
Mercado de reposição

Work smarter.
Marca e serviço de qualidade ao seu lado.



Somos perfeccionistas - da tradição e da paixão pela 
tecnologia de motores moderna e eficiente. Há mais 
de meio século, a Hengst tem sido um parceiro criativo 
de desenvolvimento para a indústria automotiva e um 
fornecedor confiável do mercado de reposição.

Oferecemos soluções de filtração inovadoras e estamos 
presentes desde o desenvolvimento, com integração de 
funções ideais até a produção em série para a mais alta 
garantia de qualidade e excelência operacional.

Mas a Hengst não fornece apenas produtos que con-
vencem até mesmo os clientes mais exigentes com o 
melhor desempenho em qualquer situação. Como uma 
empresa familiar, nós também oferecemos suporte a 
você com um serviço de primeira classe, o que possi-
bilita ser mais: flexível, confiável e personalizável.

Em suma, colaborar conosco é simplesmente mais  
inteligente!

Work smarter.
Com um verdadeiro 
parceiro.
Empresa familiar | Especialista em mercado de reposição | Há quase 60 
anos trabalhando no mercado original | Produção em série com a mais 
alta qualidade | Serviço flexível | Ativo no mundo inteiro

Hengst  Work smarter | Competência em soluções OEM
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Nosso ponto forte: 
Competência em soluções OEM.



Líder em filtração.
Da fibra ao filtro.

Seleção da mídia filtrante
Para a construção de nossos elementos 
Filtrantes, utilizamos mídias filtrantes cui-
dadosamente selecionadas, feitos de maté-
rias-primas de alta qualidade, que são ade-
quadamente adaptados ao respectivo tipo 
de veículo. Um investimento que se paga por 
meio do máximo desempenho e longevidade.

Décadas de experiência no desen-
volvimento de elementos filtrantes |  
Seleção criteriosa da mídia filtrante |  
Design de filtro perfeito para máxi-
ma eficiência | Fabricante de equi-
pamento original

Hengst  Work smarter | Know-how em filtrações
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Design de filtro inovador
Embossagem, estabilidade na dobra das plissas, 
superfície de filtro pré-definida, tubo interno com 
design especial - para cada aplicação ou utilização, 
desenvolvemos o nosso próprio design de filtro. Isso 
resulta em um ótimo desempenho de separação, 
vida útil prolongada e perda mínima de pressão. 

Produção moderna
Desde o processamento da mídia filtrante, passan-
do pela produção dos componentes individuais, até a 
montagem final, toda a produção dos filtros Hengst 
é realizada em nossa empresa. Dessa forma, pode-
mos garantir o processamento preciso e a alta quali-
dade de nossos produtos.



Está na natureza do assunto: o original não pode ser 
copiado. E essa é a razão pela qual a marca Hengst 
Filter é inconfundível no mercado de reposição inter-
nacional.

Como fabricantes de equipamentos originais e par-
ceiros de desenvolvimento de fabricantes de veículos e 
motores reconhecidos, implementamos as melhores 
ideias com a melhor qualidade. Nosso conhecimento 
abrangente de produtos e materiais nos coloca em 
condições de estabelecer padrões repetidas vezes no 
mercado de reposição.

Isso significa: fornecemos soluções de filtração de 
alta qualidade e alto desempenho com qualidade ori-
ginal para quase todos os carros, veículos comerci-
ais, máquinas agrícolas e de construção e aplicações 
marítimas em todo o mundo.

Da aplicação clássica de filtro à utilização especial-
mente sofisticada, você encontrará uma gama com-
pleta de produtos com uma qualidade premium con-
sistentemente alta. E isso vale a pena para você e seus 
clientes.

Qualidade de  
marca premium.
Compensa para você  
e seus clientes.
Parceiro de desenvolvimento de fabricantes de veículos e motores recon-
hecidos | O original não pode ser copiado | Know-how em construção de 
primeira classe | Qualidade premium até nos detalhes

Hengst  Work smarter | Qualidade da marca
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Produção em série  
no mais alto nível.



