
Niezależny rynek wtórny

dzieki jakości premium.

Work smarter.



Prawdziwi perfekcjoniści – tradycja nas zobowiązuje, 
a pasja ciągnie do najnowszych i najwydajniejszych 
technologii. Już od ponad pół wieku Hengst jest źró-
dłem innowacji i partnerem dla branży motoryzacyj-
nej, jednocześnie zapewniając jej najbardziej nieza-
wodne części zamienne.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania filtracyjne kon-
centrując się na wielofunkcyjnych kompaktowych mo-
dułach filtracyjnych  zintegrowanych w jednej zwartej 
obudowie. Zastosowane rozwiązania, które dostarcza-
my na wyposażenie seryjne zapewniają maksymalną 
wydajność działania i funkcjonalność.

Jednak Hengst to znacznie więcej niż dostawca czę-
ści, nawet jeżeli potrafią sprostać oczekiwaniom naj-
bardziej wymagających klientów, dla których liczy się 
maksymalna efektywność. Hengst to także firma ro-
dzinna, która rozumie, jak ważna jest pierwszorzędna 
obsługa klienta – dzięki temu potrafimy pomagać w 
sposób elastyczny i merytoryczny, a jednocześnie po-
zostawać w bliskiej relacji z klientem.

Krótko mówiąc: Działaj mądrzej dzięki współpracy z 
nami!

Działaj efektywniej
dzięki oryginalnemu  
partnerowi
Firma rodzinna | Specjalizacja w rynku wtórnym | Blisko 60 lat w produk-
cji na pierwszy montaż | Najwyższa półka w produkcji seryjnej | Elastyczne  
podejście do klienta | Dostępność na całym świecie

Hengst  Work smarter | Działaj efektywniej
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Wyprzedzamy innych naszym do-
świadczeniem w pierwszym montażu.



Lider filtracji.
Od włókien 
do filtrów.

Rygorystyczne kryteria dla 
wkładu filtrującego
Przy konstruowaniu elementów filtra wykorzystuje-
my rygorystycznie selekcjonowane materiały filtru-
jące, które są wykonane wyłącznie z pierwszorzęd-
nych surowców oraz prawidłowo dobrane do danego 
typu pojazdu. Taki filtr to inwestycja, która spłaca się 
dzięki podwyższonej efektywności działania i prze-
dłużonej eksploatacji.

Wiele dekad doświadczenia w opra-
cowywaniu rozwiązań filtracyjnych | 
Rygorystyczne kryteria doboru ma-
teriałów filtracyjnych | Precyzyjny 
projekt dla maksymalnej efektyw-
ności | Opracowanie i produkcja fil-
trów na pierwszy montaż

Hengst  Work smarter | Doświadczenie w filtrach
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Innowacyjny projekt filtra
Plisowania, przetłaczanie, stabilizacja plis, opty-
malnie dobrania  powierzchnia filtracyjna , zapro-
jektowany rdzeń wzmacniający oraz unikalna meto-
da zgrzewania i impregnowania – to nasze własne 
pomysły, które dostosowujemy dla indywidualnego 
zastosowania i urządzenia. Gwarantuje to optymalną 
wydajność separacji, dłuższe okresy wymian i mini-
malną różnicę ciśnienia .

Nowoczesna produkcja
Od etapu przygotowania materiału filtrującego aż do 
skończenia poszczególnych elementów filtra i złoże-
nia go w gotową całość – cały cykl produkcyjny jest 
realizowany tylko w zakładach własnych Hengst. To 
dodatkowa gwarancja precyzji i najwyższej jakości 
zarówno procesów wewnętrznych, jak i produktów 
końcowych Hengst.



Taka jest natura prawdziwego oryginału – trudno go 
podrobić. Dokładnie dlatego filtry z pod znaku Hen-
gst są tak rozpoznawalne w warsztatach na całym 
świecie.

Hengst produkuje komponenty na pierwszy montaż 
i uczestniczy w pracach rozwojowych najznakomit-
szych producentów pojazdów i silników – wprowadza-
my najlepsze pomysły w najwyższej jakości. Wszech-
stronna wiedza na temat produktów i surowców 
sprawia, że Hengst wyznacza standardy na  rynku 
części zamiennych.

Hengst dostarcza najwyższej jakości filtry w jakości 
pierwszego montażu dla większości marek samocho-
dów pasażerskich i użytkowych, maszyn rolniczych i 
budowlanych, a nawet urządzeń morskich stosowa-
nych na całym świecie. 

Tak szeroka gama naszych produktów rozpoczyna się 
od najprostszych wkładów filtrujących, a kończy na 
niezwykle zaawansowanych modułach filtracyjnych. 
Jednak jakość Hengst pozostaje we wszystkich przy-
padkach taka samo wysoka. A to inwestycja, która 
zwraca się zarówno Tobie, jak i Twoim klientom.

