
1988 

Primeiro módulo de filtro de óleo com 
sistema de dreno automático e parafuso 
plástico na tampa.

1993

É lançado no mercado o primeiro filtro 
eco-friendly e sem a utilização de metais 
(energéticos). 

1996

Ex-ministro da economia Wolfgang Cle-
ment sendo guiado por Günter Röttgering 
na explicação do sistema de filtros Energe-
tic® (energéticos).

60 anos pensando no futuro.
Criando tendências.

Work smarter.

Nós oferecemos a você uma gama de filtros capaz de convencer o seu 
cliente mais exigente. Oferecemos qualidade excepcional, desde a insta-
lação segura até a funcionalidade otimizada e longa vida útil. Uma marca 
OE forte para todos os tipos de veículos.

Relyling on OE quality.

www.hengst.comwww.hengst.com

Em 1958 Walter Hengst estabeleceu a Ing. Walter Hengst KG em 
Münster. E assim foram feitas as fundações para o desenvolvimen-
to de sucesso de uma empresa que hoje é gerida por Jens Röttge-
ring em sua terceira geração como Hengst SE. A Hengst emprega 
cerca de 3,000 funcionários em 16 localidades ao redor do mundo.    

A empresa produz peças de reposição para o mercado global que 
atendem as restrições e parâmetros de qualidade das empresas 
originais. O catálogo de produtos compila 2,600 filtros diferentes 
para carros de passeio, utilitários e maquinário para construção, 
agricultura e aplicação naval.

1958

A empresa Ing. Walter Hengst é registrada 
em Münster. Fábrica 1 em Nienkamp 
Münster, Alemanha com uma área de 3000 
m² para a produção de filtros.

1959

Time de corrida Hengst é estabelecido.

1961

Primeiro filtro de óleo bypass de fluxo 
contínuo para carros Mercedes-Benz.

2016

Na feira Automechanika o time interna-
cional Hengst recebe visitantes do mundo 
todo. 

Hengst é homenageada como „Melhor Par-

ceira Comercial para Veículos Comerciais“ 

pela TEMOT.

Hoje

Jens Röttgering, neto do fundador da emp-
resa, é responsável pela terceira geração 
da Hengst SE.

2000

Até as crianças já conhecem os filtros 
Hengst aqui na Jordânia.

2008

inauguração da creche interna “Hengst 
Kinderland”.

2009 

Inauguração do Centro de Competências 
Energéticas com tecnologias de última 
geração para a produção de elementos 
filtrantes ambientalmente amigáveis.

Hengst  60 Years | 1958 - 2018 

1962

A primeira aparição em uma feira foi 
realizada com uma caravana.

1977

Walter Hengst e seu genro Günter Rött-
gering colocando a pedra fundamental da 
nova fábrica em Münster.

1979

Mesmo que a Hengst fosse pioneira em 
soluções de filtragem inovadoras, ainda 
utilizava quadros de desenho.


