
10 мита за филтрите
Разкритията на MANN-FILTER!

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.



Време е за фактите!
Десетте най-разпространени мита за 
филтрите и реалността, която стои зад тях

Не знаем дали някъде въобще са съществували 
снежни човеци Йети или водни чудовища. Но 
сме запознати добре с филтрите. И то страшно 
добре. Освен това вече повече от 70 години се 
придържаме само към фактите и всеки път се 
чудим колко упорито се задържат някои митове 
за въздушните, маслените и климатичните 
филтри. Именно тях искаме сега веднъж завинаги 

да оборим. Причината е, че някои от тези митове 
не само могат да Ви костват средства, но и да 
доведат до опасни ситуации. Безброй аварии, 
повреди на двигатели и пожари на автомобили е 
можело да бъдат избегнати при едно правилно 
отношение към филтрите. В настоящата брошура 
MANN-FILTER ще Ви разкаже в прав текст за  
десетте най-разпространени заблуди.



MANN-FILTER – целта определя материалите

Невярно! Ето фактите:

Броят на производителите на филтриращи материали действително е доста ограничен. Но 
произходът на хартията не говори почти нищо за нейното качество и съвсем нищо за 
ефективността на филтъра. Защото има още цял куп други фактори, които оказват решаващо 
въздействие върху качеството на филтриращите материали:
 
• импрегниране на филтриращите материали;

• подобряване на свойствата, например с активен въглен или нановлакна;

• вид и количество на синтетичните влакна, които се добавят към хартиения пулп;

• състав на синтетичните суровини, които се използват при производството;

• време и температура на съхнене;

• производствена обработка (нагъване, термично втвърдяване).

MANN-FILTER подбира най-подходящия от множество филтриращи материали според 
конкретното приложение. Сравнимите конкуренти често използват само няколко 
стандартни филтриращи материала.

MANN-FILTER разработва специални висо-
коефективни филтриращи материали, които 
съчетават всички необходими качества. От 
друга страна производителите на евтини 
филтри използват само най-обикновени 
филтриращи материали.

Но дори ако можеха да използват същите 
материали, щеше да има огромна разлика по 
отношение на преработката. Все пак сам по 
себе си черният каучук не означава непременно 
добра автомобилна гума.

Независимо дали за картон, носни кърпички или шмиргелова хартия,  

фабриките осигуряват всякакви видове хартия с напълно различно  

качество за разнообразни приложения. Ако доставчик на евтини  

филтри купува филтриращата хартия от един и същ производител, 

като например MANN-FILTER, това далеч не означава, че той 

преработва материал от същото качество. 

Казано с две думи: Понякога в евтините продукти 
се използва филтрираща хартия, която става 
за филтри горе-долу толкова, колкото 
шлифовъчната хартия е подходяща като 
кърпичка за нос – най-много да Ви 
потече кръв.

Няма стандарт!

Няма универсална хартия

Марка X

„В евтините и висококачествените филтри 

често се поставя една и съща хартия – в крайна 

сметка в света има не повече от една шепа 

производители на филтърна хартия.“

МИТ № 1



Филтрите, произвеждани от нискобюджетни  

фирми, са по-евтини и почти толкова добри,  

колкото и филтрите на MANN-FILTER.“

МИТ № 2
MANN-FILTER – серийно качество

Невярно! Ето фактите:
Ниска цена не е синоним на качество, тъй като високата цена се дължи преди всичко на висо-
кокачествените суровини. Няма човек на света, който може да произведе ефективен филтър 
без добър материал, независимо колко му плащат за това.
 
Именно това отличава MANN-FILTER от по-слабо специализираните производители:

• стандартизирани процеси

• квалифицирани специалисти

• висококачествени суровини и филтърни компоненти

• оптимална степен на автоматизация

Стандартизираните процеси и технологии на 
изработка гарантират високо качество на про-
дукцията и поддържат себестойността на про-
изводството на конкурентни стойности. Това 
означава, че производството на филтър, който 
струва по-малко от тези на MANN-FILTER, е 

възможно само в случай че се използват ниско-
качествени материали и остарели технологии. 
Точно такива са методите на много производи-
тели, които пускат на пазара различни марки 
филтри в ниския ценови сегмент.

Техниката  е най- важна!

В нашите производствени центрове по целия свят годишно 

се произвеждат над половин милиард филтри – това прави 

повече от 16 всяка секунда!