Oferecemos 
mais a você.
5 boas razões  
para comprar  
um filtro Hengst.
Soluções inovadoras de filtragem | 
Mais de 2.500 filtros no portfólio | 
Atendimento personalizado | Logística 
eficaz | Parcerias

1. Qualidade premium
Soluções inovadoras de filtragem para
mais desempenho e economia.

2. Portfólio abrangente
Nosso programa cumpre todos os requisitos  
com mais de 2.500 aplicações de filtros com 
qualidade original.

Hengst  Work smarter | 5 bons motivos



9.

5. Parceria para marketing
Evitamos a distribuição excessiva e cooperamos 
com parceiros selecionados para um sucesso de 
longo prazo.

3. Atendimento personalizado
Seu contato está sempre pronto para 
atendê-lo e cuida de todos os seus desejos.

4. Logística eficaz
Nós fornecemos o que você precisa. 
Rápido e confiável graças à nossa logí-
stica eficaz.



Com uma gama de produtos abrangente e em cons-
tante crescimento, cobrimos o programa de filtragem 
de todos os tipos atuais de motores para carros, veícu-
los comerciais, máquinas agrícolas e de construção.

Mais de 2.500 aplicações de filtragem diferentes falam 
por si: com nossa ampla gama de produtos, oferece-
mos-lhe a solução certa a qualquer momento.

Portfólio abrangente.
Mais de 2.500 filtros no 
programa.

Portfólio com qualidade original | Filtro de óleo | Filtro de combustível | 
Filtro de ar | Filtro interno | Aplicações especiais | Para carros, veículos 
comerciais, máquinas agrícolas e de construção, aplicações marítimas e 
outras

Hengst  Work smarter | Gama de produtos

Máquinas agrícolas

Aplicações marítimasMáquinas de construção

Veículos comerciaisCarros

Ônibus
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Seus clientes são muito exigentes.  
Vamos atender essas exigências juntos.



Isso permite que o motor respire: os filtros de ar de 
qualidade Hengst protegem o motor e os componen-
tes eletrônicos, limpando o ar de forma altamente 
eficiente e confiável.

O filtro de ar é um dos filtros mais importantes nos 
motores a gasolina e a diesel. Dependendo do desem-
penho, um motor de veículo comercial puxa até 2.400 
m³ de ar por hora com um teor de partículas de até 
50 mg/m³.

Os filtros de qualidade Hengst removem permanente-
mente partículas de sujeira do ar e mantêm o desem-
penho do motor com segurança e longevidade. Além 
disso, eles asseguram uma melhor mistura de com-
bustível e ar e assim garantem a melhor combustão 
possível.

Simplesmente  
mais confiabilidade
Filtros de ar e cabine.

Nossos filtros de ar e suas vantagens:
Vida útil prolongada | 100% de vedação | Mídia filtrante anti-chama | Im-
permeabilidade de alta qualidade | Estabilidade máxima do filtro

Hengst  Work smarter | Filtros de ar e cabine



Clima impecável sem gases de escape, poeira, pólen, 
entre outros: os filtros de cabine Hengst asseguram 
um clima saudável e higiênico no veículo e, assim, 
preservam a capacidade do condutor de se concen-
trar.

É necessário trocar regularmente o filtro de cabine 
para um funcionamento permanentemente perfeito 
do sistema de ar condicionado. Pelo menos uma vez 
por ano,  de acordo com a regra geral. Porém, muitos 
motoristas trocam duas vezes. A troca não só garan-
te a qualidade do ar no veículo, mas também reduz a 
resistência ao fluxo de ar e portanto, a carga no motor 
do compressor.

Os filtros de cabine Hengst filtram 100% de pólen, po-
eira, alérgenos e odores como gases de escape. Isso 
garante um clima higiênico no veículo e ajuda o mo-
torista a ficar alerta e a se concentrar de forma mais 
eficiente.
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Nossos filtros de cabine e suas vantagens:
Ar saudável no interior do veículo | Desempenho de filtração constante |  
Evita a formação de condensação | Minimização de odores | Montagem  
rápida e fácil



Maior desempenho e menos desgaste: os filtros de 
óleo Hengst efetivamente limpam o circuito de óleo 
da contaminação e são particularmente robustos, 
duráveis e eficientes.

