
Γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα

Πρόγραμμα συντήρησης για γεωργικά 
και κατασκευαστικά μηχανήματα 
υψηλής ποιότητας.

The SMART Alternative.



Καθαρή και αποδοτική ως προς τα 
καύσιμα.
Λύσεις διαχείρισης ρευστών για 
τους γνωστούς κατασκευαστές εκτός 
αυτοκινητοδρόμων.

Δομοστοιχείο διαχείρισης ρευστών

 › Δομοστοιχείο διαχείρισης υγρών από αλουμίνιο με 
εναλλάκτη θερμότητας και αντλία νερού 

 › Διαθέσιμα δύο διαφορετικά ένθετα της Energetic 
φίλτρων (διάστημα συντήρησης 500h / 1000H)

 › Μηχανικές βαλβίδες για τον έλεγχο της ροής λαδιού
 ➔ Deutz TCD 4.1 / 6.1 Agri | π.χ. Fendt Vario 500er, 
700s και 800s

Σύστημα φίλτρου καυσίμου Blue.maxx

 › Ευφυής σχεδιασμός με ενσωματωμένο δοχείο 
συλλογής νερού

 › Ευέλικτη εγκατάσταση μέσω διαφόρων επιλογών 
σύνδεσης και απλής συντήρησης 

 › Φιλική προς το περιβάλλον υπηρεσία χάρη στο φίλτρο 
εισαγωγής Energetic® 

 ➔ Το έξυπνο αρθρωτό σύστημα σε διαφορετικές τάξεις 
ισχύος

Το τρέχον πρότυπο εκπομπών μειώνει μαζικά τις οριακές τιμές ρύπων για 
γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα. Καινοτόμες λύσεις φιλτραρίσμα-
τος από την Hengst, οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων και 
εκπομπών, χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα.



Απλά ισχυρότερο. 
Γεωργικά και κατασκευαστικά 
μηχανήματα.

Φίλτρα καυσίμουΦίλτρο αέρα καμπίνας

Υδραυλικά, φίλτρα 
μετάδοσης κίνησης

Ξηραντήρες αέρα

Φίλτρο αέρα,
Ένθετα ασφαλείας για φίλτρα αέραΦίλτρα ουρίας

Στο χωράφι ή στο εργοτάξιο, τα γεωργικά και κατασκευ-
αστικά μηχανήματα εκτίθενται σε ιδιαίτερα δυσμενείς 
συνθήκες. Για την προστασία του κινητήρα και του υδραυ-

λικού συστήματος του μηχανήματος από εξωτερικές επι-
δράσεις όπως για παράδειγμα για την προστασία από την 
άμμο, τη σκόνη ή την τριβή που συμβαίνει στο σύστημα 

Φίλτρο λαδιού 
κινητήρα



Φίλτρα αέρα, ένθετα 
ασφαλείας φίλτρων αέρα

Φίλτρα καυσίμου

Φίλτρο λαδιού 
κινητήρα

Υδραυλικά φίλτρα

Φίλτρα εσωτερικού χώρου

Φίλτρα ουρίας

Υδραυλικά φίλτρα

Υδραυλικά
φίλτρα

και για τη διατήρηση της απόδοσης του οχήματος, επι-
λέξτε φίλτρα υψηλής ποιότητας από έναν έξυπνο συνερ-
γάτη. Με τη συνεχώς αναπτυσσόμενη γκάμα προϊόντων 

για γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, η Hengst 
προσφέρει λύσεις φιλτραρίσματος σε όλες τις κατηγορίες 
απόδοσης και τα πρότυπα εκπομπών. 



The SMART Alternative. 
Φίλτρα υψηλής απόδοσης σε 
ποιότητα-OE.
Φίλτρο λαδιού
Όταν πρόκειται για καθαρό λάδι.
Μόνο ένας κινητήρας που έχει λιπαν-
θεί με λιπαντικό πρώτης κατηγορίας 
μπορεί να εγγυηθεί πλήρη απόδοση 
μακροπρόθεσμα. Τα φίλτρα λαδιού 
Hengst συμβάλλουν σημαντικά στη 
μείωση της διάβρωσης και της φθο-
ράς των κατασκευαστικών στοιχείων 
του κινητήρα λόγω της υψηλής ικα-
νότητας απορρόφησης ρύπων και του 
φιλτραρίσματος λεπτών σωματιδίων.