Казано с две думи: За MANN-FILTER по целия свят важи 
един и същ изключителен стандарт на производство. В 
съчетание с най-модерните технологии на производство 
той е оптималната основа за първокачествена 
продукция – обичаен стандарт за MANN-FILTER.

16 филтъра на секунда



MANN-FILTER – компетентност 
вместо компромиси

Невярно! Ето фактите:
Дори да приемем, че само хартията се нагъва и другите компоненти се сглобяват някак 
си, в това твърдение при всички случаи има малко истина. Разликите в производството 
на филтри обаче са от земята до небето. Отличителните характеристики на филтрите на 
MANN-FILTER с качество OE са:

• висша компетентност при разработката благодарение на дългогодишното партньорство с 
автомобилни производители;

• производствени технологии, сертифицирани по най-новите стандарти;

• висококачествени и оптимално съответстващи на конкретното приложение материали;

• най-модерни методи за изпитване съгласно OE спецификацията и международните стандарти 
за изпитване;

• непрекъснат контрол на качеството по време на цялото производство.

Качествените марки, като MANN-FILTER, 
постоянно инвестират в непрекъснато 
усъвършенстване на стандартите за из-
питване и производствените процеси. Тези 
разходи си заслужават и представляват 

основната разлика в сравнение с евтините 
продукти. MANN-FILTER предлага най-
доброто качество и оптимална защита за 
Вашите клиенти. И то напълно независимо 
от рекламния бюджет.

Марка X

„Филтрите на MANN-FILTER се произвеждат по 

същата технология като евтините филтри.

Последните струват по-малко най-вече защото 

не се рекламират толкова масово.“

МИТ № 3

От нищо не става нещо

Качеството е вътре!

Който смята, че два продукта са еднакво добри, само защото се 

основават на сходна технология, със сигурност е на грешен път. 

Въпреки сходните принципи на действие почти във всеки сегмент са 

на лице драстични разлики между висококачествените производители 

и евтините имитатори. Така например никой не би сметнал, че обикновените 

самобръсначки за еднократна употреба могат да съперничат на качествено 

марково острие. Второто не само издържа по-дълго, но бръсне по-гладко и 

по-нежно

Казано с две думи: Рекламата значи много, но не е всичко. Дори с голям 

рекламен бюджет евтината самобръсначка няма да се превърне в перо 

за кожата. А потребителите в най-ниския ценови клас не трябва да се 

чудят защо лицето им гори след употреба...



„За разлика от маслените филтри при 

въздушните не е необходимо качество – на 

практика всички те са еднакви и не са толкова 

важни за функционирането на автомобила. 

Спокойно може да се купи и по-евтин.“

MANN-FILTER – предпазват 
най-ценните части

Невярно! Ето фактите: Боди-гард!Най-често маслените филтри са в центъра на вниманието и привличат интереса към себе 
си. Значението на въздушните филтри в съвременните автомобили обаче изключително 
много е нараснало. Защо точно от тях не трябва да пестите:

• Съвременните двигатели стават все по-мощни и поставят все по-високи изисквания към 
въздушните филтри.

• С увеличаването на въздушния обем, който преминава през филтъра, нарастват пропорционално 
натоварването и значението на въздушния филтър.

• Ефективният въздушен филтър е в основата на оптималното изгаряне на горивото.

• Когато в корпуса на въздушния филтър попадне вода (напр. при силен дъжд), обикновените 
въздушни филтри не могат повече да осигуряват изправно функциониране, което води до 
спад на мощността на двигателя.

• Огнезащитното импрегниране предпазва двигателя и пътниците в автомобила.

Материалът на въздушния филтър, след като в него попадне вода:

Технологиите и материалите, които се използват 
в цилиндровите блокове на двигателите с  
вътрешно горене, са станали значително 
по-чувствителни. Когато се използва въздушен 
филтър с по-нисък коефициент на полезно 
действие, твърдото повърхностно покритие 
на цилиндровия блок корозира от незадържаните 

частици и започва процес на активно износване. 
При съвременните силови агрегати в такъв 
случай има само едно решение – старият блок 
да се подмени с нов. С висококачествените 
филтри на MANN-FILTER предпазвате трайно 
ценния двигател на автомобила си.

