
Niezależny rynek części zamiennych

Filtry oleju | Lepsze parametry i niższe zużycie: 
szczególnie wytrzymałe, trwałe i łatwe w obsłudze.
W zależności od konstrukcji układ smarowania tłoczy nawet 
setki litrów oleju na minutę, co ma na celu nie tylko zminima-
lizowanie tarcia ruchomych elementów i zapobieganie przed-
wczesnemu zużyciu pierścieni tłokowych, panewek głównych 
i korbowodowych oraz innych istotnych elementów ukła-
du korbowo-tłokowego, ale przede wszystkim zapewnienie
optymalnej i stabilnej temperatury elementów silnika. Od 
nowoczesnych filtrów oleju oczekuje się w równym stopniu 
trwałości i niezawodnego funkcjonowania jak również odpor-
ności na wysokie temperatury, ekstremalnej odporności me-
chanicznej na skoki ciśnienia, czy też agresywne składniki 
zawarte w oleju. Jakość procesu filtracji zależy nie tylko od 
samego oleju, lecz przede wszystkim od funkcjonalności i ja-
kości filtra.

Filtry oleju Hengst zapewniają:
	skuteczne usuwanie z układu napędowego kurzu, opiłków
 metalu i cząstek stałych nawet wielkości 10μm (0,01 mm),
	zmniejszenie ryzyka uszkodzenia lub zużycia silnika,
	redukcję zużycia paliwa i emisji spalin w rezultacie 
 lepszego smarowania elementów silnika czystym olejem,
	wytrzymałość na temperatury do 160°C i ciśnienie
 skokowe do 20 bar,
	doskonałe dopasowanie medium filtracyjnego do 
 konkretnego modelu silnika (Hengst korzysta z puli 
 120 mediów filtracyjnych).

Korzyści dla Twojego pojazdu

	Optymalne działanie filtra i wysoki stopień pochłaniania                 
 zanieczyszczeń.

	Odporność na ciśnienie i temperaturę w każdych
 warunkach użytkowania.

	Perfekcyjne funkcjonowanie filtra dzięki zastosowaniu    

 materiałów wysokiej jakości oraz precyzyjnej obróbce 
 i solidnemu połączeniu jego elementów.

	Niezawodność działania i łatwość montażu, dzięki
 precyzyjnemu dopasowaniu filtra do danego modelu 
 silnika.

	Zmniejszone ryzyko uszkodzenia i odporność na zużycie 
 części silnika.

	Odporność pulsacyjna 
 nawet w ekstremalnych 
 warunkach
 użytkowania.

The SMART Alternative.

Hengst Filter jest zaufanym producentem OE oraz partnerem rozwojowym najwię-
kszych światowych producentów silników i pojazdów silnikowych. Zdobyte w tej 
współpracy wiedza i doświadczenie pozwalają nam tworzyć produkty premium na
niezależny rynek części zamiennych - od klasycznych wkładów filtra, po skompli-
kowane rozwiązania do zastosowań specjalnych. Filtry Hengst to mądry wybór.

Jakość OE i doskonała obsługa.

www.hengst.com


