
Ne kemi zgjidhjen:  
Filtrin e vajit të MANN-FILTER

Si mund të bëhet edhe më lehtë?

Filtri i vajit dhe  
cikli i vajit.

Detaje në lidhje me ilustrimin:

1.  në karterin e vajit, vaji grumbullohet në motor dhe prej 
aty kalon në filtrin e vajit përmes presionit të pompës së 
vajit. 

2.  Në filtrin e vajit, vaji kalon përmes filtrit ku pastrohet 
nga papastërtitë dhe grimcat e pluhurit. Filtri i vajit 
MANN-FILTER, për shkak të efikasitetit të tij në filtrim, 
ofron pastërti të vajit gjatë gjithë periudhës së shërbimit.

3.  Vaji shpërndahet në ulluqe të ndryshme në motor për  
të kryer detyrat e tij të rëndësishme.

4.  Sa më i pastër të jetë vaji pas filtrimit, aq më të mira 
janë tani standardet e tij të larta si lubrifikues, mbrojtës 
ndaj korrozionit dhe si ftohës në motor, duke mbajtur 
kështu në funksionim të mirë motorin.

Partneri juaj i shërbimit:

MANN+HUMMEL GMBH ∙ Automotive Aftermarket
71631 Ludwigsburg ∙ Germany

Customer Service Center: Tel. +49 (71 41) 98-28 80 ∙ Fax +49 (71 41) 98-25 58
E-mail: customer-service@mann-hummel.com ∙ www.mann-filter.com
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Filtri i vajit MANN-FILTER –  
që gjithçka në motor të  
ecë vaj!

Vaj i pastër për efikasitet dhe jetëgjatësi më të lartë.

Shumica e shoferëve e dinë se për të pasur një përkujdesje  
optimale për motorin, duhet të zëvendësohet rregullisht vaji i 
motorit. Është shumë e rëndësishme për makinën tuaj që të 
ndërrohet filtri i vajit. Është pikërisht ky komponent që garanton 
pastërtinë e vajit.

Ecin së bashku me njëra-tjetrën: Vaji dhe filtri i vajit.

Vaji kryen një varg detyrash në motor. Ai shërben si lubrifikant, 
shpërndan nxehtësinë e prodhuar duke e mbrojtur motorin nga 
mbinxehja, si dhe siguron mbrojtje efikase kundër korrozionit. 

Duke parë këtë shumëllojshmëri detyrash që kryen vaji, shumica 
e shoferëve vlerësojnë vajrat e cilësisë së lartë. Megjithatë, jo 
të gjithë janë në dijeni se edhe vajrat më cilësorë e humbasin 
cilësinë e tyre nëse nuk filtrohen në mënyrë optimale. Me kalimin 
e kohës, në vaj grumbullohen pluhura, copëza të vogla metalike, 
blozë dhe grimca të tjera, të cilat përhapen në gjithë sistemin  
e vajit.  

Një filtër i mirë garanton që këto ndotës dhe mbetje konsumi  
të largohen në mënyrë efikase nga qarkullimi i vajit dhe në këtë 
mënyrë vaji i motorit mbetet i pastër dhe ruan cilësitë e tij.

Siguri deri në ndërrimin e radhës të vajit.

Filtri i duhur në  
kohën e duhur.

Vaji i ndotur futet në filtrin e vajit dhe  
kalon përmes elementeve filtrues.

Vaji i pastruar nga papastërtitë kthehet 
në qarkullimin e vajit.

Fluksi i vajit në filtrin e vajit:

Ndërrimi i rregullt i filtrit ia vlen!

Prandaj, kur ndërroni vajin gjithmonë kini parasysh të ndërroni 
filtrin e vjetër të vajit me një filtër të ri vaji MANN-FILTER. Kjo 
bën që automjeti të punojë lehtë dhe rrit jetëgjatësinë e motorit. 

Çfarë pasojash mund të ketë zgjedhja e gabuar e filtrit?

Efekti i zgjedhjes së gabuar të filtrit te një automjet mund të 
nënvleftësohet shpesh:

Humbje vaji për shkak të rrjedhjes apo dëmtimeve korrozive ��

të folesë së filtrit të vajit

konsumim��  i tepruar

Rrezik dëmtimi të përhershëm të motorit��

Teknologjia më moderne për çdo rast.

Me një filtër vaji MANN-FILTER jeni të sigurt se vaji i motorit  
do të kryejë të gjitha detyrat e veta siç duhet.

Përfitoni nga teknologjia e përparuar e filtrave me këtë filtër 
origjinal cilësor, të projektuar posaçërisht për kërkesat e  
veçanta të llojit të makinës suaj.

MANN-FILTER:  
gjithmonë zgjedhja e parë!

Çfarë e dallon MANN-FILTER: 

Me një filtër vaji nga MANN-FILTER ju përdorni një produkt 
cilësor i cili ofron shumë avantazhe: 

ndarje pothuajse e plotë e grimcave dhe efikasitet optimal ��

në filtrim

ruajtje e kapacitetit të gjeometrisë optimale të thurjes së ��

elementeve të filtrit, duke rezultuar në jetëgjatësi më të 
madhe

qëndrueshmëri e lartë mekanike dhe termike, p.sh. në ��

krahasim me vajrat e ashpër bashkëkohorë

rezistencë e ulët ndaj rrjedhjes për filtrim efikas dhe afatgjatë ��

Përdorimi i elementëve specialë të filtrit me bazë celuloze ��

resini fenolik

Valvulë moskthimi e përbërë prej silikoni të cilësisë së ��

lartë për rrjedhje të shpejtë të vajit në ndezje në ambient 
të ftohtë

fole rezistuese ndaj presionit dhe kundër korrozionit për ��

filtrat e cilësisë së lartë

/// FILTRAT E VAjIT TË MANN-FILTER oFRojNË 

PASTËRTINË DHE CILËSITË E MIRA 
FuNKSIoNIMIN E DuHuR TË MoToRIT DHE 

TË VAjRAVE TË MoToRIT!Për intervalin e shërbimit filtri i vajit W 719/30 nga MANN-FILTER ka një  
diferencial me presion të ulët, kPa (kilopaskal).

Filtri i cilësisë së ulët W 719/30
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