
„De grondstoffen zijn allemaal dezelfde, waarom zijn de filters dan zo duur?!“ 
De oorsprong van het filterpapier zegt niets over de prestaties van een filter. Be-
slissend zijn de op het voertuig in kwestie afgestemde keuze van het filtermedium 
en het precies gedefinieerde filteroppervlak. 70% van de filterkosten volgen uit-
sluitend uit de grondstoffen, die wij steeds met de grootste zorg selecteren. U kunt 
rekenen op onze jarenlange ervaring met eerste montage bij OE fabrikanten, die 
een surplus aan kwaliteit en betrouwbaarheid opleveren. Naast de grondstoffen 
bepalen nog vele andere factoren de kwaliteit van het filter:

■ De mix van houtsoorten
■ Aandeel van synthetische vezels
■ Samenstelling van het hars om de vezels te binden
■ Droogtijd, droogtemperatuur enz.
■ Filterproductie met zeer hoge automatiseringsgraad

„Het goedkoopste luchtfilter volstaat voor de auto.“ 
Zo bespaart u precies daar waar het niet zou mogen! Uiteindelijk is het luchtfilter 
de eerste stage in de hedendaagse, geavanceerde, verbrandingsmotor. Zijn belang 
is enorm toegenomen. De redenen daarvoor: Groter luchtvolume wat motoren no-
dig hebben, stijgende motorvermogens, het gebruik van turboladers en directe in-
spuiting. Zonder de beste kwaliteit loopt u het risico op schad. Bij onze luchtfilters 
beschermt een impregnering tegen capaciteitsverlies en binnendringend water 
door sterke regen, luchtvochtigheid of sneeuw. Goed voor u en voor uw klanten: 
een beter gezuiverde lucht beperkt het brandstofverbruik en dat is goed voor de 
portemonnee.

„Interieurfilters kan men uitwassen of uitblazen.“
Fout! Het wassen of uitblazen werkt niet. Bacteriën, schimmels en onaangename 
geurtjes blijven in dat geval in het filter en hinderen de bestuurder. Gereinigde fil-
ters blokkeren bovendien de koele luchtstroom in de richting van het interieur en 
verminderen de werking van de airconditioning. Overtuigende argumenten die plei-
ten voor een nieuw interieurfilter: Het biedt weer de volledige capaciteit en kan de-
eltjes onder 0,5 micron voor nagenoeg 100% tegenhouden. Mede verantwoordelijk 
daarvoor is de elektrostatische lading van het filter, die met de tijd afneemt – nog 
een goede reden om het filter niet te reinigen maar te vervangen.

Goed. Beter. Hengst.Gedaan met vooroordelen.
Goedkoop is duurkoop.. Kies beter direct voor het merk-
filter van Hengst. Hoogste kwaliteit, ontwikkeld en ge-
produceerd in Duitsland. Daarop kunt u vertrouwen! 

Voorkom klachten en ontevreden klanten.. Met onze merkfilters gaat u voor de 
hoogste kwaliteit en speelt u altijd op veilig. Bij ons hebt u een ruime keuze uit fil-
terproducten die niet te onderscheiden zijn van de qua kwaliteit van het origineel. 
Daar staan wij voor in als betrouwbare ontwikkelingspartner bij leidende voertu-
igfabrikanten. 

Maximale prestaties bij minimaal gewicht, intelligente oplossingen voor een een-
voudige en snelle montage bij onderhoud – onze filters voor personenauto‘s en 
bedrijfsvoertuigen bieden een meerwaarde die succes garandeert. Even evident 
voor ons zijn de snelle afhandeling, hoge flexibiliteit en steeds een luisterend oor 
voor al uw wensen!

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Niet elk filter is gelijk!

 Goede redenen voor een filter van Hengst 
■ Grote variëteit aan filters in premiumkwaliteit: 
 meer dan 2.500 filters, 140.000 referenties

■ Uitstekende beschikbaarheid bij uw dealer

■ Voor elke Hengst-filter is 100% kwaliteit gegarandeerd

■ Niet van origineel te onderscheiden

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, MAN 
 en nog veel andere merken vertrouwen 
 op Hengst als eerste montage product.

HENGST SE & Co. KG
Headquarter
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0
Fax.: +49 251 20202-170
info@hengst.de
www.hengst.com
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