Produkty klasy premium 
to inwestycja, która zwraca 
się Tobie i Twoim klientom.
Partner na pierwszym montażu znanych marek i silników | Oryginalne czę-
ści nie do podrobienia | Ekspercka wiedza konstrukcyjna | Topowa jakość 
przede wszystkim w szczegółach

Hengst  Work smarter | Jakość produktów
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Produkcja seryjna tylko 
w jakości Premium.



Tu masz jeszcze
więcej informacji: 
Pięć dobrych 
powodów, aby 
wybrać Hengst.

Innowacyjne rozwiązania filtracyjne | 
Pełna oferta ponad 2500 filtrów | Twój 
osobisty doradca | Sprawna logistyka i 
dostawa | Partnerskie zasady współ-
pracy

1. Jakość premium
Innowacyjne systemy filtracyjne ozna-
czają lepsze wyniki za tę samą cenę.

2. Wszechstronna oferta
Nasz katalog produktów spełnia każde wymaga-
nia dzięki ponad 2500 filtrów klasy OEM do każ-
dego zastosowania.

Hengst  Work smarter | 5 powodów
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5. Partnerskie zasady współpracy
Staramy się optymalizować wielkość dystrybucji, 
gdyż wolimy współpracować z wyselekcjonowanymi 
partnerami pod kątem relacji długoterminowych.

3. Osobiste podejście
Wyznaczona osoba do kontaktu jest zawsze gotowa 
wysłuchać Cię i zadbać o Twoje aktualne potrzeby.

4. Sprawna logistyka
Dostarczymy dokładnie to, czego po-
trzebujesz i do tego sprawnie dzięki na-
szej efektywnej obsłudze logistycznej.



Tak wszechstronna oferta, którą wciąż wzbogaca-
my, umożliwia dobranie filtra Hengst do każdego 
typu silnika stosowanego dziś w samochodach pa-
sażerskich, użytkowych oraz maszynach rolniczych 
i budowlanych.

Gama ponad 2500 filtrów do różnych zastosowań 
mówi sama za siebie – tak bogaty wybór oznacza 
możliwość dobrania najlepszego możliwego filtra do 
danego zastosowania.

Wszechstronna oferta
to katalog ponad
2500 różnych filtrów. 

Katalog części klasy OEM | Filtry oleju | Filtry paliwa | Filtry powietrza | 
Filtry pyłkowe | Specjalistyczne zastosowania | Samochody pasażerskie, 
użytkowe, maszyny rolnicze i budowlane, urządzenia morskie i nie tylko

Hengst  Work smarter | Bogata oferta

Maszyny rolnicze

Urządzenia morskieMaszyny budowlane

Samochody użytkoweSamochody pasażerskie

Autobusy
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Klienci stają się wymagający - 
warto pracować nad ich satysfak-
cją razem z nami.



Silnik nareszcie może oddychać: Filtry o jakości gwa-
rantowanej przez Hengst chronią silnik i elektronikę 
dzięki skutecznemu oczyszczaniu powietrza na nie-
zmiennie wysokim poziomie.

Filtr powietrza to absolutnie jeden z najważniejszych 
filtrów w silnikach zarówno benzynowych, jak i diesla. 
W zależności od zastosowania silnik pojazdu użytko-
wego może pobierać nawet 2400 m³/h powietrza, w 
którym zawartość cząstek może sięgać 50 mg/m³.

Filtry Hengst zapewniają niezmienną separację czą-
stek z zasysanego powietrza i przedłużają żywotność 
części silnika. Dodatkowo nasze filtry dbają o optymal-
ne parametry mieszanki powietrza i paliwa, tak aby 
proces jej spalania był możliwie najwydajniejszy.

Po prostu wyższa 
niezawodność
filtrów powietrza i 
przeciwpyłkowych.
Zalety filtrów powietrza Hengst:
Dłuższy okres eksploatacji | 100% szczelności | Trudnopalny wkład 
filtrujący | Wysokiej jakości wodoodporność | Maksymalna stabilność 
strukturalna 

Hengst  Work smarter | Filtry powietrza i pyłkowe



Atmosfera idealna bez spalin, kurzu, pyłków itd. – 
Filtry kabinowe Hengst sprawiają, że atmosfera w 
pojeździe jest zdrowa i higieniczna, co dodatkowo 
przyczynia się do lepszej koncentracji u kierowcy.

Systematyczna wymiana filtra przeciwpyłkowego to 
czynność niezbędna, aby zagwarantować niezmiennie 
wysoką jakość pracy klimatyzacji. Złotą zasadą jest wy-
mienianie filtra raz na rok, ale wielu kierowców decydu-
je się to robić dwa razy w roku. Dzięki temu zabiegowi 
nie tylko jakość powietrza staje się lepsza, ale zmniej-
szają się opory przepływu, co z kolei zmniejsza obciąże-
nie dla silnika  dmuchawy.

