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Kørselsforbud fra juli 2020!

Miljøzoner i Danmark
n Hvis du har en lastbil eller en bus der er mere end 11 år (Euro III
eller IV), så husk at den efter 1. juli 2020 ikke længere må køre i
miljøzonerne i København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg.
n Du kan heldigvis opgradere dit ældre køretøj med et højeffektivt
HJS partikelﬁlter til en partikelemission tilsvarende Euro VI og derved
få adgang til miljøzonerne.
n Yngre Euro V køretøjer skal også eftermonteres med et godkendt
partikelﬁlter for at have adgang til miljøzonerne efter 1. januar 2022.
HJS tilbyder Euro 5 introduktionspris hvis du opgraderer disse køretøjer allerede nu. Hør mere om de store fordele ved HJS partikelﬁltre
i sintermetal, der med bedre holdbarhed og længere serviceintervaller, giver kontante besparelser på service og vedligehold.
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Bæredygtig miljøforbedring
n HJS efterbehandlingssystemer opgraderer eksisterende køretøjer så de også i de kommende år kan køre i miljøzoner. Vi udvikler
og leverer systemer til eftermontering, der effektivt reducerer e
missioner fra forbrændingsmotorer. Vi har løsninger til alle typer
køretøjer fra person- og varebiler, lastbiler og busser til entreprenør
og off-road maskiner.
n Vores produkter er baseret på ﬂere årtiers samarbejde med
førende europæiske motor- og køretøjsproducenter. Med vores omfattende program af modulære komponenter kan vi med en begrænset udviklingsindsats designe en køretøjsspeciﬁk løsning. Vores
produkter er designet og produceret efter de mest krævende automotive kvalitetsnormer, og bidrager ved levetidsforlængelsen af
kundernes køretøjsﬂåder til en bæredygtig miljøforbedring.
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Sortiment fra HJS
Partikelfiltre til:
Scania
Volvo
Mercedes
MAN
DAF
Iveco
Renault

EURO III og EURO IV til EURO VI partikelemission

HJS partikelfiltre

MAN TGA
SMF® System:
CRT® SMF®
TGA 96-A / K

VOLVO
SMF®-System:
CRT® SMF® 102

SCANIA
SMF®-System:
SMF® 101

Mercedes ACTROS
SMF® System:
CRT® SMF®
TGA 96-A / K

SMF® Universal System

Sinter metal filtre (SMF®)
n Hjertet i HJS efterbehandlingssystemet er sinter metal ﬁlteret (SMF®).
Dette lukkede ﬁlter reducerer sodemissioner inklusiv de ultra-ﬁne partikler
med næsten 100 procent.
n HJS‘s product portefølje til lastbilsegmentet inkluderer partikelﬁltre
ligefra helt lette op til de helt tunge lastbiler på markedet. Uanset om du
er aktiv indenfor fjern- eller nærdistribution, driver offentlige transport
eller renovationskøretøjer, har HJS et system der dækker dit behov.
n SMF® ﬁlter modulerne er integreret i et rustfrit udstødningssystem
med samme dimensioner som den originale lyddæmper. Det betyder at
systemet enkelt kan eftermonteres I udstødningen på næsten enhver type
lastbil på markedet uden behov for større modiﬁkationer.
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www.hjs.com

Salg & installation
Lavmands

Lavmands Sjælland

HJS Scandinavia

>> Hotline
Lasse Ilsfort
Telefon: 42140743
E-mail: lasse@lavmands.dk

>> Kærup Parkvej 13
>> 4100 Ringsted,
>> Telefon: 88338866

>> Flådesalg
>> Telefon: 22115529
>> Email: ltj@ectconsult.dk
lars.johannesen@hjs.com

>> Oldenvej 12
>> 3490 Kvistgård
>> Telefon: 49139805

>> Salg Sjælland
Per Lavmand
Telefon: 20490990
E-mail: per@lavmands.dk

Forhandler

Lavmands Jylland
>> Salg Jylland/Fyn
Niels Aage Kristensen
Telefon : 22432822
E-mail: naa-jysk@lavmands.dk

>> Holmegaardsvej 12
>> 7361 Ejstrupholm
>> Telefon: 75773277

Med et HJS partikelfilter får du
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Opgrader partikelemissionsniveau til Euro VI/6

© HJS 2020

Stand 14.05.2020

Kan ændres uden varsel.
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Minimeret tab af driftstid
Længere serviceintervaller
Lave vedligeholdsomkostninger
Certificerede systemer
Beskyttelse af sundhed og miljø

HJS Emission Technology
GmbH & Co. KG

4 Koncept
4 Design
4 Validering

4 Certificering
4 Produktion
4 Support efter salg

Dieselweg 12
58706 Menden/Tyskland

Telefon +49 2373 987-0
Telefax +49 2373 987-199

E-mail: sales@hjs.com
www.hjs.com

26 03 5395 DPF®, SMF® og City-Filter® - varemærker registreret af HJS Emission Technology
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