Donaldson Company Inc, fundada em 1915, é uma
das principais fabricantes mundiais de filtros.

Atua nos mercados industriais e automotivo.
Nos mercados industriais, além é claro, de filtração hidráulica tem presença marcante em
tratamento de ar comprimido, coletores de pó, fumaça e névoa, sistemas para turbinas a gás
e filtração de processos.
Quanto ao mercado automotivo, denominado internamente “Divisão de Motores”, fornece
produtos para os principais fabricantes de motores e veículos, tais com filtros de Diesel,
filtros do Ar, Filtros Lubrificantes, Filtros de Refrigerantes e Filtros Hidráulicos.
Na cadeia de abastecimento de Diesel, produz filtros e sistemas para purificar o
combustível empregado por frotistas, não importa o tamanho da instalação pois o conceito
de montagem é modular.
Partindo da inequívoca premissa de que, com a evolução dos motores Diesel há
necessidade de um combustível de melhor qualidade em termos de índices de
contaminação, a Donaldson passou a oferecer a “blindagem” do sistema de
abastecimento, num conceito muito
simples:
1. Filtrar o Diesel que recebe das
distribuidoras;
2. Preservar a qualidade do Diesel
enquanto estocado;
3. “Polir” o combustível no ato do
abastecimento.
Este produto / conceito tem muita sinergia com as atividades da Purilub, pois:
i.
ii.
iii.

A maioria dos clientes da Purilub possue frota de maquinários e caminhões;
Frequentemente a Purilub realiza trabalhos de purificação de Diesel que
permaneceu estocado por muito tempo e se degenerou;
A Purilub tem um corpo técnico apto e capaz de realizar projetos de
instalações e, se for o caso, entregar soluções turnkey.
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Assim sendo, a união das empresas numa relação FABRICANTE e DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA passou a ser um caminho natural a ser seguido.
Pela Purilub, iniciamos esta relação técnico comercial visando os mercados
Sucroalcooleiro e Florestal, porém, ao disseminar este conhecimento junto a nossa
rede de representantes, nos deparamos com muitas oportunidades em frotistas de
pequeno e médio porte, que também necessitam de apoio.
Entendemos que o conceito Donaldson, aliado a rede de Distribuidores
Especialistas, trará ao mercado uma solução diferenciada em filtração de óleo Diesel
a granel e uma significativa redução de custos e impactos ambientais.
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