Filtry przeciwpyłkowe Hengst są zdolne eliminować z 
powietrza blisko 100% pyłków, kurzu, alergenów i za-
pachów, a wśród nich spaliny. Atmosfera w kabinie staje 
się higieniczna, a kierowca jest w stanie utrzymać uwa-
gę i lepiej skoncentrować się na drodze.
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Zalety filtrów przeciwpyłkowych Hengst:
Zdrowsze powietrze w kabinie | Niezmienny poziom parametrów | Zapo-
bieganie efektowi parowania | Niwelowanie brzydkich zapachów | Szybki i 
prosty montaż



Lepsze parametry przy niższym zużyciu: Filtry oleju 
Hengst skutecznie oczyszczają układ olejowy z zan-
ieczyszczeń, a jednocześnie mają trwałą konstrukcję 
i są łatwe w obsłudze.

Od nowoczesnych silników wymaga się coraz więcej, 
więc także ich system olejowy musi działać niezwykle 
skutecznie. W zależności od zastosowania, przez układ 
napędowy może być pompowane setki litrów oleju na 
minutę, aby zminimalizować tarcie ruchomych ele-
mentów i zapobiec przedwczesnemu zużyciu tłoków, 
łożysk korbowodu itd.

Jakość tego procesu zależy nie tylko od samego ole-
ju, lecz także od funkcjonalności filtra. Nawet w naj-
bardziej wymagających warunkach wkłady filtracyjne 
Hengst z serii Energetic® gwarantują optymalny pozi-
om filtrowania, maksymalny przepływ, a jednocześnie 
długi okres eksploatacji. Dodatkową zaletą jest możli-
wość łatwej i czystej wymiany bez żadnych trudnoś-
ci. Wystarczy wymienić sam wkład w zaledwie kilku 
krokach – to dodatkowa korzyść także dla środowiska, 
gdyż ilość odpadów eksploatacyjnych została istotnie 
zmniejszona.

Jeszcze więcej mocy 
dzięki filtrom oleju.

Zalety filtrów oleju Hengst:
Skuteczna eliminacja zanieczyszczeń | Odporność na ciśnienie i tempera-
turę | Precyzyjne wykonanie | Doskonałe dopasowanie ułatwiające montaż | 
Większa odporność pulsacyjna 

Hengst  Work smarter | Filtry oleju
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Czysty biznes.  
Twój wybór. 



Nic nie działa poprawnie bez czystego paliwa: Filtry pa-
liwa Hengst zapewniają bezpieczeństwo pracy silnika i 
chronią układ wtryskowy przez zanieczyszczeniem.

Układ wtryskowy nowoczesnych silników benzynowych 
i diesla jest wrażliwy na nawet najmniejsze zabrudzenie 
paliwa. Badania pokazują, że często dochodzi do istotne-
go przekroczenia ilości cząstek i zanieczyszczeń w pali-
wie ponad zalecenia międzynarodowych organizacji.

Bez wymiany filtra w prawidłowym terminie może dojść 
do zapchania układu wtryskowego i pogorszenia bezpie-
czeństwa pracy. Filtry Hengst zachowują najwyższy po-
ziom funkcjonalny przez wyjątkowo długi okres.

Zauważalna 
poprawa ochrony
Filtry paliwa i filtry specjal-
nego przeznaczenia.
Zalety filtrów paliwa Hengst:
Ciśnienie skokowe do 15 bar | Maksymalna jakość czyszczenia | Najnowsza 
technologia wkładu filtrującego | Dłuży okres między wymianami | Ochrona 
wtryskiwaczy i silnika | Odporność na agresywne paliwo

Hengst  Work smarter | Filtry paliwa do specjalistycznych zastosowań



Wszystko w jednym miejscu, czyli systemy filtracyjne 
oraz bogata gama innych produktów motoryzacyjnych 
– wszystko o jakości sygnowanej przez Hengst.

Nasza wszechstronna oferta to precyzyjnie dostoso-
wane rozwiązania do różnych zastosowań specjali-
stycznych.

Odśrodkowe filtry oleju często znajdują zastosowanie 
w pojazdach użytkowych oraz maszynach rolniczych 
i budowlanych. Filtry te działają równolegle z filtrem 
głównym oleju.

Separatory mgły olejowej oddzielają gazy przedmu-
chowe ze skrzyni korbowej.

Filtry płynu chłodniczego zapewniają optymalny po-
ziom ochrony podczas chłodzenia silnika.

Osuszacze powietrza w układzie hamowania usuwają 
wilgoć ze skompresowanego powietrza przy pomocy 
granulatu.

