
MANN HU 719/7X FILTR OLEJU
Firma Mann-Filter jest obecna w branży motoryzacyjnej już od ponad 75 lat,
została założona w Ludwigsburgu koło Stuttgartu w Niemczech w 1941 roku
przez  Adolfa  Manna  i  Ericha  Hummela.  Od  lat  firma  specjalizuje  się
w produkcji najwyższej jakości filtrów oleju, powietrza, paliwa i kabinowych.
Stosując filtry Mann możesz być pewien że nie będą się one różniły jakością
i działaniem od tych oryginalnych montowanych przez wielu producentów
w fabrykach. Poleca sklep: Petrostar Warszawa.

Mann Filter  jest  dostawcą produktów stosowanych na  pierwszy  montaż
w  wielu  autach  uznanych  producentów.  Ofertę  firmy  stanowią  szeroko
rozumiane  filtry  samochodowe  jak  również  przemysłowe,  membranowe,  a
także  filtry  uzdatniające  wodę.  Katalog  produktów  posiada  kilka  tysięcy
pozycji  z  najróżniejszymi  filtrami  np.  filtrami  powietrza,  oleju,  paliwa
czy  filtrami  kabinowymi.  Filtry  Mann  charakteryzuje  najwyższa  jakość,
precyzja  i  technologia  produkcji.  Precyzyjne  wykonane  przy  użyciu  
sprawdzonych  technologi  i  najwyższej  jakości  komponentów.  Filtry
Mann Filter  są  jedną  z  najbardziej  lubianych  marek  filtrów samochodowych na  naszym rynku.  O  jakości  filtrów Mann
świadczą  uzyskane  certyfikaty  ISO  /  TS  16949:2002,  ISO  9001:2008  i  wiele  innych.  Sprawdzone  filtry  polecane
przez  najlepsze  warsztaty.

Nazwa:
MANN HU 719/7 X
- duża skuteczność w zatrzymywaniu zanieczyszczeń w silniku,
- najpopularniejszy na rynku filtr oleju z oferty firmy Mann Filter,
- wysoka jakość materiału filtrującego i precyzja wykonania wkładu,
- kupując w naszym sklepie ten filtr, masz pewność oryginalności produkt,
- filtr charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz bezpieczeństwem pracy,
- produkt rekomendowany przez sklep motoryzacyjny Petrostar Warszawa.

Typ filtra oleju:
- wymienialny wkład.

Zastosowanie:
Filtr  oleju  Mann  Hu  719/7x   to  wymienialny  ekologiczny  wkład  wykonany  z  tworzyw  sztucznych  i  papieru
filtracyjnego.
Głównym zadaniem filtra oleju jest zatrzymanie zanieczyszczeń powstających w procesie pracy silnika.
Montaż wysokiej jakości filtra oleju to warunek bezawaryjnej pracy silnika na kolejne lata eksploatacji.

średnica zewnętrzna [mm]:  71
średnica wewnętrzna [mm]:  33
średnica zewnętrzna 1 [mm]:  15,2
wysokość [mm]:  141

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

Mann Hu 719/7x sprawdź też zamienniki tego filtra:
- Kraft 1704850, Filtron OE 650/1, Knecht OX 188D.

https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle


Dla pojazdów:
AUDI,  CHRYSLER,  DODGE,  FORD,  JEEP,  LINDE,  MITSUBISHI,  SEAT,  SKODA,  VW  (VOLKSWAGEN),  VW
MARINE.

Filtry oleju MANN skutecznie oczyszczają oleje z cząsteczek stałych, takich jak kurz, ścier metalowy, osady węglowe,
cząsteczki sadzy, itp. są stosowane dla oleju silnikowego, hydraulicznego i w automatycznych skrzyniach biegów. Filtry
Mann Filter są od wielu lat wytwarzane z precyzyjną dokładnością i zgodnie z najnowszymi zalecanymi kart specyfikacji
wystawianych przez producentów aut, dzięki temu używanie ich w pojazdach jest równie bezpieczne dla silnika co przy
zastosowaniu  podzespołów  fabrycznych  OEM.  W  trakcie  ciągłego  filtrowania  oleju  w  silniku  jest  on  wielokrotnie
oczyszczany z licznych zanieczyszczeń i  pozostałości  po spalaniu.  Tylko najwyższej  jakości  filtry oleju mogą zapewnić
wysoką  wydajność  pracy  silnika.  Filtry  olejowe  Mann  mogą  być  stosowane  zarówno  w  silnikach  wymagających
nowoczesnych  olejów  jak  i  w  tych  starszych.  Sklepy  motoryzacyjne  oceniają  markę  filtrów  Mann  jako  sprawdzoną
i  godną  polecenia  stałym  i  nowym  klientom.
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  ,
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. 

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

