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Hengst ھناك أسباب وجیھة لشراء فلتر
■ مجموعة كاملة من الفالتر ذات جودة عالیة:

 أكثر من 2500 صنف, وأكثر من 140000 رقم ٲصلي مرجعي 

■ متوفرة عند تاجر الجملة لدیك في أي وقت خالل فترة قصیرة

■ تضمن لك جمیع فالتر Hengst جودة بنسبة 100 %

■ ال یمكن أن یقال أنھا أقل جودة من المعدات األصلیة

■ تثق شركات مرسیدس وفولكس فاجن
 وأودي وبورش وجنرال موتورز ومان وغیرھا الكثیر في 

 Hengst لتقدیمھا معدات أصلیة

جید. أحسن. فلتر Hengst األفضل.
تبین أن شراء شيء بثمن رخیص عادًة ما یكون اقتصاد زائفاً.

ومن األفضل أن تتوجھ لشراء فالتر العالمة التجاریة Hengst مباشرة منذ البدایة.
فلتر Hengst ذو الجودة العالیة، ُمصمم ومصنوع في ألمانیا.

یمكنك االعتماد علینا! 

أنقذ نفسك من الشكاوى التي ال لزوم لھا ومن عمالء غیر راضین. یمكنك أن تقدم معاییر الجودة العالیة الخاصة بك من 
خالل الفالتر الممیزة بعالمة Hengst التجاریة وتعرف أیضاً أنھا مضمونة دائًما. نقدم مجموعة واسعة من منتجات 
الفلترة بنفس جودة المنتجات المتجھة ٳلى مصانع السیارات األصلیة. بصفتنا شریًكا في عملیة تطویر شركات صناعة 

السیارات الرائدة، فإن اسم عالمة Hengst التجاریة الموثوق یضمن لك الجودة العالیة.

ستضمن مع فلتر Hengst لسیارات الركاب والتجاریة قیمة مضافة حقیقیة لنجاحك ألنھ سیعطي أقصى أداء بأقل وزن، 
وحلولنا ذكیة ستوفر وقتك أثناء الصیانة! عند المعاملة التجاریة معنا سوف تشعر كذلك بخدمة سریعة ودرجة عالیة من 

المرونة وآذان صاغیة لطلباتك في جمیع األوقات!

ضع حًدا للتصورات السابقة.

Hengstفلتر  لیس كأي فلتر!

"یستخدم جمیع المصنعین نفس المواد الخام، فلماذا تعتبر الفالتر مكلفة جًدا؟" 
ال تعكس أصول ونوعیة ورق الفلتر الصورة الحقیقیة والكاملة فیما یتعلق بأداء الفلتر. بل یمثل أوالً اختیار مزیج 
الورق الخاص للفلتر المتوافق للموصفات الخاصة لكل نوع سیارة وثانیاً سطح الفلتر المحدد بدقة كاملة العوامل 
األساسیة للفلتر العالي جودة.  وتمثل مواد الخام وحدھا 70% من تكالیف الفلتر والتي نختارھا دائًما بعنایة فائقة. 
وثق في سنوات خبرتنا وتجربتنا المتعددة في تجھیز المعدات األصلیة التي تعكس الجودة والموثوقیة اإلضافیة . 

تحدد العدید من العوامل األخرى جودة الفلتر باإلضافة إلى المواد الخام:

■ خلیط من أنواع الخشب
■ نسبة من األلیاف الصناعیة

■ مركب الراتنج لربط األلیاف
■ وقت ودرجة حرارة التجفیف، إلخ

■ إنتاج فلتر بمستوى عالي جًدا من اآللیة

"فالتر الھواء الرخیصة كافیة للسیارات"
ولكنھا تعتبر اقتصاداً زائفاً!  فیعتبر فلتر الھواء ٲول منفذ لمحركات االحتراق المتطورة جداً وقد ازدادت أھمیتھ الیوم 
بشكل كبیر. واألسباب ھي: تدفق كمیة ھواء أعلى بكثیر في المحركات وزیادة أداء المحرك واستخدام الشواحن 
التوربینیة والحقن المباشر. ال شيء یعمل لفترة طویلة من دون تقدیم أفضل جودة. یوجد في فلتر Hengst للھواء طبقة 
خاصة مقاومة للماء تحمي من فقدان األداء وتسرب الماء ٳلى المحرك بسبب األمطار الغزیرة أو الرطوبة الجویة أو 

الثلج. كذلك یقلل الھواء الذي تم تنظیفھ بشكل أفضل من استھالك الوقود ولذا توفر نقودك في الوقت عینھ.

"یمكن تنظیف فالتر الكابینة بنفخھا أو غسلھا" 
خطأ! ال یصلح نفخ أو غسل الفالتر. تظل البكتیریا والعفن والروائح الكریھة في الفلتر ولھا تأثیر ضار على السائق. 
تمنع الفالتر التي تم تنظیفھا تدفق الھواء البارد إلى الداخل وتقلل من أداء وحدة تكییف الھواء. ُتأید البراھین المقنعة 
لفالتر الكابینة الجدیدة: فیمكنھا استعادة األداء الكامل ویمكنھا أیضاً فصل 100% من الجسیمات األصغر من 
0.5 میكرون. یعتبر الشحن الكھربائي الطبیعي للفالتر والذي یقل بمرور الوقت سبباً وجیھاً آخر لعدم تنظیف الفالتر 

وإنما ٳستبدالھا الدوري.



لم نخترع العجلة
ولكن أعمالنا متمیزة!

Hengst  فلتر
ضة - المزایا والعواقب

فالتر ذات جودة منخف

ھواء الكابینةالھواءالوقودالزیت
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 ■
ت المحرك بشكل كبیر
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توفیر الوقود والبقاء متحرًكا
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یتم استخدام أحد
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ضمونة عبر فترة استبدال كاملة لحمایة نظام الحقن
وظیفة م
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ضغوط الحقن العالیة

مقاومة للوقود القوي و
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وسط الفلتر مقاوم للرطوبة
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ب احتراق المحرق

تمنع مواد الفلتر المقاومة للھ
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المناخ المثالي
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یتم فلترة أكثر من 99٪ من جمیع الجسیما
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ب اللقاح والغبار والجسیما
ضد حبو

ب 
یتم حمایة الركا
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والمواد المسببة للحساسیة والجراثیم

 
یقلل الھواء المفلتر من الروائح الكریھة

 ■
ف أو شحوم على الزجاج األمامي

دون تكثی
 ■

ت خطیرة
تشوھا
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كسر المواد
 ■

أغطیة طرفیة مشوھة
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زیادة استھالك الوقود
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فقد األداء أو الفشل الكامل
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ف شدید للمحرك
تل

 ■

مقاومة للماء غیر كافیة
 ■

تقلیل في سطح الفلتر 
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الفعال
 

احتمال فقدان تام لقدرة 
 ■

الفلترة
 

الحساسیة
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اإلجھاد
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فقدان التركیز
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تتجھ
األوساخ 

غیر المفلترة إلى 
غرفة االحتراق 

تآكلصدأ/
یؤدي التزییت غیر الكافي
ف المحرك

إلى مخاطر تل

ضد حبوب اللقاح 
دون حمایة 

والمواد المسببة للحساسیة
ضة

جودة ھواء منخف
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أو الفشل الكامل وزیادة استھالك 
الوقود  