Ponadto dostarczamy filtry oleju przekładniowego, 
pompy ręczne, filtry mocznika, filtry oleju hydraulicz-
nego, nakrętki, części, filtry siatkowe i wiele innych 
rozwiązań.
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Zalety filtrów specjalistycznych Hengst:
Wszechstronna oferta do zastosowań specjalistycznych | Znacząca op-
tymalizacja okresu eksploatacji i parametrów silnika | Poprawione bez-
pieczeństwo użytkowe | Skuteczna ochrona silnika dzięki separatorom lub 
filtrom wstępnym



Części może dostarczać każdy – jednak my tworzymy 
całe rozwiązania, których istotną częścią jest bliska, 
często osobista relacja z klientem oparta na zaufaniu. 
Pozostajemy blisko naszych klientów, a wtórny rynek 
części znamy szczegółowo.

Obsługa klienta i bliski kontakt to nie są dla nas puste 
słowa, lecz wartości praktykowane codziennie wszę-
dzie tam na świecie, gdzie działamy. Nasi pracownicy 
mają na celu dbanie o wszystkie potrzeby klienta – 
szybko i optymalnie.

Podobnie jak w przypadku naszych produktów, naj-
wyższą możliwą jakość zapewniamy także w obsłudze 
klienta, logistyce i doradztwie – jest to możliwe dzięki 
osobistemu doradcy i bliskiej współpracy z klientem.

Partner, na którym można polegać!
Hengst oznacza zawsze aktualne informacje o wszyst-
kich naszych produktach, indywidualne podejście do 
klienta oraz dodatkową wartość przynoszącą kliento-
wi wyraźne korzyści.

Staramy się optymalizować wielkość dystrybucji, 
zgodnie z naszym doświadczeniem marketingowym 
i zasadami zarządzania sprzedażą do wyspecjalizo-
wanych klientów. W Hengst wybieramy naszych part-
nerów ostrożnie pod kątem długoterminowej relacji i 
wspólnego wzrostu w przyszłości.

Osobiste podejście 
do klienta
i doskonała obsług 
logistyczna. 
Dobrze dopasowane rozwiązania | Bliski kontakt na całym świecie | Oso-
bisty doradca | Sprawna logistyka | Doświadczenie marketingowe | Zarząd-
zanie  sprzedażą do klientów specjalistycznych | Wspólne partnerstwo – 
wspólny sukces

Hengst  Work smarter | Obsługa i logistyka
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Partnerstwo 
ma wiele twarzy.



Sprzedaż Rozwój Produkcja

Camden, USA

Novi, USA

São Paulo, BR

Joinville, BR

Gostyń, PL

Gogolin, PL

Berlin, DE

Nordwalde, DE

Münster, DE

Placówki obsługujące filtry pojazdów i silników:

Hengst  Work smarter | Cały świat



Singapur, SG

Kunshan, ChRL

New Delhi, IN

Dubai, ZEA

Gostyń, PL

Gogolin, PL

Świat filtracji. Pracujemy dla 
Ciebie na całym świecie.
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Na całym świecie marka Hengst jest synonimem ludzi 
z pasją, prostoty rozwiązań, innowacyjnej technologii 
i doskonałości procesów wewnętrznych. Dzięki takie-
mu podejściu Hengst stał się uznanym w skali glo-
balnej partnerem projektowym i dostawcą systemów 
filtracyjnych bezpośrednio dla producentów pojazdów i 
napędów, jak również dla samych konsumentów i  nie-
zależnego rynku części zamiennych.

Sieć 16 placówek znajdujących się w Niemczech, Bra-
zylii, Chinach, Danii, Indiach, Polsce, Singapurze, Zjed-
noczonych Emiratach i USA pozwala nam pełnić funk-
cję wiarygodnego partnera dla producentów i klientów 
na całym świecie.

Strategiczny wybór poszczególnych lokalizacji zape-
wnia odpowiednią bliskość do rynku i klienta, dzięki 
czemu Hengst potrafi reagować szybko i dostarczać 
najświeższe technologie transportem bezpośrednim i 
przyjaznym dla środowiska. 

Nasze niezmienne standardy wysokiej jakości sprawi-
ają, że klienci mogą polegać na obsłudze oferowanej 
przez każdą z naszych placówek projektowych, pro-
dukcyjnych i sprzedażowych.

Po prostu bliżej 
dzięki naszej wiedzy i 
doświadczeniu.
Rok założenia 1958 | Firma rodzinna od trzech pokoleń | 16 placówek w 
9 krajach | 3000 pracowników | 400 mln. EUR obrotu |  Systemy filtrac-
ji płynów i wentylacja skrzyni korbowej dla samochodów pasażerskich, 
użytkowych i terenowych

Hengst  Work smarter | Cały świat
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Filtry Hengst
Jakość która przekonuje.



Hengst SE
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-375 | aftermarket@hengst.com www.hengst.com

193 082 746.12.17


