
„Lëndetë e para janë të njëjta për të gjithë prodhuesit, por pse filtrat janë kaq të 
  shtrenjta ?!“
Origjina e letrës se filtrit nuk thotë asgjë për performancën e nje filtri  .Vendimtare 
eshte zgjedhja e filtrit per automjetin e caktuar dhe sipërfaqja precize e filtërit . 
Në fund të fundit, 70% e shpenzimeve të një filtër vijnë nga lenda e pare, të cilat 
ne gjithmonë i zgjedhim me kujdes të madh. Besoni në përvojën dhe kompetencen 
tone në pajisje origjinale, të cilat janë nje plus në cilësinë dhe besueshmërinë. Kra-
has lëndëve të para, shumë faktorë të tjerë percaktojnë cilësinë e një filtri :

■ Përzierja e llojeve te drurit
■ Përqindja e fibrave sintetike
■ Përbërja e rrëshirë të detyrueshme per lidhjen e fibrave
■ Koha e tharjes, temperature tharje etj
■ Prodhim filtrti me një nivel shumë të lartë të automatizimit

„Filtrat e lirë te ajrit janë të mjaftueshem për makinat.“ 
„Por kjo është një ekonomi e gabuar! Në fund të fundit, filtri e ajrit është numër 1 
në motorët e shumë të zhvilluar sot. Kjo rëndësi ka rritur ndjeshmërinë . Arsyet 
janë: rrjedhë në mënyrë të konsiderueshme më e lartë e ajrit në motorët, një rritje 
e performancës së motorrit , përdorimi i turbos dhe injeksionit të drejtpërdrejtë. 
Asgjë nuk funksionon në afat të gjatë, pa një cilësi më të mirë. Më filtrat tone të ajrit 
, hidroizolim i veçantë mbron kundër humbjes së performancës dhe të depërtimit 
të ujit nga shiu i madh, lagështisë e ajrit apo dëborës. Mirë për ju dhe mirë për kli-
entët tuaj: ajri që pastrohet më mirë redukton konsumin e karburantit dhe për këtë 
arsye ju kursen para ”.

„Filtrat e kabinës mund të pastrohen duke i fryrë ose larë ato.“ 
Gabim ! Fryrja ose larja e filtrave nuk funksionon. Bakteret, myku dhe aromat e 
keqija  mbeten në filtër dhe ka një efekt të dëmshëm të shoferit. Filtra të cilat janë 
pastruar  bllokojnë rrjedhjen e brendshëm të ajrit të ftohtë dhe ulin performancën 
e njësisë së ajrit të kondicionuar. Argumentet bindëse flasin në favor të filtrave të 
freskëta të kabinës: ato mund të rivendosin performancën e plotë dhe mund te 
filtojnë pothuajse 100% grimca të veçanta nën 0.5 mikronë. Mbushja elektrostatike 
e filtrave, e cila bie me kalimin e kohës, është pjesërisht përgjegjës për këtë - një 
arsye e mirë për të mos pastruar filtrat.

Jepini fund paragjykimeve.

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Një filtër nuk është vetëm një filtër!

 Arsye të mira për një filtër Hengst 
■ Një gamë e plotë të filtrave të cilësisë premium: 
 mbi 2.500 filtra, 140,000 referime

■ Në dispozicion nga furnitori tuaj në çdo kohë dhe 
 në një kohe të shkurtër

■ Të gjitha filtrat Hengst garantojnë cilësi 100%

■ Nuk mund të dallohet nga origjinalja

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, 
 MAN dhe shumë të tjerë besojnë 
 te Hengst për pajisje origjinale 

SQ
Mirë. Më mirë. Hengst.
Blerjet me çmim të ulët shpesh rezultojne të jenë të ga-
buara. Më mirë përdorni filtra Hengst qe ne ndërimin 
e parë . Qualitet ekselent , projektuar dhe prodhuar në 
Gjermani. Ju mund të mbështeteni në te!

Ruajuni nga ankesa të panevojshme dhe nga konsumatorë të pakënaqur. Me filtrat 
tone ju demonstroni standardet tuaja të kualitetit të lartë dhe ju e dini se ne jemi 
gjithmonë një bast i sigurt. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të produkteve ne sistemin 
e filtrimit të cilat janë të cilësisë së njëjtë si produktet origjinale të prodhuesit . Si 
një partner të zhvillimit të prodhuesit kryesorë të makinave, emri jonë i besuar e 
garanton këtë. 

Performance maksimale me peshë minimale, zgjidhje e zgjuar dhe e thjeshtë për 
të kursyuar kohë gjatë mirëmbajtjes - me filtrat tona për vetura dhe kamiona ju do 
të garantoni vlerën e shtuar e vërtetë për suksesin tuaj ! Tek ne, shërbimi fleksibël 
dhe të shpejtë, shkallë e lartë e fleksibilitetit dhe një degjues i rregullt për kërkesat 
tuaja në çdo kohë ! ”

HENGST SE & Co. KG
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Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0
Fax.: +49 251 20202-170
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