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„Ha az alapanyagok mindenkinél ugyanazok, akkor miért olyan drágák a szűrők?“
A szűrőpapír eredete semmit nem mond egy szűrő teljesírőképességéről. Döntő 
mindig az adott járműhöz igazított szűrőközeg megválasztása és a pontosan 
meghatározott szűrőfelület. Elvégre egy szűrő költségeinek csupán 70 %-a 
származik a kiindulási anyagokból, amelyeket mindig a legnagyobb gonddal 
válogatunk ki. Bízzon az elsődleges beszállítóként szerzett sokéves ismereteinkben 
és tapasztalatainkban, ami megadja azt a döntő pluszt, amiben a minőség és a 
megbízhatóság kiteljesül. A nyersanyagokon kívül még számos más tényező 
hatátozza meg egy szűrő minőségét:

■ Különböző fa fajták elegye
■ A szintetikus szálak részaránya
■ A gyanta összetétele a szálak megkötéséhez
■ A kiszárítási idő, a szárítási hőmérséklet stb.
■ Szűrőgyártás egy igen nagy fokú automatizáltsággal

„A legolcsóbb szűrő is jó lesz az autómba.“ 
Ily módon pont a rossz helyen takarékoskodik. Hiszen manapság a légszűrő 
számít az 1. számú tényezőnek a magas fejlettségű belsőégésű motoroknál. 
Jelentőség rendkívüli módon megnövekedett. Ennek okai: a lényegesen nagyobb 
levegő átáramlási teljesítmény a motornál, a még jobban megnövekedett motor 
teljesítmény, a turbó-feltöltők és a közvetlen befecskendezés alkalmazása. 
Hosszabb távon itt semmire nem lehet jutni a legjobb minőség híján. A mi 
szűrőinknél egy speciális impregnálás véd a teljesítmény-veszteségek ellen és óv 
a víz betörésektől nagy esők, légnedvesség vagy havazás idején. És ami jó még 
Önnek és az Ön ügyfeleinek: a jobban megtisztított levegő csökkenti a fogyasztást 
és ez készpénzben is kifejezhető megtakarítás.

„A pollenszűrőt ki lehet mosni vagy portalanítani.“ 
Hamis! A kimosás vagy kifúvatás nem működik! A baktériumok, penészgombák és a 
rossz szag ilyenkor benne marad a szűrőben és zavarják a gépkocsivezetőt. Ráadául 
a tisztított szűrők blokkolják a hideg levegő áramlását a beltérbe és lecsökkentik 
a klímaberendezés teljesítményét. Meggyőzőek azok az érvek, amelyek egy új 
pollenszűrő mellett szólnak: visszaadják a teljes teljesítményt és csaknem 100 
%-ban le tudja választani még a 0,5 mikron méretűnél kisebb részecskéket is. Ez 
köszönhető többek között a szűrő elektrosztatikus feltöltődésének is, ami azonban 
idővel lecsökken - egy okkal több, ami a szűrő tisztítása ellen szól. 

Vége az előítéleteknek.
A vélhetően olcsón megvásárolt áru gyakran duplán 
kerül megvételre. Jobb, ha Ön egyből a minőségi 
szűrőt választja a Hengst-től. Legmagasabb minőség, 
Németországban fejlesztve és gyártva. Ebben 
megbízhat. 

Spórolja meg a felesleges reklamációkat és az elégedetlen vevőket. A mi márkás 
szűrőinkkel eleget tesz a legmagasabb minőségi elvárásoknak és minden esetben 
biztosra mehet. Mert nálunk megtalálhatja a legszélesebb szűrőválasztékot, ami 
megkülönbözhetetlen az elsődleges beszállítói minőségtől. Ezt mi mint fejlesztő 
partner garantáljuk a jó nevünkkel a vezető járműgyártóknál. 

Maximális teljesítmény minimális súly mellett, okos megoldások egyszerű és 
időtakarékos beszerelés a karbantartás során - a szűrőinkkel személy- és 
teherautóikra valós többlet értéket biztosíthat a maga számára a sikereihez! 
Ugyanígy magától értetődőek nálunk a rövid utak, a nagyfokú rugalmasság és a 
mindenkor nyitott fül a kivánságaiknak!

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Szűrő nem egyenlő szűrő!

 Jó okok, miért egy Hengst szűrőt
 válasszon. 
■ Teljes szűrő választék prémium minőségben: 
 több mint 2.500 szűrő, 140.000 keresztreferencia

■ Az Ön nagykeresekedőjén keresztül mindig 
 és rövid időn belül elérhető

■ Minden Hengst szűrő 100% minőséget garantál 
 Önnek

■ NA elsődleges beszállítói minőségtől nem 
 megkülönböztethető

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, Man 
 és még sokan bíznak a Hengstben az 
 elsődleges beszállítások tekintetében

HU
Jó. Jobb. Hengst.
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