Os motores de combustão modernos precisam fazer 
cada vez mais e portanto, devem estar sempre bem lu-
brificados. Dependendo da aplicação, várias centenas 
de litros de óleo são bombeados por minuto através 
do circuito do motor para reduzir a fricção das peças 
e evitar o desgaste prematuro do pistão, dos rolamen-
tos, da biela, entre outros.

Aqui, não apenas a qualidade do lubrificante conta, 
mas também o desempenho do filtro de óleo. Nossos 
elementos filtrantes Energetic® garantem uma ótima 
filtração, fluxo máximo e longevidade mesmo nas con-
dições mais exigentes. Sua vantagem de serviço espe-
cial: eles podem ser trocados de forma fácil, rápida e 
limpa. Somente o elemento filtrante é trocado, com 
apenas algumas etapas – uma vantagem também para 
o meio ambiente, pois o volume de descarte no serviço 
é reduzido de forma sustentável.

Sempre mais potência.
Filtro de óleo.

Nossos filtros de óleo e suas vantagens:
Alta capacidade de retenção de sujeira | Resistência à temperatura e pres-
são | Processamento preciso | Encaixe exato para facilitar a troca | Resis-
tencia à vibração

Hengst  Work smarter | Filtro de óleo
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Um negócio limpo.
Você tem o poder de escolha.



Sem combustível limpo, nada funciona: os filtros de 
combustível Hengst mantêm a segurança operacio-
nal do motor e protegem o sistema de injeção de pos-
síveis contaminações.

Os sistemas de injeção para motores a gasolina e a 
diesel reagem sensivelmente às menores impurezas 
do combustível. Estudos mostram que a quantidade de 
partículas de sujeira nos combustíveis recomendada 

pelas associações internacionais geralmente é signi-
ficativamente excedida.

Se o filtro de combustível não for trocado no intervalo 
adequado, isso pode levar ao entupimento dos siste-
mas  de injeção e prejudicar a segurança operacional. 
Os filtros Hengst mantêm sua eficiência de filtração 
de primeira classe em intervalos de troca particu-
larmente longos.

Evidentemente, 
mais proteção.
Filtros de combustível e 
aplicações especiais.
Nossos filtros de combustível e suas vantagens:
Picos de pressão de até 15 bar | O mais alto nível de filtração | Materiais de 
última geração | Intervalos de troca mais longos | Proteção de injetores e 
motores | Imune à combustíveis agressivos

Hengst  Work smarter | Filtros de combustível e aplicações especiais



Tudo a partir de uma única fonte: além das aplicações 
de filtração comuns, também oferecemos uma ampla 
gama de outros produtos para veículos com a mais 
alta qualidade Hengst.

Em nossa abrangente gama de produtos, você encon-
trará soluções sob medida para uma ampla gama de 
aplicações especiais.

Centrífugas: as centrífugas de filtração de óleo são 
predominantemente utilizadas no setor de veículos 
comerciais, bem como em máquinas agrícolas e de 
construção. Elas são operadas em fluxo secundário 
paralelo ao principal.

 

Separador de névoa de óleo:  o separador de névoa 
de óleo separa os gases provenientes da queima dos 
combustíveis, que se acumulam no cárter.

Filtros para sistema de arrefecimento: os filtros para 
sistema de arrefecimento fornecem uma proteção 
ideal para o líquido de arrefecimento do motor.

Secador de ar de freio: a umidade do ar comprimido é 
removida por meio de um granulado especial.

