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Greater safety and longer life for the engine!
Air filters from MANN-FILTER

[ Filter Media ]

[ Polyurethane Foam Seal ]
100% sealing guaranteed by patented 
MANN-FILTER PUR foam seal

Only clean air flows to the engine

Too soft / too hard PUR foam seal
Leak tightness is not 100% 

Unfiltered air flows to the engine 

Increased engine wear

[ Additional Features* ]

Almost 100% filtration efficiency
Optimum protection for the engine and 

air flow meter

High quality impregnation 
High chemical resistance

Higher mechanical stability

Safety even under extreme conditions and

during the whole service interval 

Sufficient water stability
Consistent filtration performance also under

humid and wet conditions

Low fuel consumption and optimum engine

performance, higher service life

High filter service life
Meets all requirements of the vehicle and

engine manufacturers 

Guaranteed safety reserves, filter change

according to the recommended service 

interval

Filter media with adequate paper grammage,
each one to suit a particular application or
purpose

Optimum protection for engine and air flow

meter

Low fuel consumption and optimum engine

performance

Required filter service life, providing reserve

capacity  

If required, with flame retardant impregnation
No afterglow of filter  

Optimum pleat geometry and stability
through a special embossing process

High dirt holding capacity  

Correct dosage of air / fuel mix
Lower fuel consumption and a reduction of

harmful gas emissions

Enhanced engine performance

Low filtration efficiency
Increased engine wear and pollution of the

air flow meter leads to vehicle sensor error

signals

Inadequate impregnation
Bad chemical resistance

Bad mechanical stability

No operating reliability during the whole 

service interval

Low water stability
No constant filtration performance under

humid and wet conditions

Vehicle sensor error signals (air flow meter)

Influence on the fuel injection, therefore 

higher fuel consumption and reduced engine

performance as well as lower service life

Lower filter service life
Early filter change (necessary before the

recommended service interval of the vehicle

manufacturer)

Standard filter media with inadequate paper
grammage, not coordinated with the specific
application

Higher engine wear

Premature filter change

Particle deposits on the air flow meter 

causing incorrect measurement and damage

of the sensor missing thermal and 

mechanical stability             

No operating reliability            

No flame retardant impregnation
Air filter burning is possible (up to a vehicle

burning)

Insufficient pleat embossing
Instable element - no operating reliability

Lower dirt holding capacity, reduced service

life

Incorrect dosage of air / fuel mix
Increasing of fuel consumption and in 

harmful gas emissions

Engine performance drops

A low quality filter only resembles an original MANN-FILTER at first glance.
It is well worth comparing the two. 

Glue beads for the element stabilization

Support mesh for element stabilization

Fleece media on the air filter (pre filtration at

dusty environment, water separation, special

water separation for Nordic countries)

* if required
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Siguri dhe jetëgjatësi më e madhe për motorin! 
Filtra ajri nga MANN-FILTER

[ Materiali i Filtrit ]

[ Guarnicioni me Shkumë Poliuretani ]
Izolim 100% i garantuar nga 
guarnicioni i patentuar me shkumë
PUR MANN-FILTER

Vetëm ajri i pastër qarkullon në motor

Guarnicion me shkumë PUR shumë i
butë / shumë i fortë

Padepërtueshmëria e rrjedhjeve nuk 
është 100%
Në motor qarkullon ajër i pafiltruar
Konsumim i rritur i motorit

[ Karakteristika Shtesë* ]

Gati 100% efikasitet në filtrim
Mbrojtje optimale për motorin dhe matësin e
qarkullimit të ajrit

Imprenjim i cilësisë së lartë
Rezistencë e lartë kimike
Qëndrueshmëri më e lartë mekanike
Siguri dhe në kushtet më ekstreme dhe
gjatë të gjithë intervalit të shërbimit 

Qëndrueshmëri e lartë ndaj ujit
Performancë e qëndrueshme filtrimi edhe
nën kushte të lagështa dhe me reshje
Konsumim i ulët i karburantit dhe funksionim
optimal i motorit, kohëzgjatje më e madhe
shërbimi

