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

Szeroka oferta części zamiennych jakości OE 
do maszyn rolniczych i budowlanych.

The SMART Alternative.

Szeroki wybór 
- ponad 1 000 filtrów.

Stale rosnące portfolio Hengst Filter obejmuje produk-
ty do wszystkich powszechnie stosowanych w maszy-
nach rolniczych i budowlanych typów silników. W ciągłej 
sprzedaży oferujemy ponad 1000 rodzajów filtrów. Jako 
profesjonaliści w dziedzinie filtracji i zarządzania pły-

nami, zapewniamy szeroki wybór produktów spełniają-
cych potrzeby rynku maszyn rolniczych i budowlanych. 
Zaawansowany katalog online ułatwia znalezienie od-
powiedniego filtra i najbliższego punktu sprzedaży pro-
duktów Hengst Filter.

Szeroka oferta części zamiennych jakości OE | Filtry oleju | Filtry paliwa 
| Filtry powietrza | Filtry kabinowe | Filtry hydrauliczne | Zastosowania 
specjalne | Do maszyn rolniczych i budowlanych

The SMART Alternative. 
Wysokowydajne filtry jakości OE.
Filtry oleju
Wszędzie tam, gdzie niezbędny jest 
czysty olej.
Żaden silnik nie jest w stanie długo 
pracować z maksymalną wydajno-
ścią bez odpowiedniego smarowa-
nia. Dzięki dużej chłonności zanie-
czyszczeń i zdolności do filtrowania 
nawet najdrobniejszych cząsteczek, 
filtry oleju firmy Hengst w znacznym 
stopniu przyczyniają się do zmniej-
szenia zużycia silnika i uszkodzeń 
jego elementów.

Filtry paliwa
Wszystko zależy od czystości paliwa.
Zanieczyszczone paliwo jest szcze-
gólnie poważnym problemem w sek-
torze off-highway. Filtry paliwa Hen-
gst precyzyjnie separują cząsteczki 
wody i skutecznie chronią przed 
znajdującymi się w paliwie zanie-
czyszczeniami. Dzięki temu układ 
wtryskowy wraz z silnikiem pozo-
stają zabezpieczone przed korozją 
i awariami.

Filtry powietrza 
Żeby silnik mógł odetchnąć z ulgą.
Praca w wysoko zapylonym środowi-
sku to codzienność dla maszyn rol-
niczych i budowlanych. Wysoka sku-
teczność separacji zanieczyszczeń  
w połączeniu z doskonałą zdolnością 
zatrzymywania pyłu to absolutne pod-
stawy filtracji powietrza dolotowego. 
Dzięki temu filtry Hengst pomagają 
zapobiegać spadkom wydajności pra-
cy oraz zapewniają wysoce skuteczne  
i niezawodne oczyszczanie zasysane-
go do komory spalania powietrza.

Filtry hydrauliczne
Odporność na ciśnienie w każdych 
warunkach.
Praca układów hydraulicznych ma 
szczególne znaczenie w przypadku 
maszyn rolniczych i budowlanych. 
Zaprojektowane do dokładnej sepa-
racji opiłków metalu, pyłu i piachu, 
filtry hydrauliczne Hengst zapewnią 
czystość płynu hydraulicznego i dłu-
gą, bezawaryjną pracę tych układów.

Zastosowania specjalne
Osuszacze powietrza, filtry AdBlue, itp.
Wciąż zaostrzane normy emisji spa-
lin w coraz większym stopniu wy-
magają stosowania specjalnych do-
datkowych filtrów. Gama produktów 
Hengst do maszyn rolniczych i bu-
dowlanych obejmuje także wykonane  
w oczekiwanej przez klientów jakości 
OE osuszacze powietrza w instalacji 
pneumatycznej, filtry AdBlue i inne 
zastosowania specjalne.  

Zeskanuj kod QR i przejdź 
bezpośrednio do katalogu: 
www.hengst-katalog.de



Po prostu trwalsze. 
Filtry do maszyn rolniczych 
i budowlanych.

Czystość i oszczędność paliwa. 
Rozwiązania z zakresu zarządzania 
płynami dla wiodących producentów 
maszyn rolniczych i budowlanych.

Moduł zarządzania płynami

 › Wykonany z aluminium moduł zarządzania płynami 
posiada wymiennik ciepła i pompę cieczy. 

 › Do wyboru są dwa rodzaje wkładów filtracyjnych 
serii Energetic® (czas pracy 500h lub 1000h).

 › Zawiera zawory mechaniczne do regulacji 
strumienia objętości oleju.

 ➔ Zastosowanie: Deutz TCD 4.1/6.1 Agri np. Fendt 
Vario seria 500, 700 i 800.

System filtracji paliwa Blue.maxx

 › Innowacyjna konstrukcja z wbudowanym 
odstojnikiem na wodę.

 › Prosta instalacja dzięki różnym opcjom podłączenia 
i łatwej konserwacji.

 › Przyjazny dla środowiska serwis dzięki 
zastosowaniu wkładu filtra Energetic®.

 ➔ Inteligentne systemy modułowe w różnych klasach 
wydajności.
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Używane w polu lub na placu budowy maszyny rolnicze i budowlane, narażone są na szczególnie trudne warunki 
pracy. Inwestycja w filtry klasy premium pomaga lepiej chronić silnik i układ hydrauliczny przed czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak piasek i pył, a także przed zużyciem podzespołów układu hydraulicznego, dzięki czemu 

pojazdy te mogą pracować z najwyższą wydajnością. Stale poszerzane portfolio produktów do maszyn rolniczych 
i budowlanych firmy Hengst zawiera dostosowane do aktualnych norm emisji spalin rozwiązania filtracyjne we 
wszystkich klasach wydajności. 

Aktualne normy emisji spalin drastycznie obniżają limity zanieczyszczeń 
dla maszyn rolniczych i budowlanych. Opracowane przez firmę Hengst 
innowacyjne rozwiązania filtracyjne od lat pomagają obniżać emisję spalin 
i oszczędzać paliwo.