Φίλτρα καυσίμου
Τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς καθαρό 
καύσιμο.
Το μολυσμένο καύσιμο είναι ένα ση-
μαντικό πρόβλημα, ειδικά στον τομέα 
εκτός αυτοκινητόδρομου. Τα φίλτρα 
καυσίμου Hengst απομακρύνουν το 
νερό και προστατεύουν αποτελεσμα-
τικά από τη μόλυνση του καυσίμου. 
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
διάβρωση και η βλάβη του κινητήρα 
και το σύστημα ψεκασμού.

Φίλτρο αέρα 
Έτσι μπορεί να αναπνεύσει ο κινητή-
ρας.
Η λειτουργία σε συνθήκες σκόνης 
δεν είναι ασυνήθιστες για οχήματα 
εκτός αυτοκινητόδρομου. 
Οι άριστοι διαχωριστές ρύπων και η 
υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκό-
νης αποτρέπουν τις απώλειες από-
δοσης και διασφαλίζουν εξαιρετικά 
αποτελεσματικό και αξιόπιστο καθα-
ρισμό του αέρα εισαγωγής.

Υδραυλικά φίλτρα
Πίεση κάτω από όλες τις συνθήκες.
Εάν το τοπικό βιδωτό φίλτρο ή το 
παρεμβαλλόμενο φίλτρο: Μέσω 
στοχευμένης διήθησης μεταλλικών 
σωματιδίων, σκόνης και σκωρίας, τα 
υδραυλικά φίλτρα μας μειώνουν το 
κόστος μεταφοράς και επισκευής για 
τον χειριστή μηχανών.

Ειδικές εφαρμογές
Ξηραντήρας αέρα, Φίλτρο ουρίας & Co 
Με την αύξηση των προτύπων εκπο-
μπών όπως η κατηγορία κινητήρων 
κατηγορίας V, οι ειδικές εφαρμογές 
όπως τα φίλτρα ουρίας γίνονται όλο 
και πιο σημαντικές. Με τη σειρά 
«Off-Highway» προσφέρουμε κα-
τάλληλες λύσεις διήθησης, όπως 
ξηραντήρες αέρα, φίλτρα ουρίας 
Harnstofffilter & Co.



www.hengst.com

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

Έχετε άλλες ερωτήσεις ή ψάχνετε για κατάλληλες εφαρμογές φίλτρου; 
Απλώς στείλτε ένα email στο aftermarket@hengst.com θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Ευρύτερο φάσμα.
Περισσότερα από 1.000 φίλτρα.

Με το συνεχώς αυξανόμενο φάσμα, καλύπτουμε 
όλους τους κοινούς τύπους κινητήρων για γεωργικά 
και κατασκευαστικά μηχανήματα. Πάνω από 1.000 
διαφορετικοί τύποι φίλτρων αποθηκεύονται ανά 
πάσα στιγμή: Με το φάσμα των προϊόντων μας, σας 
προσφέρουμε μια κατάλληλη λύση ανά πάσα στιγμή 

όπως το προφίλ φίλτρων. Παρά την ποικιλομορφία, τα 
πάντα παραμένουν σαφή: Με τον σύγχρονο επιγραμμικό 
κατάλογο του Hengst, είναι εύκολο να βρεθεί το 
σωστό φίλτρο και ο έμπορος κοντά, χάρη επίσης στον 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό των διαδρομών.

Πηγαίνετε απευθείας στον διαδικτυακό κατάλογο:
www.hengst-katalog.de

Αρχικό πρόγραμμα για την ποιότητα του εξοπλισμού | Φίλτρο λαδιού | Φίλτρο 
καυσίμου | Φίλτρο αέρα | Φίλτρο καμπίνας | Υδραυλικό φίλτρο | Ειδικές 
εφαρμογές | Για γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα
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