Além disso, fornecemos filtros de óleo de transmis-
são, bombas manuais, filtros de ureia, filtros de óleo 
hidráulico, tampas e muito mais.
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Nossos filtros especiais e suas vantagens:
Variedade abrangente para aplicações especiais | A vida útil e o desem-
penho do motor são otimizados de forma sustentável | Maior segurança 
operacional do veículo | Proteção efetiva do motor por meio de separado-
res especiais ou soluções pré-filtro



Qualquer um pode entregar produtos – Nós criamos 
soluções: Um importante aspecto disso é estabelecer 
um contato próximo e confiável com nossos clientes. 
Estamos perto e conhecemos os requisitos do merca-
do de reposição em detalhes.

O serviço e a proximidade com o cliente não são so-
mente palavras para nós, mas algo que vivemos dia-
riamente - em todo o mundo. Nossos funcionários fa-
zem todos os esforços para atender suas desejos de 
forma otimizada e rápida.

Tal como acontece com os nossos produtos, oferece-
mos a mais alta qualidade em atendimento ao cliente, 
logística e consultoria. Com serviço personalizado e 
alto desempenho.

Parceria que você pode confiar!
Nós fornecemos informações atualizadas e detal-
hadas sobre nossa gama de produtos, fornecemos um 
serviço e de alto desempenho e criamos valor agrega-
do que o beneficiará diretamente.

Evitamos a distribuição excessiva por meio de com-
petências de marketing e gerenciamento de vendas 
direcionado. Porque selecionamos cuidadosamente 
nossos parceiros a fim de obter uma cooperação à lon-
go prazo para crescermos com sucesso juntos.

Serviço Personalizado.
E uma logística eficaz.

Criar soluções perfeitas | Perto de nossos clientes ao redor do mundo | 
Atendimento personalizado | Logística eficaz | Experiência em marketing |  
Gerenciamento de vendas orientado |  Vamos trabalhar juntos para o 
sucesso

Hengst  Work smarter | Serviço e logística
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A parceria tem  
muitas faces.



Vendas Desenvolvimento Produção

Camden, EUA

Novi, EUA

São Paulo, BR

Joinville, BR

Gostyń, Polônia

Gogolin, Polônia

Berlin, Alemanha

Nordwalde, Alemanha

Münster, Alemanha

Legenda:

Hengst  Work smarter | No mundo todo



Singapura

Kunshan, China

 Nova Dehli, Índia

Dubai, EAU

Gostyń, Polônia

Gogolin, Polônia

Universo da filtração. Estamos  
perto de você no mundo inteiro.
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O nome Hengst representa em todo o mundo pessoas 
com paixão, estrutura enxuta, tecnologia inovadora e 
excelência operacional. Tudo isso nos tornou um par-
ceiro de desenvolvimento líder e internacionalmente 
reconhecido e um dos principais fornecedores de tec-
nologia de filtração para fabricantes de veículos e mo-
tores, bem como para indústrias e consumidores.

Por meio de uma rede de 16 unidades na Alemanha, 
Brasil, China, Dinamarca, Índia, Polônia, Cingapura, 
Emirados Árabes Unidos e EUA, somos um parceiro 
confiável para fabricantes e clientes em todo o mundo.

Locais estrategicamente favoráveis garantem a mel-
hor proximidade com o mercado e o cliente permitin-
do responder e fornecer rapidamente a tecnologia de 
filtração mais recente em todas as rotas.

Por meio de padrões de qualidade uniformes, nossos 
clientes podem contar com a melhor qualidade em to-
dos os locais de desenvolvimento, produção e vendas.

Simplesmente 
mais perto.
Com know-how 
e experiência.
Fundada em 1958 | Empresa familiar há 3 gerações | 16 unidades em 9 
países | 3.000 colaboradores | Faturamento de 400 milhões de euros |  
Gestão de fluidos e sistemas de ventilação para automóveis, veículos co-
merciais e aplicações fora de estrada

Hengst  Work smarter | No mundo todo
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Filtros Hengst.
Desempenho que convence.



w

Hengst indústria de Filtros LTDA. 
Rua Dona Francisca, 7337, CEP 89219-600
Joinville – SC | Brasil  
Tel.: +55 47 3027-9090 | vendas@hengst.com.br www.hengst.com

193 082 746.12.17


