
HIFLO HFA 7913 FILTR POWIETRZA
Filtry Hiflofiltro to połączenie zadowalających osiągów za rozsądną cenę.
Filtry tej firmy to najlepiej sprzedające się produkty na rynku zamienników
dla motocykli, skuterów i quadów na Świecie. Filtry są doceniane
przez wielu producentów jednośladów, zarówno wielkie koncerny, jak
i małe, prywatne firmy, które zajmują się budowaniem motocykli na
indywidualne zamówienie.

W celu zapewnienia najlepszej jakości i odpowiedniej wytrzymałości filtry Hiflofiltro są wykonane jedynie z wysokiej
klasy materiałów z dobrze znanych fabryk: stal Toyota Tsusho i NKK Japan, klej Henkel Germany, papier filtracyjny
Ahlstrom Filtration Finland Hollingsworth & Vose USA i Awa Paper Japan.
 
Filtr pasuje do następujących Motocykli i ATV:
BMW
F650 GS 08-11
F650 GS 12
F650 GS SE 12
F700 GS 13-18
F800 GSK72 07-11
F800 GS 12-18
F800 GS Adventure 12-18
F800 GS Triple Black 12
F800 GS Trophy 12
F800 GT 13-17
F800 R 10-17
F800 R Chris Pfeiffer Replica 10
F800 S 06-10
F800 ST 06-11
F800 ST 12-13
F800 ST Touring 12

Opis producenta

Hiflofiltro to firma, która jako pierwsza na Świecie otrzymała prestiżowy certyfikat TÜV dla swojego filtra oleju do
motocykli. Filtry produkowane przez firmę to inżynieryjny majstersztyk. W swojej ofercie posiada zarówno filtry oleju,
jak i powietrza do motocykli, skuterów, quadów, a także skuterów wodnych i śnieżnych, które są w stanie spełnić
nawet ekstremalne wymogi stawiane przez producentów silników.
Filtry Hiflofiltro to połączenie zadowalających osiągów za rozsądną cenę. Filtry tej firmy to najlepiej sprzedające się
produkty na rynku zamienników dla motocykli, skuterów i quadów na Świecie. Filtry są doceniane przez wielu
producentów jednośladów, zarówno wielkie koncerny, jak i małe, prywatne firmy, które zajmują się budowaniem



motocykli na indywidualne zamówienie.
W celu zapewnienia najlepszej jakości i odpowiedniej wytrzymałości filtry Hiflofiltro są wykonane jedynie z wysokiej
klasy materiałów z dobrze znanych fabryk: stal Toyota Tsusho i NKK Japan, klej Henkel Germany, papier filtracyjny
Ahlstrom Filtration Finland Hollingsworth & Vose USA i Awa Paper Japan.
 