Kohëzgjatje e madhe e shërbimit të fil-
trimit

Plotëson të gjitha kërkesat e automjetit dhe
të prodhuesve të motorëve
Kushte të garantuara sigurie, ndërrim i filtrit
vetëm sipas intervalit të rekomanduar të
shërbimit

Material filtri me dendësinë e duhur të
letrës, ku secila i përputhet një aplikimi
ose qëllimi të veçantë

Mbrojtje optimale për motorin dhe matësin e
qarkullimit të ajrit
Konsumim i ulët i karburantit dhe funksionim
optimal i motorit
Kohëzgjatje e duhur e shërbimit të filtrimit,
duke ofruar kapacitet rezervë

Nëse nevojitet, imprenjim me lëndë
kundër flakëve

Filtri nuk mund të ndizet

Gjeometri dhe qëndrueshmëri optimale
e palave të letrës me anë të një procesi
të veçantë të stampimit

Kapacitet i lartë i bllokimit të papastërtive 

Dozë e saktë e përzierjes ajër / 
karburant 

Konsumim më i ulët i karburantit dhe reduk-
tim i emetimeve të gazrave të dëmshme
Funksionim i rritur i motorit

Efikasitet i ulët në filtrim
Konsumim i rritur i motorit dhe ndotja e
matësit të qarkullimit të ajrit çon në sinjale të
gabuara të sensorit të automjetit

Imprenjim i pamjaftueshëm
Rezistencë e dobët kimike
Qëndrueshmëri e dobët mekanike
Pasiguri funksionimi gjatë të gjithë intervalit
të shërbimit

Qëndrueshmëri e ulët ndaj ujit
Funksionim i paqëndrueshëm filtrimi nën
kushte të lagështa dhe me reshje
Sinjale të gabuara të sensorit të automjetit
(matësi i qarkullimit të ajrit)
Ndikim në injektimin e karburantit, dhe si
pasojë konsumim më i madh i karburantit
dhe funksionim i zvogëluar i motorit dhe gjit-
hashtu kohëzgjatje më e shkurtër shërbimi

Kohëzgjatje më e shkurtër e shërbimit
të filtrimit

Ndryshim i parakohshëm i filtrit (i domos-
doshëm përpara intervalit të rekomanduar të
shërbimit nga prodhuesi i automjetit)

Material i zakonshëm filtri jo me dendë-
sinë e kërkuar të letrës, i papërputhur
me aplikimin e veçantë

Konsumim më i madh i motorit
Ndërrim i parakohshëm i filtrit
Grumbullim i grimcave të pluhurit në matë-
sin e qarkullimit të ajrit që shkakton matje të
pasaktë dhe dëmtim të sensorit, duke hum-
bur qëndrueshmërinë termike dhe mekanike
Nuk ka siguri funksionimi

Asnjë imprenjim me lëndë kundër flakëve
Është e mundshme djegia e filtrit të ajrit
(deri në djegien e automjetit)

Stampim i pamjaftueshëm i palave të letrës
Elementë të paqëndrueshëm - nuk ka siguri
funksionimi
Kapacitet më i ulët i bllokimit të papastërtive,
kohëzgjatje e shkurtuar shërbimi

Dozë e pasaktë e përzierjes ajër / 
karburant

Rritje e konsumimimit të karburantit dhe e
emetimeve të gazrave të dëmshme
Ulje e funksionimit të motorit

Në shikim të parë, një filtër i cilësisë së dobët vetëm sa i ngjan filtrit origjinal MANN-FILTER.

Ia vlen vërtet që t'i krahasojmë që të dy.

Pika ngjitëse për stabilizimin e elementëve
Rrjetë mbështetëse për stabilizimin e elementëve
Material me push në filtrin e ajrit (para-filtrim në ambiente me 
pluhur, ndarje uji, ndarje e veçantë e ujit për vendet nordike)

* nëse kërkohen

Filtri i cilësisë së dobëtMANN-FILTER 


