




A MANN+HUMMEL cégcsoportba tartozunk – egy olyan konzorciumba, mely a szűrési tech-

nológiák terén világelső pozíciót tölt be. Az általunk gyártott szűrők 1982 óta vannak jelen 

a piacon és az évek során több százezer szerelő bizalmát nyerték el. Kínálatunkban személy-

gépjárművek és tehergépjárművek, valamint különböző típusú motorral hajtott gépek szűrői 

találhatók meg. A dinamikus fejlődésnek, valamint az általunk gyártott szűrők magas minő-

ségének köszönhetően egy világszerte tevékenykedő vállalat vagyunk – termékeink több, mint 

80 országban kerülnek értékesítésre.

A KIVÁLÓ 
MINŐSÉG TÖRTÉNETE
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Az autóiparban megtalálható minden típusú szűrő gyártásával foglalkozunk. Fokozatosan 

bővülő kínálatunk több, mint 2700 típusú szűrőt tartalmaz, mely az európai autópiac 

97%-át fedi le. Gyárainkban több, mint 90 millió szűrőt gyártunk évente, valamint több, 

mint 2200 szakértőt alkalmazunk. Minden általunk legyártott szűrő megfelel a gépjármű 

vagy a motor gyártója által meghatározott tűrőképességi és működési követelményeknek.

SZÉLESKÖRŰ 
KÍNÁLAT
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A gyártási folyamataink pontosságát a világ legnagyobb autógyártói ellenőrzik. Olyan szűrő-

ket gyártunk számukra, melyek több ismert márka gépjárműveiben eredeti alkatrészként (OE) 

kerülnek beépítésre. A legjelentősebb autógyártó cégek több mint 100 típusához szállítunk 

gyári összeszereléskor felhasznált szűrőket, mint például: Mercedes-Benz, Volkswagen, 

Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin vagy Tesla. Szűrőink minőségének legnagyobb elis-

merése az, hogy cégünk megtalálta méltó helyét a gyári (OE) alkatrészek piacán.

EREDETI 
ALKATRÉSZEK (OE) 
SZÁLLÍTÓJA
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A LEGMODERNEBB 
GYÁRTÓSOROK
A FILTRON szűrők minősége és megbízhatósága a gyártási folyamatok során alkalmazott 

modern folyamatok és gyártósorok eredménye. Termékeink olyan gyárakban készülnek, 

melyek megfelelnek az ISO/TS 16949:2009 Minőségirányítási Rendszer előírásainak. Azo-

nos gyártósorokon és azonos szabványok szerint készülnek az új gépjárművekbe gyárilag 

beépített, valamint az üzletekbe és szervizekbe szállított szűrőink is. Gyártási folyamataink 

pontosságát a világ legnagyobb autógyártói, valamint független tanúsító cégek folyamato-

san ellenőrzik.







TELJES MÉRTÉKBEN 
ELLENŐRZÖTT 
MINŐSÉG
A motorok egyre újabb generációi, valamint az azokban alkalmazott technológiák állandó 

innovációt igényelnek a szűrési megoldások terén. A Kutatási és Fejlesztési osztályunkon dol-

gozó mérnökök nemcsak állandóan fejlesztik a kínálatunkban megtalálható szűrőket, ha-

nem új technológiai megoldásokat is alkalmaznak, mint például az üzemanyagszűrőkben 

megtalálható háromfázisú vízleválasztás. A 2013-2015-ös években cégünk több mint 4 millió 

eurót fordított technológiai és kutatási fejlesztésére. Modern laboratóriumunkban több mint 

60 kutatási módszert alkalmazunk a felhasznált alapanyagok és alkatrészek minőségének, 

valamint a szűrők mechanikai tűrőképességének és nedvszívó tulajdonságának ellenőrzésére. 

Az általunk elvégzett, nemzetközi szabványoknak megfelelő kutatások és ellenőrzések kivéte-

lesen részletgazdagok.
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TÖKÉLETES MŰSZAKI 
TÁMOGATÁS
Kereskedelmi partnereink számára kivételesen kedvező együttműködési feltételeket ajánlunk, 

melyek minden esetben figyelembe veszik az egyéni igényeket. A magas minőségű termékek, 

a modern logisztikai folyamatok, a fejlett forgalmazói hálózat, valamint a marketing és értéke-

sítés terén nyújtott teljes körű támogatás mind lehetővé tette, hogy több ezer elégedett ügyféllel 

működjünk együtt a világ minden részén. Minden ügyfelünknek teljes hozzáférést biztosítunk 

termékkatalógusunkhoz, amely több nyelven is elérhető nyomtatott és online változatban egya-

ránt. Online katalógusunk honlapunkon vagy mobil alkalmazáson keresztül is elérhető.

Töltse le a „FILTRON Catalogue” alkalmazást a QR kód beszkennelésével.







FEDEZZE FEL, HOGY, 
MIÉRT ÉRDEMES 
MEGBÍZNI BENNÜNK

Teljes információszolgálta-
tási rendszer a termékek-
ről több mint 10 nyelven 
(katalógusok, beszerelési 
útmutatók, reklámanya-
gok stb.)

Marketing és értékesítési 
támogatás a kereskedelmi 
partnerek részére

Globális hatókör, 
valamint több százezer 
szerelő bizalma

Egyedülálló ár/érték 
arányú termékek

Az autóiparban 
megtalálható minden 
szűrőtípust magában 
foglaló kínálat

Magas minőségű szűrők, 
melyekben a legnagyobb 
autógyártó cégek olyany-
nyira megbíznak, hogy gyári 
elsőbeépítésre alkalmazzák 
azokat.
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