
“ A matéria-prima é a mesma para todos os fabricantes, 
 então por que os filtros são tão caros? ” 
A origem do papel do filtro não diz nada sobre o desempenho do filtro. A seleção 
da mídia filtrante em sintonia com o veículo específico e a superfície precisamente 
definida do filtro é que são decisivas. Fundamentalmente, 70% do custo de um 
filtro deve-se somente à matéria-prima, a qual nós sempre selecionamos com 
extremo cuidado. Confie em nossos longos anos de experiência e especialização 
em equipamentos originais, que demonstram o adicional decisivo em termos de 
qualidade e confiança. Além da matéria-prima, muitos outros fatores determinam 
a qualidade de um filtro:

■ A mistura de tipos de madeira
■ A proporção de fibras sintéticas
■ A composição da resina para junção das fibras
■ O tempo de cura, a temperatura de cura, etc.
■ A produção do filtro com um alto nível de automação

“Os filtros de ar mais baratos são suficientes para automóveis.” 
Mas essa é uma falsa economia! Basicamente, o filtro de ar é número 1 nos 
motores de combustão altamente desenvolvidos da atualidade. Sua importância 
aumentou consideravelmente. As razões para isso se devem a: um fluxo de ar 
significativamente maior nos motores, um aumento do desempenho do motor, 
o uso de turbocompressores e injeção direta. Nada funciona a longo prazo sem 
a melhor qualidade. Em nossos filtros de ar, uma impermeabilização especial 
protege contra perda de desempenho e infiltração de água devido a chuvas fortes, 
umidade do ar ou neve. Bom para você e bom para seus clientes: o ar mais bem 
filtrado reduz o consumo de combustível e, portanto, economiza seu dinheiro.

“Os filtros da cabine podem ser limpos com sopro de ar ou lavados.” 
Errado! Assoprar ou lavar filtros de ar não funciona. Bactérias, mofo e odores 
permanecem no filtro e têm um efeito nocivo sobre o condutor. Os filtros que 
foram higienizados também bloqueiam o fluxo interno de ar fresco e reduzem o 
desempenho do aparelho de ar condicionado. Argumentos convincentes em favor 
de filtros de cabine novos: eles podem restaurar o desempenho pleno e separar 
quase 100 % de partículas inferiores a 0,5 mícrons. A carga eletrostática dos filtros, 
que diminui com o passar do tempo, é parcialmente responsável por isso – outra 
boa razão para não higienizar filtros.

Bom. Melhor. Hengst.Acabe com preconceitos.
Comprar algo mais barato geralmente acaba sendo 
uma falsa economia.Melhor adquirir os filtros da marca 
Hengst logo de início.Qualidade excepcional, projetado 
na Alemanha. Você pode confiar!

Poupe-se de queixas desnecessárias e clientes insatisfeitos. Com os filtros da nossa 
marca você demonstra seus altos padrões de qualidade e sabe que nós somos 
sempre uma aposta segura. Nós oferecemos uma extensa gama de produtos que 
têm a mesma qualidade dos produtos do fabricante do equipamento original. Como 
um parceiro de desenvolvimento dos principais fabricantes de automóveis, nossa 
marca  confiável garante isso. 

Máximo desempenho com mínimo peso, soluções inteligentes para montagem 
simples e rápida durante a manutenção – com nossos filtros para veículos de 
passageiros e comerciais, você irá garantir valor agregado real para seu sucesso! 
Quando você nos procura, um serviço rápido,um alto grau de flexibilidade e atenção 
integral as suas solicitações são a regra!

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Um filtro não é apenas um filtro!

 Motivos para investir em um 
 filtro Hengst
■ Uma linha completa de filtros com qualidade premium: 
 mais de 2.500 filtros, 140.000 referências cruzadas

■ Disponível em seu atacadista a qualquer momento 
 e em curto prazo

■ Todos os filtros Hengst garantem a você 
 100 % de qualidade

■ Não difere do equipamento original 

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, MAN 
 e muitos outros confiam na Hengst 
 quando se trata de equipamentos originais

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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Filtros de baixa qualidade – características e consequências
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