
Pronto para grandes negócios.
MANN-FILTER para equipamentos agrícola.

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.

Proteja o seuequipamento!

A vida útil e a eficiência das máquinas agrícolas dependem amplamente da escolha correta do filtro. 
Alta qualidade dos filtros são indispensáveis para a confiabilidade funcional de suas máquinas. Opte 
por produtos MANN-FILTER - qualidade de equipamento 100% original. Todos os produtos 
MANN-FILTER são fabricados de acordo com os mais recentes padrões internacionais de produção 
e teste para a indústria automotiva e de máquinas. Eles representam a melhor qualidade dos 
componentes, mostraram-se excelentes devido ao alto desempenho de filtragem consistente e 
confiável, que assegura uma longa vida útil.

MANN-FILTER - sempre a escolha certa.

Aplicações severas e longos períodos de 
operação não são mutualmente exclusivos. A 
prova está em nossos filtros do ar, que 
garantem períodos de funcionamento longos e 
eficientes, além de alta capacidade de 
retenção de poeira.

Os elementos filtrantes do óleo oferecem a 
mais alta performance de filtragem e proteção 
do motor, através da filtragem do óleo.

Os filtros do combustível de alta qualidade 
MANN-FILTER removem partículas de sujeira 
e água do combustível. Isso reduz a 
possibilidade de danos por desgaste e 
corrosão.

Em ambientes com altas pressões 
operacionais, nossos filtros protegem o 
sistema hidráulico de seus equipamentos 
contra partículas de sujeira, corrosão e 
abrasão. A alta capacidade de retenção de 
sujeira do elemento garante uma vida útil mais 
longa e até remove as partículas nocivas.

Filtro do óleoFiltro do ar

Filtro do combustível Filtros hidráulicos

Os filtros para equipamentos agrícola estão sujeitos às maiores cargas em operação - principalmente 
durante o período de colheita. Os desafios aqui são as grandes quantidades de poeira e partículas 
orgânicas, bem como as enormes cargas mecânicas. Os produtos MANN-FILTER são sinônimos de 
proteção ideal para o seu equipamento, longos períodos de execução e 100% de qualidade do 
equipamento original.

Qualidade de equipamento 100% original.

Melhor cobertura de mercado.

Segurança e confiabilidade, mesmo sob as cargas mais pesadas.

Serviço abrangente.

A mais alta experiência em equipamentos originais do mundo há mais de 70 anos.

Desempenho que compensa
Os principais fabricantes de equipamentos 
agrícola sempre confiaram na MANN-FILTER. E 
nossas muitas décadas de experiência no 
desenvolvimento e fabricação de soluções 
eficientes e de filtragem. Você também pode 
confiar no alto desempenho dos produtos 
MANN-FILTER, para fornecer a longo prazo 
proteção para sua máquina e, portanto, seus 
investimentos.

Com a MANN-FILTER, você está sempre 
perfeitamente equipado
Como marca líder em filtros, oferecemos a mais 
alta qualidade - no equipamento original e no 
mercado de reposição independente. Evite o 
tempo de equipamento parado em manutenção 
e escolha a MANN-FILTER - produtos com 
qualidade de equipamento 100% original.

Confie na caixinha verde e amarela ao selecionar os filtros.
Você colhe o que planta.

MANN-FILTER - benefícios que valem a pena

Sempre o filtro certo
Se você está procurando filtros do ar, óleo, 
combustível, ar da cabine ou hidráulico, nosso 
amplo portfólio MANN-FILTER com 
montadoras reconhecidas e modelos comuns, 
o ajudará a encontrar o filtro certo. 

Um serviço inigualável 
Beneficie-se de um serviço perfeito e 
atendimento personalizado ao cliente. 
Aproveite e use nossas ferramentas de 
informações: além do aplicativo MANN-FILTER, 
você também pode acessar nosso catálogo 
on-line, impresso e folhetos.
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