
Filtracja oleju przekładniowego.

The SMART Alternative.
Wysokowydajne filtry oleju przekładniowego zgodne 
z jakością OE do nowoczesnych automatycznych 
skrzyń biegów.

www.hengst.com

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub szukasz odpowiednich rozwiązań w zakresie filtracji, 
napisz na adres: aftermarket@hengst.com – z przyjemnością udzielimy Ci odpowiedzi!

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

Wygodne wyszukiwanie

- w katalogu online lub w aplikacji.

Pobierz aplikację z katalogiem filtrów Hengst: Kliknij, aby przejść bezpośrednio do katalogu online:
www.hengst-catalog.com

W sklepach z częściami zamiennymi, czy w warsztacie 
samochodowym brak czasu uniemożliwia 
pracownikom szybkie i bezstresowe wyszukiwanie 
odpowiednich części zamiennych. Z pomocą 

przychodzi wyszukiwarka online firmy Hengst, która 
zawiera szeroką ofertę ponad 2600 przejrzyście 
skatalogowanych filtrów. Dzięki intuicyjnej nawigacji w 
katalogu można łatwo i precyzyjnie znaleźć 
odpowiedni filtr i najbliższego sprzedawcę.



Światowe zmiany w liczbie nowych rejestracji z podziałem na rodzaje przekładni:
Ręczne Automatyczne
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Automatyczne skrzynie biegów stają się coraz bardziej powszechne na całym świecie. Katalog filtrów Hengst obejmuje 4200 modeli pojazdów i jest stale poszerzany. Jakość produkowanych części spełnia 
specyfikacje producentów OE. Zapytaj Twojego Dystrybutora części zamiennych o produkty Hengst Filter.

Czystość oleju przekładniowego jest kluczowa dla 
zapewnienia żywotności poszczególnych części 
składowych automatycznych skrzyni biegów. 
Przekroczony poziom zanieczyszczenia i wynikające 
z tego zużycie cierne elementów uniemożliwia 
prawidłową pracę przekładni. Tylko pozbawiony 
zanieczyszczeń olej może zapobiegać zużyciu, 
jednocześnie nie obniżając skuteczności i komfortu 

działania. Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnej 
filtracji oleju przekładniowego zapewniają 
zminimalizowane ciśnienie różnicowe przy 
odpowiednich poziomach skuteczności separacji 
cząstek. W trakcie eksploatacji automatycznych skrzyń 
biegów niezmierne ważne jest, aby olej oraz filtr 
wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu
lub skrzyni biegów.

Filtry oleju przekładniowego do 
nowoczesnych automatycznych 
skrzyń biegów.

Nowoczesne automatyczne skrzynie biegów pozwalają na zmniejszenie 
emisji CO2 i stanowią główny czynnik podnoszący komfort i przyjemność 
z jazdy. Skrzynie biegów mogą spełniać zakładane w tym zakresie 
funkcje tylko wtedy, gdy zapewnione są optymalne chłodzenie i ochrona 
przed zużyciem ich wrażliwych elementów.

Liczba samochodów osobowych ze 
zautomatyzowanymi manualnymi skrzyniami biegów 
(AMT), dwusprzęgłowymi skrzyniami biegów (DCT), 
przekładniami bezstopniowymi (CVT) oraz klasycznymi 
hydraulicznymi automatami stale rośnie. To otwiera na 
niezależnym rynku części zamiennych nowe 

możliwości i wyzwania stawiane technologii filtracji 
oleju przekładniowego. Filtry Hengst produkowane 
zgodnie z jakością OE potrafią sprostać tym wyzwaniom, 
gdyż zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 
maksymalnej ochrony przed zużyciem i optymalnego 
funkcjonowania przekładni w każdych warunkach pracy.

Filtry premium do 
automatycznych skrzyń biegów.

Rosnące oczekiwania nakładane na nowoczesne automatyczne skrzynie 
biegów, ale także dążenie do zwiększenia komfortu i przyjemności 
z jazdy, wymagają użycia wysokowydajnych filtrów zapewniających 
dokładne oczyszczanie oleju przekładniowego czy płynu hydraulicznego.
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