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Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w dopasowaniu filtra paliwa odpowiedniego dla 
Twojego pojazdu napisz do nas na adres aftermarket@hengst.com
Czekamy na Twoje pytania!

Hengst SE 
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-0 | aftermarket@hengst.com

Filtracja w pojazdach i silnikach

W przygotowaniu są Blue.maxx 350 i Blue.maxx 200 dla mniejszych przestrzeni instalacyjnych.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Blue.maxx 450

Wkład filtrujący Energetic® 450 Obudowa  ze zintegrowanym
zbiornikiem na wodę
i śrubą do spustu
wody

10 μm 30 μm

Blue.maxx 450 (450 l / h), Blue.maxx 350 (350 l / h), Blue.maxx 200 (200 l / h).

Zestaw adapterów Czujnik poziomu 
wody

Obudowa z wydajną pompką ręczną
do odpowietrzania układu

System modułowy.

The SMART Alternative.
Blue.maxx – inteligentny system
filtracji paliwa.

Zestaw adapterów A     Zestaw adapterów B



Najważniejsze korzyści:
■ Bezpieczeństwo instalacji dzięki opatentowanemu rozwiązaniu
 montażowemu.

■ Ograniczenie nieuzasadnionych kosztów reklamacji i świadczeń
 gwarancyjnych.

■ Przyjazna dla środowiska obsługa i wymiana wkładu filtra paliwa.

■ Gwarancja jakości wykonania dzięki widocznemu wkładowi filtra.

Technologiczny lider pod każdym względem.

Niepodważalna czystość!
Nowy wymiar filtracji paliwa.
Filtry paliwa są niezbędnym elementem chroniącym układ wtryskowy i silnik przed zanieczyszczeniami, 
szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wymagania dotyczące filtracji oleju napędowego stale rosną.
Bez względu na różnice w jakości paliwa woda i najdrobniejsze cząstki muszą być skutecznie i niezawodnie 
odfiltrowane. Zastosowanie systemu wstępnej filtracji paliwa Blue.maxx od Hengst Filter jest optymalnym 
rozwiązaniem. 

Olej napędowy zanieczyszczony 
cząstkami i wodą

Filtr wstępny Pompa
niskociśnieniowa

Filtr główny Pompa
wysokociśnieniowa

Układ wtryskowy
typu „common rail”

Zobacz wszystkie zalety i działanie systemu Blue.maxx - 
zeskanuj kod QR i uruchom animację.

Dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie komponentom, Blue.maxx jest mocnym i trwałym
filtrem paliwa do szerokiego zastosowania. Zobacz korzyści z wyboru Blue.maxx:

Wkład filtrujący Energetic®

■ Widoczny wkład filtra zapewnia 
 optymalną jakość filtracji przez cały
 okres użytkowania.

■ Wymieniany jest tylko wolny od metalu
 wkład filtra Energetic®, co zapewnia   
 przyjazną dla środowiska obsługę. 

■ Bezpieczeństwo instalacji pozwala 
 uniknąć nieprawidłowego użytkowania 
 lub instalacji podrobionych produktów.

Ręczna pompa zasilająca 

■ Duża objętość filtracji przy użyciu 
 niewielkiej siły.

■ Maksymalne bezpieczeństwo użytko- 
 wania dzięki zastosowaniu tłoka.

■ Niska utrata wydajności dzięki 
 zoptymalizowanej pod kątem
 przepływu konstrukcji.

Obudowa filtra

■ Inteligentna konstrukcja ze zintegro-
 wanym zbiornikiem na wodę.

■ Specjalne okno pozwalające
 w dowolnym momencie sprawdzić 
 poziom filtracji.

■ Łatwa instalacja bez konieczności 
 używania specjalnych narzędzi.

■ Elastyczna instalacja dzięki różnym 
 opcjom połączeń.

Opatentowany przez Hengst Filter system Blue maxx
wyznacza nowe standardy filtracji paliwa. Blue.maxx 
to lekka konstrukcja i optymalizacja przestrzeni
instalacyjnej przy maksymalnej wydajności pracy. 
Uzyskane w badaniach i testach dane potwierdzają
także rewolucyjną wydajności filtracji w zakresie
separacji zanieczyszczeń stałych i wody.

Schemat budowy separatora Blue.maxx:
 

 Pompa ręczna z wydajnym tłokiem 
 

 Śruba odpowietrzająca

 
 Podgrzewacz paliwa
 (opcjonalnie) 
 

 Wkład filtrujący Energetic® 

 Pokrywa ze zintegrowanym
 zbiornikiem na wodę 
 

 Śruba odprowadzająca wodę
 (opcjonalny czujnik poziomu wody)
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Blue.maxx - inteligentny 
system filtracji paliwa.


