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Позначення типів

E 510 H 07 D129

AS  = Корпусний фільтр - сепаратор 

E  =   Фільтруючий елемент - 

  вставки

EAS  = Фільтруючий елемент - 

  сепаратора

EG = Фільтруючий елемент АКПП

EY = Фільтр гідравлічних 

               рідин

H = Корпусний фільтр

HY = Корпусний фільтр гідравлічних 

               рідин

S = Інсталяційний комплект

T = Осушувач повітря гальмівної 

               системи

Z = Центрифуга

  Масляна фільтрація (осн. фільтр) 

E = Сепаратор (електростатичний) 

  Теплообмінник (з електропідігрівом)

H = Фільтр основного потоку

HN = Основний байпасний фільтр

K = Паливний фільтр

KFR = Повстяна трубка паливного 

               фільтра

KP = Паперовий паливний фільтр

L = Повітряний фільтр

LB = Біофункціональний 

               повітряний фільтр салону

LC = Повітряний фільтр салону з

               активованим вугіллям

LI = Повітряний фільтр салону

LS = Захисна вставка повітряного 

               фільтра

M = Механічний сепаратор

N = Масляний фільтр 

  допоміжного потоку масла

S = Сітчатий фільтр

U = Фільтр для сечовини

W = Загвинчувальний масляний 

  фільтр, тиск до 16 бар 

WD = Загвинчувальний масляний фільтр,  

  тиск до 35 бар 

WK = Загвинчувальний паливний фільтр

WN = Загвинчувальний фільтр   

  допоміжного потоку масла

WM = Багаторазовий загвинчувальний  

  фільтр

Z = Центрифуга масляної фільтрації

Тип модуля                      Порядковий номер Тип фільтра Версія Комплект прокладок / ущільнень

Компанія Hengst SE була заснована в 1958 році інженером Вальтером Хенгст і спочатку орієнтувалася 
виключно на конвеєрні поставки - серед клієнтів того часу були всі відомі автовиробники Німеччини.

  Сьогодні Hengst - це велика міжнародна компанія, що має представництва і заводи по всьому світу. Подібна 
географія розміщення дозволяє бути максимально близько до споживачів - з часів заснування компанії 
основним напрямком роботи Hengst є поставки на конвеєри практично всіх світових виробників легкових і 
вантажних автомобілів, а також спеціальної, будівельної та іншої техніки.

  Hengst виробляє сучасні системи фільтрації і елементи двигуна. Традиційна якість та інноваційні технології 
об‘єднуються для того, щоб створити товар з унікальними якісними показниками. Продукція компанії 
включає широкий спектр запчастин, починаючи від фільтруючих елементів масляних, паливних і повітряних 
систем фільтрації, а також фільтрів салону, до мультифункціональних модулів для всіх типів двигуна.
  Багаторічний досвід компанії в розробці та виробництві систем фільтрації також затребуваний в 
індустріальних і природоохоронних комплексах, для яких Hengst знаходить індивідуальні рішення.

  У своїй роботі, в розробці, в дослідженнях і виробництві ми ніяк не поділяємо продукцію, призначену для 
поставок на конвеєри і для вторинного ринку. Все, що ми виробляємо, сходить з одних і тих же виробничих 
ліній, піддається найсильнішому контролю якості за єдиними процедурами, і, як результат - Ви можете 
бути впевнені - фільтр Hengst, який Ви придбали для свого автомобіля, абсолютно ідентичний тому, що був 
встановлений в ньому на заводі при виробництві. Єдина найвища якість продукції - наш життєвий принцип 
і наше кредо!

Якість оригінальної продукції 
- для кожного автомобіля
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Hengst inside | Легкові автомобілі.

Модуль масляного фільтра для VW 
Tiguan, Touran, Golf з двигуном EA288 
(1,6 і 2,0 Дизель)
Об‘єднує функції фільтрації, 
охолодження масла і управління 
потоком. Компактність і легке 
рішення.

Крім традиційних фільтрів, Hengst 
виробляє і постачає на конвеєр BMW 
системи вентиляції картерних газів - 
як, наприклад, система Blue.tron для 
6-циліндрових дизельних двигунів. І 
це не просто клапан - це повноцінний 
модуль вентиляції, з очищенням газів 
картерів і електронним управлінням!

Цікаве рішення для Bentley - модуль 
масляного фільтра, поєднаний 
із середньою частиною піддону. 
Включає в себе, крім фільтра, 
теплообмінник і всі необхідні 
клапани.

