
Maszyny rolnicze i budowlane często pracują w ekstremalnie zapylonym 
środowisku, dlatego muszą być wyposażone w niezawodne, wysokiej
jakości filtry. 

Niepodważalna czystość.
Nowy wymiar filtracji paliwa.

Maszyny rolnicze i budowlane

Filtry paliwa są niezbędnym elementem ochrony układu wtryskowego i silnika przed zanieczyszczeniami, 
szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wymagania dotyczące filtracji oleju napędowego stale rosną.
Bez względu na różnice w jakości paliwa na świecie, woda i najdrobniejsze cząstki muszą być skutecznie 
i niezawodnie odfiltrowane. Zastosowanie systemu wstępnej filtracji paliwa Blue.maxx od Hengst Filter jest 
optymalnym rozwiązaniem.

Najważniejsze korzyści:

■ opatentowany system – ochrona przed
 omyłkową instalacją filtrów niższej jakości,

■ ograniczenie nieuzasadnionych kosztów
 reklamacji i świadczeń gwarancyjnych,

■ przyjazna dla środowiska obsługa i wymiana,

■ gwarancja jakości dzięki widocznemu
 wkładowi filtra.

Olej napędowy zanieczyszczony 
cząstkami i wodą

Filtr wstępny Pompa
niskociśnieniowa

Filtr główny Pompa
wysokociśnieniowa

Układ wtryskowy 
typu „common rail”

Zobacz wszystkie zalety i działanie systemu Blue.maxx 
- zeskanuj kod QR i uruchom animację.

www.hengst.com

Hengst SE
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-0 | aftermarket@hengst.com

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego filtra napisz do nas na 
adres: aftermarket@hengst.com. Czekamy na Twoje pytania!

Szeroka oferta części zamiennych
w jakości OEM do maszyn 
rolniczych i budowlanych.

The SMART Alternative.

Wygodne
wyszukiwanie 

Wyszukiwanie odpowiednich części zamiennych może zajmować wiele czasu, dlatego firma Hengst stworzyła 
przejrzysty i łatwy w obsłudze katalog z ofertą ponad 2 600 rodzajów filtrów. Dzięki intuicyjnej nawigacji w katalogu 
można łatwo i precyzyjnie znaleźć odpowiedni filtr i najbliższego sprzedawcę. 

w katalogu online lub w aplikacji.

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację z katalogiem 
filtrów Hengst:

Kliknij w link aby otworzyć katalog online:
www.hengst-catalog.com



Czystość i wydajność paliwa.
Zarządzanie płynami według
standardów emisji spalin EU 
poziom V.

V etap aplikacji EU znacznie obniża wartości graniczne emisji spalin 
określone dla maszyn rolniczych i budowlanych, a ograniczenia te stano-
wią technologiczne wyzwanie dla producentów. Innowacyjne rozwiązania 
filtracyjne firmy Hengst, które wspomagają oszczędność paliwa
i zmniejszenie emisji spalin, od lat stosowane są w wielu dostępnych na 
rynku współczesnych silnikach.

Jeszcze większa moc. 
Filtry Stack od Hengst.

Filtry Stack od firmy Hengst łączą wytrzymałość i niezawodność
z kompaktową konstrukcją oraz możliwie najlepszą wydajnością 
filtracji. Ten niespotykany projekt filtra dostosowany jest do rosnących 
wymagań nowoczesnych silników stosowanych w maszynach rolniczych
i budowlanych.

Silniki w maszynach rolniczych i budowlanych często muszą wytrzymać ciśnienie 17 barów i być w stanie 
nadal przefiltrować objętość czterech wanien płynu na minutę, co zwiększa wymagania dotyczące stabilności
i reagowania medium filtracyjnego na  ciśnienie różnicowe. Filtry Stack posiadają pośrednie dyski na długoś-
ci plis umieszczone w elemencie filtrującym, dzięki czemu są one bardziej stabilne. Dyski  te także utrzymują 
plisy otwarte na przepływ, co gwarantuje optymalne reagowanie i utrzymanie niskiego ciśnienia różnicowego
w elemencie filtracyjnym, a tym samym możliwie najlepszą wydajność filtracji.

Jakość premium 
- oszczędność dla Ciebie i Twoich 
Klientów.

Prawdziwego oryginału nie da się podrobić, dlatego filtry sygnowane logo 
Hengst cieszą się zaufaniem na niezależnym rynku części zamiennych 
we wszystkich zakątkach świata.

Hengst Filter produkuje moduły filtracyjne na 
pierwszy montaż i uczestniczy w pracach rozwo-
jowych najlepszych producentów pojazdów i silników 
na całym świecie. Wszechstronna wiedza na temat 
produktów i surowców pozwala nam wyznaczać 
standardy również na niezależnym rynku części
zamiennych. Ponadto dostarczamy też wysokiej
jakości rozwiązania filtracyjne OEM dla maszyn
rolniczych i budowlanych.

Szeroka gama produktów Hengst, od najprostszych 
wkładów filtracyjnych, po niezwykle zaawansowane 
moduły filtracyjne, to niezmiennie wysoka jakość 
tożsama z jakością oryginalnego wyposażenia. 
Dobre. Lepsze. Hengst.

Filtry powietrza 
i kabiny

Filtry paliwa
Filtry hydrauliczneFiltry olejuZintegrowany moduł oleju

z wymiennikiem ciepła dla 
silników OM471 i OM473
Hengst dostarcza  zintegrowany 
moduł oleju do silników 
wysokoprężnych (HDEP) dla 
Daimler Trucks. Niezbędne 
komponenty takie, jak obudowa 
z odlewanego ciśnieniowo 
aluminium, formowane wtryskowo 
części z tworzywa sztucznego
i zintegrowany wkład filtra oleju, 
produkowane są w całości we 
własnych zakładach firmy Hengst.

Moduł olejowy do silników TTCD 
4.1/6.1

Hengst opracował moduł zarzą-
dzania płynami dla Deutz, który 
używany jest w turbodoła-
dowanych, 6-cylindrowych silnikach 
liniowych TTCD (Agri). Oprócz 
podstawowej funkcji filtracji
i chłodzenia oleju, moduł ten posiada 
również zintegrowaną pompę płynu 
chłodzącego. 

Moduł zarządzający filtracją oleju 
z chłodnicą olejową do silników 
OM936
Moduł Hengst dla silników 
średnioprężnych (MDEP) firmy 
Daimler Trucks składa się
z filtra oleju, wymienników ciepła, 
zaworów, czujników i pompy płynu 
chłodzącego.
System składający się z ponad 
50 części ma kompaktową, lekką 
konstrukcję i niezwykle niski opór 
przepływu powietrza, co zwiększa 
oszczędność paliwa i redukuje 
emisję zanieczyszczeń.


