
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 Combustível | Nada funciona sem um combustível 
limpo: Garantia da segurança operacional do motor e do sis-
tema de injeção.

Os modernos sistemas de injeção dos novos motores a gaso-
lina e diesel são sensíveis as menores das impurezas encon-
tradas no combustível. Estudos revelam que, a quantidade 
de partículas de sujeira recomendada pelas associações 
internacionais (menor que 24 mg/kg) é excedida considerá-
velmente. Falhas em trocar o filtro de combustível nos in-
tervalos corretos de tempo, podem bloquear os sistemas de 
injeção, colocando assim a segurança do sistema operacio-
nal em risco.     

 As partículas de poeira são removidas efetivamente  
 graças a fina espessura do filtro de ≥ 2 μm (0.002 mm) o  
 que  quer dizer que elas não conseguem passar para o  
 sistema de injeção
 O filtro separa a água do combustível dos motores  
 modernos prevenindo a corrosão do sistema de injeção 
 Combustível filtrado inadequadamente pode levar a  
 falha do sistema de injeção 
 O motor pode alcançar sua maior performance,   
 enquanto as quantidades de consumo e emissão são 
 reduzidas como resultado de um combustível filtrado  
 corretamente  

Seus benefícios:

 Os filtros de combustível Hengst são capazes de   
 suportar pressões de até 15 bar como resultado de um  
 maquinário preciso e de alta qualidade.

 Performance de filtro otimizada e o mais alto nível de  
 purificação graças a matéria prima de ponta como a 
 mídia fundida

 Intervalo de tempo de troca significativamente maior

 As unidades de injeção e o motor são protegidos

 Resistente a combustíveis agressivos e altas pressões  
 de injeção

 | Nada funciona sem um combustível 


