 
I holde styr på jeres maskine service, og I kan nemt bestille alle filtre fra én 
enkelt leverandør.

Filtre er vores hverdag
Hver dag, året rundt, arbejder Filtertekniks 70 medarbejdere i Lekang 
gruppen med filtreringsløsninger. Vi er på forkant med udviklingen, og 
sammen med partnere rundt om i verden arbejder vi for at bringe os 
tættere på vores vision - en renere fremtid.

Kvalitet
Som Skandinaviens mest komplette filter leverandør vælger vi vores lev-
erandører med den største omhu. Dette garanterer optimal kvalitet i alle 
led. Vi giver også vores kunder en stor merværdi i form af uddannelse og 
support.

Stærke referencer
Både store globale virksomheder og små lokale virksomheder i Danmark, 
Sverige og Norge har valgt Filterteknik som filtreringspartner. Siden starten 
i 1986 har vi hjulpet tusindvis af virksomheder til at opnå den bedste og 
mest omkostningsbesparende løsning. 

Uanset om du har små eller store projekter, hvor filterløsninger indgår, er 
Filterteknik din logiske partner.

Vi glæder os til at servicerer dig!

VI ER
Den førende leverandør inden for 
filtreringsbranchen i Danmark!
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