
“Суровините са едни и същи за всички производители, така че защо са 
 толкова скъпи филтрите?!” 
Произходът на хартията за филтрите не казва нищо за ефективността 
на филтъра. Решаващи са изборът на филтърна среда, адаптирана към 
индивидуалното превозно средство и прецизно дефинираната повърхност 
на филтъра. В крайна сметка 70% от себестойността на филтъра идва от 
себестойността на самите суровини, които ние винаги селектираме с голямо 
внимание. Доверете се на нашите дългогодишни експертни познания и опит 
в производството на оригинално оборудване, които представляват решаващо 
предимство що се отнася до качеството и надеждността. Наред със суровините 
много други фактори определят качеството на един филтър:

■ Смесването на видове дървесина
■ Съотношението на синтетични влакна
■ Съставът на смолата за слепване на влакната
■ Времето за изсушаване, температурата на 
  изсушаване и т. н.
■ Производство на филтри с много голяма степен 
  на автоматизация

„Най-евтините въздушни филтри са достатъчни за автомобилите.“ 
Но това е измамна икономия! В крайна сметка въздушният филтър е номер 1
в днешни високотехнологични двигатели с вътрешно горене. Неговата 
важност се е увеличила значително. Причините са следните: значително по-
голям въздушен поток в двигателите, увеличена ефективност на двигателите, 
използването на турбо технологии и технологии с директен инжекцион. 
В дългосрочен план нищо не работи без най-доброто качество. В нашите 
въздушни филтри специална водонепроницаема защита предпазва срещу 
загуба на ефективност и проникване на вода при проливен дъжд, влажност 
от въздуха или на сняг. Добре за Вас и добре за Вашите клиенти: въздухът, 
който е бил почистен по-добре, намалява разхода на гориво и следователно 
Ви спестява пари.

„Филтрите в купето могат да се почистват чрез продухване или измиване.“ 
Неправилно! Продухване или измиване на филтрите не дава резултати. 
Бактериите, мухълът и миризмите остават във филтъра и имат увреждащ 
ефект върху шофьора. Филтрите, които са били почиствани, също блокират 
входящия поток от охладен въздух и намаляват ефективността на климатичната 
инсталация. Убедителните аргументи диктуват използването на нови филтри 
за купето: те могат да възстановят пълната ефективност и могат почти на 
100% да отделят частиците под 0,5 микрона. Електростатичното зареждане 
на филтрите, което намалява с времето, частично е отговорно за това – още 
една убедителна причина да не се почистват филтрите.

Добре. По-добре. Hengst.Спрете предубежденията.
Купуването на евтини неща често се оказва измамна 
икономия. По-добре да се заложи на качествени филтри 
с марка Hengst още от самото начало. Изключително 
качество, проектирани и произведени в Германия.
На това можете да разчитате! 

Спестете си излишни оплаквания и неудовлетворени клиенти. С нашите
качествени  филтри от HENGST демонстрирате Вашите високи стандарти 
за  качество и знаете, че винаги можете да разчитате на нас. Предлагаме 
разширена гама от филтърни продукти, които са със същото качество 
като оригиналните продукти на производителите на оборудването. Ние 
сме партньор в разработките на водещи производители на автомобили и 
вдъхващото доверие име на нашата марка гарантира това. 

Максимална ефективност при минимално тегло, интелигентни решения за 
опростено и спестяващо време техническо обслужване – с нашите филтри за 
леки и товарни автомобили Вие ще си гарантирате реална добавена стойност 
за Вашия успех! Когато дойдете при нас, ще откриете бързо обслужване,
високата степен на гъвкавост и желание да се вслушваме във Вашите 
изисквания по всяко време – всичко това като стандартна опция!

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Филтърът не е просто филтър!

 Добри аргументи да се инвестира във 
 филтър на  Hengst
■ Пълна гама от филтри с първокласно качество:
 над 2500 филтъра, 140 000 крос референции.

■ На разположение от Вашия търговец на едро по всяко 
 време с кратко предизвестие

■ Всички филтри на Hengst Ви гарантират 
 100% качество

■ Не могат да бъдат различени от оригиналното 
 оборудване

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, MAN 
 и много други се доверяват на Hengst 
 за оригинално оборудване

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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Н
ие не сме преоткрили колелото,

но наш
ия продукт работи по-добре!

Едно чисто реш
ение

■
 Висок капацитет за абсорбиране на замърсители

■
 Устойчивост на налягане и температура

■
 Значително редуциране на износването на 

 
компонентите на двигателя

■
 П

рецизна изработка и лесен монтаж

Пестете гориво и останете мобилни
■

 И
зползват се най-новите материали за филтри

■
 Гарантирана ф

ункционалност през целия период 
 

меж
ду смените на филтъра за защ

ита на 
 

инж
екционната система

■
 Устойчивост на агресивни горива и високи 

 
инж

екционни налягания
■

 И
нж

екционната система е защ
итена благодарение 

 
на високата степен на отделяне на вода

Д
вигателят мож

е да диш
а

■
 Защ

ита срещ
у износване на двигателя и 

 
удълж

аване на полезния ж
ивот 

■
 М

аксимална стабилност на филтъра, благодарение 
 

на специално щ
анцоване на хартията

■
 Средата на филтъра е устойчива на влага

■
 Средата на филтъра има забавящ

о действие при 
 

пламък, което предпазва от пож
ари в двигателя 

И
деален климат

■
 Н

ад 99%
 от всички частици и замърсители се 

 
филтрират 

■
 П

ътниците са защ
итени срещ

у спори, фини прахови 
 

частици, алергени и микроби
■

 Ф
илтрираният въздух минимизира неприятните 

 
миризми

■
 Без кондензация или омазняване на предното стъкло

Ф
илтър Hengst

■
 Критични деф

ормации
■

 Разграж
дане на средата

■
 Д

еф
ормирани крайни 

 
капачки

■
 Увеличен разход 

 
на гориво

■
 Загуба на еф

ективност 
 

или пълен отказ
■

 Сериозно повреж
дане на 

 
двигателя

■
 Н

едостатъчна 
 

водонепроницаемост
■

 Редуциране на еф
ективната 

 
повърхност на филтъра

■
 В

ъзмож
на е пълна загуба 

 
на способността за

 
филтриране

■
 Алергични реакции

■
 Умора   

■
 Загуба на концентрация

Нискокачествени ф
илтри – характеристики и последствия

Износването
от частици/ерозия води до

40%
загуба на еф

ективност или пълен отказ 
и увеличен разход на гориво

Неф
илтрираното 

замърсяване
мож

е да проникне 
директно в 
горивната камера

Корозия /
износване
Недостатъчно смазване
Риск от повреж

дане на двигателя

Без защ
ита срещ

у 
спори и 
алергени
ниско качество на 
въздуха

Моторно маслоГоривоВъздухВъздух в купето


