
Independent Aftermarket

The SMART Alternative.
OE quality and service excellence.
Por ser a empresa responsável pelas peças originais e parceira de desenvolvimento 
de grandes nomes do setor automotivo, a Hengst desenvolve as melhores ideias com 
a mais alta qualidade. Desde o inserto de filtro clássico até as sofisticadas aplicações 
especiais, você vai encontrar uma gama completa de peças de reposição com qualidade 
premium consistente. E isso vale a pena para você e para seus clientes. www.hengst.com

Filtros de Ar | Deixe o motor respirar: 
Purificando o ar de admissão de maneira confiável e 
altamente eficiente.
Os filtros de ar são de longe os mais importantes, tanto em 
motores a gasolina quanto a diesel. Dependendo da força, o 
motor de um veículo comercial puxa até 1500 m³ de ar por 
hora, contendo partículas de até 50 mg/m³. Filtros de qua-
lidade removem permanentemente partículas de sujeira 
e impurezas do ar de admissão, desse modo mantendo a 
performance do motor. O filtro de ar assegura uma mistura 
ar-combustível na medida, garantindo a melhor combustão 
possível para o veículo. 

 Os filtros de qualidade mais modernos alcançam quase  
 100% de eficiência, dessa forma garantindo a eficácia  
 durante todo o intervalo de manutenção
 Graças a alta estabilidade a pulsação, os filtros não 
 permitem a passagem de nenhuma poeira, mesmo sob  
 condições de um motor dinâmico
 Partículas de sujeira introduzidas no motor através do ar  
 podem acumular no sensor de fluxo de massa de ar sem  
 uma filtragem confiável, prejudicando a performance e 
 aumentando o desgaste
 Redução do ruído causado pela admissão do motor
 A filtragem confiável assegura ao motor um aumento da  
 vida útil e uma operação limpa e duradoura

Seus benefícios:

 Proteção contra o desgaste do motor e garantia de uma  
vida útil  maior graças ao alto nível de separação

 de poeira

 Alta precisão de montagem e estabilidade garantem  
100% de firmeza e confiabilidade permanentemente  

 funcional

 Mídias filtrantes antichama previnem o incêndio do 
 motor causado por faíscas voadoras

 Graças a absorção de alta qualidade, o filtro do papel 
mantêm-se estável sob pressão e não rompe mesmo  

 com o clima úmido

 A geometria especial das bossas do papel garante
máxima estabilidade do filtro e previne o bloqueio  

 das plissas

 | Deixe o motor respirar: 


