
KNECHT OX143D
Filtry Knecht - zaawansowana technologia oraz dobór nowoczesnych,
trwałych i niezwykle wydajnych materiałów sprawiło, że filtry KNECHT

zyskały opinię produktów niezawodnych i niezwykle sprawnych w działaniu.
Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości filtry oleju, chroniące silnik przed

zanieczyszczeniami będącymi efektem jego pracy lub szukasz trwałego
filtra paliwa, który ochroni auto przed zanieczyszczeniami organicznymi lub
wodą, zachęcamy do wyboru jednego z produktów marki KNECHT. Części

samochodowe wytwarzane w rozmieszczonych na całym świecie 100
fabrykach grupy Mahle wykorzystywane są jako element pierwszego
wyposażenia samochodów wielu marek europejskich, amerykańskich

i azjatyckich. W ofercie filtrów marki Knecht, udoskonalanych
przez dziesięciolecia innowacji, znajdują się nowoczesne produkty

dla szerokiego zakresu pojazdów silnikowych, dorównujące jakością
oryginalnemu wyposażeniu.

Pod tym linkiem znajdziesz wyszukiwarkę filtrów która umożliwi Ci sprawdzenie czy dany filtr pasuje do Twojego
samochodu.

Poniżej podajemy kilka modeli samochodów do których pasuje ten filtr:
AUDI

A3; A4; A6
FORD
Galaxy
LINDE

H30-Serie; H50-Serie
MULTICAR

Tremo
SEAT

Alhambra; Cordoba II; Ibiza III,IV; Inca; Leon I; Toledo II
SKODA

Octavia I; Superb I
VW

Bora; Caddy II; Crafter 30,35,50; Golf IV; LT 28,35,46; New Beetle; Passat (3B2/3B5; 3B3/3B6); Polo III; Sharan
W asortymencie
Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Wszystko zaczęło się od innowacji: pierwsze tłoki z metali lekkich, które pojawiły się w 1921r., stały się początkiem
sukcesu  firmy  MAHLE  w  dziedzinie  silników  spalinowych.  Jako  partner  konstrukcyjny  międzynarodowego  przemysłu
motoryzacyjnego  i  silnikowego  oraz  jeden  z  trzech  najbardziej  znanych  dostawców  systemowych  możemy  dziś
pochwalić się nie tylko faktem, że nasze produkty można spotkać w co drugim pojeździe na drogach, lecz także
udziałem naszych produktów w wyścigach,  w których bolidy z  wyposażeniem MAHLE regularnie zajmują czołowe
miejsca – w Formule 1, na wyścigach 24H Le Mans czy zawodach ciężarówek TruckRacing. Zatrudniający 76 000
pracowników  –  w  tym  6000  inżynierów  w  zakresie  badań  i  rozwoju  –  pracuje  nad  optymalizacją  istniejących
i tworzeniem nowych technologii przyszłości. Dzięki 170 zakładom i 15 ogromnym centrom badawczo-rozwojowym

http://217.6.60.45/eu/modules/fahrzeug/index.xhtml
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer


MAHLE można spotkać  na wszystkich  ważnych rynkach światowych.  Produkty  MAHLE zawsze spełniają  te  same,
najwyższe wymagania, niezależnie od ich przeznaczenia do przemysłu motoryzacyjnego czy handlu.