Значна потужність двигуна AMG 
вимагає ідеальної фільтрації в будь-
яких умовах і на будь-яких режимах 
роботи двигуна. І цілком природно, 
що для поставок на конвеєр AMG 
був обраний модуль розроблений і 
вироблений компанією Hengst!

Вічна класика в сучасному виконанні, 
- BlueOn - поєднує звичний всім 
дизайн загвинчувального фільтра 
і фільтр-вставки. Елегантно, 
екологічно і надійно. Вже на 
конвеєрах, - наприклад, Opel!

Фільтр - це не тільки сам фільтруючий 
елемент, але і його корпус. 
Hengst розробляє і виробляє модулі 
будь-якої складності - як, наприклад, 
модуль управління рідинами для 
Opel, який об‘єднує в собі корпус, 
масляний фільтр, теплообмінник, 
насос охолоджуючої рідини, термостат, 
датчик температури і 4 клапана. 
Шедевр інженерного мистецтва!

Легендарний Bugatti Veyron і не 
менш легендарний модуль масляного 
фільтра від Hengst - ультимативна 
продуктивність, якість очищення 
масла та надійність - суперзірка в 
області фільтрації!

Hengst - це все про фільтрацію! В 
тому числі, і масла в автоматичних 
коробках передач. Фільтри 
Hengst, об‘єднані з піддоном 
АКПП, серійно поставляються на 
конвеєр ZF, що виробляє трансмісії 
для повнопривідних Audi і BMW, 
починаючи з 3 серії.

Баварці знають толк в спортивних 
автомобілях - і в кращих до них 
фільтрах! Тому, кому, як не компанії 
Hengst можна було довірити розробку 
та виробництво модуля масляного 
фільтра для BMW M3 і M4?

Деталь, яку мало хто сприймає, як 
фільтр - сепаратор масла з картерів 
газів, є одним з 
найважливіших елементів системи 
управління двигуном і значно 
впливає на екологічність автомобіля. 
Hengst, будучи одним з провідних 
постачальників Porsche, розробляє 
і виробляє передові рішення для 
максимальної продуктивності.

Кращим - тільки найкраще! Розумне 
рішення фільтрації масла для 
новітнього Mercedes S-Classe - 
модуль, фільтр, теплообмінник, 
клапани регулювання тиску і 
швидкості потоку - і все в одному 
корпусі!

У світі високих швидкостей і 
величезних потужностей немає 
місця дрібницям - кожна деталь 
повинна бути твором мистецтва, - 
таким, як модуль активної вентиляції 
картера на Bugatti Chiron - висока 
ефективність, електронне управління 
і неперевершена надійність - все те, 
чим славиться Hengst!
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Hengst inside | Вантажні автомобілі і спеціальна техніка.

Модуль управління робочими 
рідинами для автобусів Citaro від 
Mercedes - масляний фільтр, 
масляний радіатор, насос 
охолоджуючої рідини і термостат - 
все в одному компактному корпусі!

Не тільки в Європі! - Компанія Hengst 
користується заслуженим визнанням, 
як конвеєрний постачальник систем 
фільтрації по всьому світу! Яскравий 
приклад - абсолютно новий модуль 
фільтрації масла для Detroit Diesel, 
що встановлений на Freightliner. 
Виробництво цих модулів вже 
стартувало на заводі Hengst в США.

Модуль управління робочими 
рідинами для DAF - об‘єднує 
систему фільтрації масла, масляний 
термостат, систему вентиляції 
картера і масляний радіатор. 
Встановлюється на двигун MX-11.

Модуль управління робочими 
рідинами для Mercedes Actros. 
Включає в себе корпус масляного 
фільтра, масляний фільтр, насос 
охолоджуючої рідини, термостат і 
набір клапанів. Ідеальне рішення, 
що скорочує установчий простір і 
пропонує широкий діапазон варіантів 
використання.

І навіть в морі використовуються 
фільтри Hengst - наприклад, в 
двигунах MAN, що використовуються 
в судновому застосуванні. 
Встановлюються на яхти та судна 
середнього класу. Потужність 
двигунів досягає 2000 л /с!

Одне з найпопулярніших рішень для 
MAN - модуль паливного фільтра 
для двигунів D08 і D20. Забезпечує 
найвищу якість фільтрації, стабільну 
швидкість потоку палива і підігрів 
в холодну пору року. А поршневий 
насос підкачки дозволить прокачати 
паливну систему за лічені хвилини.

