
Calitate OE și service de primă clasă.

The SMART Alternative.

www.hengst.com

Filtru de ulei
Un lucru curat: Foarte 
rezistent, durabil și ușor 
de schimbat.

Filtru de combustibil
Fără un combustibil curat 
nu merge nimic: Siguranța 
de operare a motorului și a 
sistemului de injecție.

Filtru de aer
Motorul poate respira:  
Curățare extrem de efi-
cientă și fiabilă a aerului 
aspirat.

Filtru pentru interior
Climatizare de top în mași-
nă: Protecție de cinci ori mai 
mare pentru sănătatea dvs.

Filtru ulei transmisie
Pentru mai mult confort la 
deplasare: Eficient pentru 
cutiile moderne automate.

Ulei Hengst
Mult mai multă performanță: 
Lubrifianți premium pentru 
cele mai ridicate pretenții.

Este vorba de tipul lucrului: Originalul nu poate fi reprodus. Și de aceea filtrul marca Hengst 
nu poate fi înlocuit cu alte produse de pe piața independentă aftermarket. Fiind producător 
original de echipamente și partener de dezvoltare pentru producători de autovehicule și mo-
toare de renume, ne-am transpus cele mai bune idei în produse de cea mai bună calitate.

De la cartușul de filtru clasic până la utilizarea specială solicitantă găsiți la noi un sorti-
ment complet de piese de service de aceea calitate OE. Și acest lucru este avantajos pen-
tru dumneavoastră și clienții dvs. 

Cinci motive întemeiate pentru filtrul Hengst.

1  Calitate premium. ISoluții de filtrare inovative pentru o performanță mai
ridicată și economie.

2  Sortiment variat. Programul nostru îndeplinește toate cerințele, având
peste 3000 de tipuri de filtru de calitate ridicată.

3  Serviciu personal. Partenerul dvs. este tot timpul deschis cerințelor dvs.
și se ocupă de solicitări.

4  Logistică rapidă. Livrăm tot ce aveți nevoie. Rapid și de încredere datorită
logisticii noastre performante.

5  Comercializare pe bază de parteneriat. Evităm supra-distribuția și
lucrăm cu parteneri selectați pe termen lung, având un parteneriat de succes.

Companie de familie  
de 3 generații

Partener de dezvoltare  
și furnizor de serie pentru  
industria internațională de  
autoturisme și motoare

3.000 de  
angajați

Profit de  
485 mil. ERO

21 locații în  
întreaga lume

Înființat  
în 1958

Hengst în cifre. De peste 60 de ani, cei mai importanți producători au  
încredere în soluțiile de filtrare fabricate în Münster.

Marcă de calitate premium.
Avantajos pentru dumneavoastră și clienții dvs.
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Originalul.
Denumirea de tip Hengst.

Căutați confortabil, găsiți imediat.
Rapid către filtrul adecva - în catalogul online  
sau cu aplicația online catalog Hengst. 
www.hengst-catalog.com

F ________ Centrifugă fără efect de oglindire

H ________ Filtru de ulei curent principal

HN _______ Filtru de ulei curent principal / secundar

K ________ Filtru de combustibil

KF _______ Filtru de combustibil pâslă

KFR ______ Filtru de combustibil țeavă pâslă

KP _______ Filtru de combustibil hârtie

L  ________ Filtru de aer

LB _______ Filtru de aer spațiu interior biofuncțional

LC _______ Filtru de aer spațiu interior cărbune activ

LI ________ Filtru de aer spațiu interior 

LS _______ Filtru de aer cartuș de siguranță

M ________ Mecanic

N ________ Filtru de aer curent secundar 

S ________ Filtrare cu sită 

SF _______ Filtrare cu sită 

U ________ Filtru uree

W ________ Filtru de schimb 

WD _______ Filtru de schimb rezistent la presiune ulei

WDK  _____  Filtru de schimb rezistent la presiune 
combustibil

WF ______ Filtru de schimb apă

WK ______ Filtru de schimb combustibil

Tip produs

Variantă

D ________ Set de etanșare

-2/-3/… ___ Set multifuncțional

-R _______ Pe partea dreaptă

Produs adăugat

Număr secvențial

Clasa de produse AS _______ Separator 

E ________ Cartuș de filtru

EAS ______ Cartuș de filtru separator

EG _______ Cartuș de filtru reductor

EY _______ Cartuș de filtru sistem hidraulic 

H ________ Filtru complet

HG _______ Filtru complet reductor

HY _______ Filtru complet sistem hidraulic

S ________ Piese speciale

T  ________ Cutie desicant

Z  ________ Centrifugă

Ulei____  

Ulei de transmisie ____  

Ulei hidraulic ____  
 

Putere ____  

Apă ____  

Aer ____  

  ____  

Uree ____  

Diverse ____  

Tipul filtrului

Aerul din  
spațiul interior
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