




Αποτελούμε μέρος του Ομίλου MANN+HUMMEL, ενός ομίλου που είναι παγκόσμιος ηγέτης στην 

τεχνολογία φιλτραρίσματος. Τα φίλτρα τα οποία παράγουμε, πωλούνται στην αγορά από το 1982, 

και με την πάροδο του χρόνου έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων μηχανικών. 

Ο κατάλογος προϊόντων μας περιλαμβάνει φίλτρα για αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και φίλτρα που 

προορίζονται για διάφορους τύπους μηχανημάτων με κινητήρα. Η δυναμική μας ανάπτυξη και η υψη-

λή ποιότητατων φίλτρων μας επέτρεψαν να επεκταθούμε παγκοσμίως – σήμερα, τα προϊόντα μας 

πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Κατασκευάζουμε όλους τους τύπους φίλτρων για τους σκοπούς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο συνε-

χώς διευρυνόμενος κατάλογός  μας περιλαμβάνει 2.700 τύπους φίλτρων τα οποία καλύπτουν το 97% 

της Ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων. Τα εργοστάσιά μας κατασκευάζουν πάνω από 90 εκατομμύρια 

φίλτρα ετησίως και απασχολούν περισσότερους από 2.200 ειδικούς. Όλα μας τα φίλτρα είναι συμβατά 

με τις δυναμικές και λειτουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ενός συγκεκρι-

μένου κινητήρα ή οχήματος.

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Η ακρίβεια των διαδικασιών παραγωγής μας πιστοποιείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινητο-

βιομηχανίας παγκοσμίως. Κατασκευάζουμε φίλτρα τα οποία εγκαθίστανται ως αρχικός εξοπλισμός σε 

αυτοκίνητα, που κατασκευάζονται από πολλές δημοφιλείς μάρκες. Παρέχουμε φίλτρα για την αρχική 

συναρμολόγηση σε περισσότερα από 100 αυτοκίνητα, τα οποία κατασκευάζονται από τους μεγαλύ-

τερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως: η Mercedes-Benz, η Volkswagen, η Jaguar, η Rolls-

Royce, η Aston Martin και η Tesla. Η καλύτερη απόδειξη για την ποιότητα των φίλτρων μας είναι το 

γεγονός ότι η εταιρεία μας έχει βρει τη θέση της στην αγορά βασικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η ποιότητα και η αξιοπιστία των φίλτρων FILTRON προκύπτει από τη χρήση των σύγχρονων γραμμών 

παραγωγής και διαδικασιών. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σε εργοστάσια στα οποία έχει εφαρμο-

στεί και διατηρείται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/TS 16949:2009. 

Χρησιμοποιούμε τις ίδιες γραμμές παραγωγής  και τα ίδια πρότυπα για να κατασκευάσουμε φίλτρα τα 

οποία θα εγκατασταθούν σε ολοκαίνουρια αυτοκίνητα, όπως κάνουμε και για την κατασκευή φίλτρων 

που παραδίδονται σε καταστήματα και εργαστήρια. Η ακρίβεια των διαδικασιών παραγωγής μας πιστο-

ποιείται τόσο από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων στον κόσμο, όσο και από ανεξάρτητους φορείς 

πιστοποίησης.







ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ
Οι νέες γενιές κινητήρων και οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε αυτούς απαιτούν συνεχείς καινο-

τομίες στις λύσεις φιλτραρίσματος. Οι μηχανικοί μας του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης βελτιώνουν δι-

αρκώς τα φίλτρα στον κατάλογο προϊόντων μας και εξακολουθούν  να εφαρμόζουν νέες τεχνικές λύσεις, 

όπως τον σε τρία στάδια διαχωρισμό του νερού που χρησιμοποιείται στα φίλτρα καυσίμων. Επενδύσαμε 

πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στην τεχνική και ερευνητική ανάπτυξη κατά τα έτη 2013-2015. Εφαρμό-

ζουμε περισσότερες από 60 μεθόδους δοκιμής στα σύγχρονα εργαστήριά μας, οι οποίες όλες χρησιμο-

ποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών και των εξαρτημάτων παραγωγής, καθώς και 

για να εξακριβώσουμε την απορροφητικότητα και τη μηχανική αντοχή των φίλτρων. Οι έλεγχοι και οι 

επιθεωρήσεις μας είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα.
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ΑΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στους επαγγελματικούς μας συνεργάτες προσφέρουμε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες συνεργασίας 

που πάντα βασίζονται στις ατομικές τους ανάγκες. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, σύγχρονες διαδικασίες 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ένα άρτια ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής, και πλήρης υποστήριξη πωλήσεων 

και μάρκετινγκ – όλα αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν καταστήσει δυνατή τη μακροχρόνια συνεργασία 

μας με ικανοποιημένους πελάτες από όλο τον κόσμο. Όλοι οι πελάτες μας έχουν πλήρη πρόσβαση στον 

κατάλογο προϊόντων μας, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες και σε πολλές μορφές, όπως 

έντυπη μορφή, online στην ιστοσελίδα μας, καθώς και ως εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή κινητού «FILTRON Catalogue».







ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

Ολοκληρωμένα συστήματα 
πληροφόρησης σε 
διαφορετικές γλώσσες 
(κατάλογοι, εγχειρίδια 
εγκατάστασης, διαφημιστικά 
υλικά κ.τ.λ.)

Υποστήριξη πωλήσεων 
και μάρκετινγκ για 
τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες.

Μια παγκόσμια εμβέλεια 
επιχειρήσεων και η 
εμπιστοσύνη εκατοντάδων 
χιλιάδων μηχανικών.

Τα προϊόντα προσφέρουν 
υψηλή αξία για τα χρήματα 
που πληρώνετε.

Μια πλήρης προσφορά 
φίλτρων όλων των τύπων, 
που προορίζονται για την 
αυτοκινητοβιομηχανία.

Υψηλή ποιότητα στην 
παραγωγή φίλτρων  με την 
υποστήριξη των μεγαλύτε-
ρων αυτοκινητοβιομηχανιών, 
οι οποίες αγοράζουν τα 
φίλτρα μας εγκατεστημένα 
ή ως αρχικό εξοπλισμό.
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