Алюмінієвий модуль масляного 
фільтра з двома радіаторами і 
насосом охолоджуючої рідини. 
Механічні клапани керування 
швидкістю потоку масла. 
Встановлюється на двигуни Deutz 
TCD 4.1 / 6.1

Нове слово в області фільтрації 
палива - система Fuel Service
Center за технологією BlueMaxx.
Об‘єднує системи попередньої 
і тонкої фільтрації, забезпечує 
неперевершену якість 
водовідділенням і очищення палива 
протягом усього міжсервісного 
інтервалу.

І в сільському господарстві є місце 
найкращого фільтру - фільтру Hengst. 
Модульна конструкція системи 
фільтрації дозволяє добиватися 
оптимальної продуктивності двигуна 
в будь-яких умовах.

Максимально висока функціональність 
- в модулі Hengst для двигунів MDEG, 
що встановлюються на Mercedes, 
Freightliner, Fuso і Unimog. В одному 
корпусі зосереджені масляний 
фільтр, опціонально масляна 
центрифуга, насос охолоджуючої 
рідини, теплообмінник і резервуар для 
інгібітору корозії

Модуль масляного фільтра для 
двигунів HDEP від Mercedes, що 
встановлюються, в тому числі, і 
на спеціальну техніку. Об‘єднує в 
одному корпусі масляний фільтр, 
теплообмінник, насос охолоджуючої 
рідини і термостат.

Елегантне і комплексне рішення 
для двигунів Volvo, Deutz, Renault. 
Об‘єднує в одному модулі масляний 
фільтр, паливний фільтр, насос 
охолоджуючої рідини, термостат, 
теплообмінник, генератор, клапани 
та датчики.
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Hengst inside | Спробуйте знайти відмінності цих фільтрів.

Один 
запакований в 
коробку Hengst.

Ось два абсолютно 
однакові фільтра 
Hengst.

Якщо вони однакові, 
які можуть бути 
відмінності?

У новому автомобілі, або улюбленій синьо-жовтій 
упаковці - фільтр Hengst це завжди оригінальна якість! 
Без різниці. Без компромісів.

Інший встановлений в 
новий автомобіль.
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Blue.maxx встановлює нові стандарти фільтрації 
палива. Невелика вага, завдяки полегшеній конструкції 
і оптимізації установочного простору, поєднується з 
максимальною продуктивністю.
Інноваційна якість очищення палива і відділення води 
говорить сама за себе!

 
 Ручний поршневий насос підкачки  

 Гвинт для прокачування

 
 Підігрівач палива

 Фільтруючий елемент Energetic®

 Кришка з інтегрованою колбою 
                   для збору води 

 Дренажний клапан (опціонально, з 
                   датчиком води)

01
02
03
04
05
06

Розумне рішення паливної 
фільтрації

Ваші переваги:

 ■ Захист від контрафактної продукції за запатентованою технологією

 ■ Найвищий рівень водовідведення протягом всього терміну служби фільтра

 ■ Швидке прокачування системи за допомогою поршневого насоса - до 10 разів більш 
продуктивного в порівнянні з мембранними аналогами

 ■ Вбудований підігрів - забезпечує впевнену експлуатацію при низьких температурах

Крос - сумісність: Модуль в зборі Фільтруючий елемент

Hengst BlueMaxx H 1452 K 01 E 1450 KP 03 D381

Mann Filter  PreLine PreLine 420 PL 420 X

Separ      Separ  4120 Separ

в тому числі і для найпотужніших сучасних двигунів, 
таких як Mercedes AMG, BMW M-series, Bentley, 
Porsche, Bugatti і багато інших. При цьому, навіть 
найкращий фільтр нездатний захистити двигун 
або трансмісію, якщо заливається неякісне масло. 
Інженери нашої компанії вирішили піти до кінця і 
розробили лінійку моторних і трансмісійних масел, 
які завжди стовідсотково забезпечать надійну 
експлуатацію в будь-яких умовах. Весь асортимент 
масел розроблявся з урахуванням останніх технічних 
напрацювань і досягнень - і є, мабуть, найбільш 
технічно досконалим на сьогоднішній день.

Виключно «Made in Germany», безкомпромісне 
виробництво на одному з найсучасніших і 
технологічних заводів в центрі Німеччини. 
На сьогоднішній день це унікальна пропозиція - 
Hengst, широко відомий бренд преміального рівня, 
гарантує найвищу якість за доступною ціною. 
Абсолютна впевненість в повній відсутності 
контрафакту на ринку, - приємний бонус, який 
Ви отримуєте роблячи вибір на користь Hengst. 
Не потрібно ламати голову над способами перевірки 
на оригінальність - підробок просто не існує.

Краще від кращих.
Масла і фільтри Hengst.

Компанія Hengst є одним з основних конвеєрних постачальників систем 
фільтрації
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