
MANN PU 742 FILTR PALIWA
Filtry Mann - Grupa Mann+Hummel jest jednym z trzech największych
producentów, dystrybutorów i innowatorów na rynku filtrów powietrznych
i olejowych oraz systemów ssawnych. Firma zatrudnia niemal 15 tysięcy
pracowników w ponad 50 miejscach na wszystkich kontynentach, w związku
z czym filtry Mann spotkać można niemal wszędzie na świecie. Historia
Mann+Hummel sięga 1941 roku, a obecnym celem firmy jest utrzymywanie
właściwego balansu pomiędzy mobilnością, ochroną środowiska i ekonomią.

Typ filtra:
Filtr paliwa

Wymiary:
Średnica zewnętrzna: 68 mm / średnica wewnętrzna: 19,30 mm / średnica zewnętrzna: 82 mm / wysokość: 128 mm

Zastosowanie m.in. w pojazdach:
BMW 318d (E46) 9/01->, 320d (E46) 5/98->9/01

Opis producenta

Mann Filter to przeszło 75 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Firma powstała już w 1941 roku.  Asortyment
firmy  to  pełna  gama  filtrów  powietrza,  oleju  i  paliwa  dedykowanych  do  zastosowań  w  samochodach  osobowych  ,
ciężarowych  oraz  w  przemyśle.  Marka  Mann-Filter  to  część  potężnego  koncernu  Mann+Hummel  gdzie  jednym
z  wyspecjalizowanych  działów  jest  Mann  Filter  ukierunkowany  na  sprzedaż  wszelkiego  rodzaju  filtrów  klimatyzacji
samochodowej  oraz  przemysłowej  takich  jak  filtry  kabinowe,  osuszaczy  powietrza.  W  tej  chwili  koncern  ten  posiada
ponad 40 przedstawicielstw na całym świecie. Produkty Mann Filter charakteryzują się Niemieckim wysokim poziomem
jakości  wykonania  oraz  bezpieczeństwa pracy  dlatego  Mann Filter  jest  dostawcą produktów OE stosowanych na
pierwszy montaż.

Bogata oferta niemieckiego producenta opiewa przede wszystkim w filtry samochodowe oraz systemy ssawne. Filie na
całym świecie bardzo szybko zagwarantowały producentowi wysoką pozycję w branży i pozwoliły uzyskać zadowalający
poziom sprzedaży.

Przedsiębiorstwo Mann Filter jest obecne na rynku w wielu dziedzinach przemysłu, jednak głównym obszarem działania
nadal pozostaje rynek motoryzacyjny. Bogata oferta, to wynik ogromnego doświadczenia i innowacyjnej technologii,
która wdrażana jest z zakładach produkcyjnych marki. Z części zamiennych Mann warto wymienić przede wszystkim
filtry powietrza, filtry oleju, filtry paliwa oraz filtry kabinowe. Powstał nawet specjalnie wydzielony do tego dział – Mann
Filter, który zajął się produkcją i sprzedażą filtrów na rynku. Zgodne uwagi jest to, że wszystkie filtry trafiające na rynek
części zamiennych pod kątem specyfikacji niemal niczym nie różnią się od tych, wykorzystywanych w seryjnej produkcji
samochodów osobowych, dlatego kierowcy mają gwarancję najlepszego produktu o doskonałej jakości. Koncern Mann
słynie także z produkcji osuszaczy oraz systemów filtracji paliwa. 


