
MANN HU 711/51X
Marka MANN-FILTER jest dostarczana na rynek przez Grupę

MANN+HUMMEL, wiodącego partnera rozwojowego i dostawcę na pierwszy
montaż w międzynarodowym przemyśle samochodowym.

CITROEN
Berlingo I,II; C-Crosser; C2; C3 I,II; C4 I,II; C5 I,II; C6; C8; Dispatch II; DS3; DS4; DS5; Jumper III; Jumpy II; Nemo; Relay;

Xsara; Xsara Picasso
FIAT

Ducato; Fiorino; Qubo; Scudo II; Ulysse II
FORD

C-Max I,II; Focus II, III, C-Max; Galaxy; Kuga; Mondeo IV; S-Max; Transit
JAGUAR

XF
LANCIA
Phedra

LAND ROVER
Defender; Freelander; Range Rover Evoque

MINI
Mini Cooper II; Mini One II

MITSUBISHI
Outlander II,III

PEUGEOT
Bipper; Boxer III; Expert II; Partner I,II; Ranch; RCZ; 206; 206+; 207; 208; 307; 308; 407; 508; 607; 807; 1007; 3008;

4007; 5008
VOLVO

C30; C70; S40 II; S80 II; V50; V70 II
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 6 Białołęka
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

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  ,

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


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. 


