
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 óleo | Perfeição pura e simples: 
Excepcionalmente robusto, resistente e durável.
Os motores a combustão modernos devem cada vez mais 
apresentar performances eficientes - e consequentemente 
estarem sempre lubrificados da melhor maneira possível. 
Dependendo da aplicação, centenas de litros são bombeados 
através do sistema de circulação do motor a cada minuto,  
dessa forma reduzindo a fricção dos componentes móveis, 
prevenindo o desgaste prematuro dos pistões, biela e outros 
componentes similares. Independente da qualidade do lubri-
ficante, um filtro de óleo confiável é essencial para o funcio-
namento do motor.

 Poeira, metais abrasivos e outros resíduos com partícu-        
 las minúsculas de 10 μm (0.01 mm) são removidos de
 maneira confiável do circuito do lubrificante
 O risco de dano e desgaste do motor é reduzido
 significativamente
 O consumo de combustível e as emissões de gases são  
 reduzidas, como resultado de um óleo mais limpo
 e eficiente 
 Somente um filtro de alta qualidade pode suportar
 temperaturas de até 160°C enquanto apresenta uma
 resistência a pressão estática de até 20 bar
 Com quase 120 mídias filtrantes diferentes, nós temos a  
 solução correta para todas as aplicações

Seus benefícios:

 Alta performance do filtro devido a alta capacidade de  
 absorção de poeira 

 Resistente a pressões e temperaturas sob todas as
 condições de operação

 Maquinário de alta qualidade e precisão de solda dos 
 componentes do filtro garantem o funcionamento
 perfeito

 Precisão de encaixe exata torna a instalação mais fácil e  
 garante confiança na funcionalidade do motor

 Avaria e o desgaste dos componentes do motor é
 reduzida significativamente

 Resistência à pulsação sob condições extremas
 de operação

 | Perfeição pura e simples: 