Вярно е, че понякога качеството струва малко повече. Въпреки това в сравнение с нов цилиндров блок на 

двигателя цената на въздушен филтър на MANN-FILTER със сигурност е незначителна – новият блок като 

нищо може да ви струва близо няколко хиляди евро. Дори смяната на замърсен разходомер на въздуха струва 

неколкократно повече от висококачествен въздушен филтър.

Казано с две думи: Евтиното винаги излиза по-скъпо. Никой не може да компенсира с евтини филтри 
разходите за сменения цилиндров блок.

Марка X

МИТ № 4

Рискът не се покачва пропорционално  
на цената



„Когато така или иначе няма да задържа 

автомобила си задълго, няма нужда да купувам 

въздушен филтър на MANN-FILTER, който е 

много по-скъп от евтините аналогични продукти.“

MANN-FILTER – винаги далновидни

Невярно! Ето фактите:
Дори при кратък период на използване водачът и автомобилът по всяко време са заплашени 
от рискове и непредвидени разходи. Защо трябва да се откажете от нискокачествен 
филтър, независимо че имате намерение скоро да се разделите с автомобила си:

• евтините въздушни филтри могат да доведат до повреда на разходомера на въздух, което 
бързо може да доведе до неточни показания, значителна загуба на мощност и повишаване 
на вредните газови емисии.

• Нискокачествените материали могат да доведат до проблеми с уплътняването поради трош-
ливост и недостатъчна точност на напасване. Възможно последствие: Грешни съобщения на 
бордовата електронна система, които често причиняват големи щети и водят до значителни 
разходи.

• Отказът от огнезащитно импрегниране е опасен, защото дори гореща пепел от цигара върху 
филтриращия материал може да предизвика пожар.

Филтриращ материал при изпитване по DIN за огнезащитни материали:

Никога не пестете от безопасността

Представете си, че трябваше редовно да сменяте въздуш-

ните възглавници. Щяхте ли тогава също да посегнете 

към евтин модел с по-ниско качество и да се надявате, 

че нищо няма да се случи? Със сигурност не.

Казано с две думи: Дори ако няма да задържите 
задълго автомобила си, не трябва да си играете 
с безопасността и да поемате ненужни рискове!

Марка X

Безопас-ността е с предим-ство!

Независимо колко дълго използвате автомобила  
си, въздушните филтри на MANN-FILTER 
предпазват Вашия двигател, автомобил и Вас 
самите. Те осигуряват основата за идеалната 
гориво-въздушна смес и изправен и мощен 
силов агрегат. Благодарение на огнезащитното 

си импрегниране въздушните филтри на 
MANN-FILTER намаляват опасността от пожар 
в двигателния отсек. За разлика от тях минимал-
ните спестявания от използването на евтини 
продукти могат да доведат до сериозни щети 
и огромни разходи.

МИТ № 5



„Въздушните филтри не трябва да се  

подменят задължително при всеки преглед.  

Достатъчно е да се почистят или продухат  

с въздух под налягане, за да възстановят 

функционирането си.“

MANN-FILTER – по-добри за дълго време

По време на работа във филтърния елемент могат да възникнат продължителни 
температурни натоварвания от 80 градуса и температурни пикове от над 100 градуса. 
Затова дори най-висококачествените материали неминуемо стареят и се уморяват. 
Освен това опитите за почистване на въздушния филтър могат да окажат много силно 
отрицателно въздействие:

• Механичното натоварване по време на процеса на почистване може да доведе до нарушаване 
или разкъсване на гънките и оттам до загуба на филтриращото действие.

• Високото въздушно налягане при почистване може да разруши структурата на филтриращата 
хартия, което ще намали капацитета за поглъщане на прах.

• През нарушените или разкъсани гънки и повредените структури в двигателя могат да 
попаднат частици замърсяване.

• Ограниченият капацитет за поглъщане намалява срока на експлоатация.

Нагъване и структура на материала на въздушния филтър:

Не по-добро от студено кафе

Такива почистващи акции се отразяват много зле на всеки филтър и го правят почти неизползваем, защото така 

се поврежда филтриращият материал. Това е все едно да извадите използван филтър за кафе от машината, да 

изхвърлите съдържанието някъде и след обилно измиване с вода да разчитате, че със стария филтър ще можете 

да направите хубаво кафе. Поради неизбежното натоварване на филтъра има вероятност да бъдете неприятно 

изненадани, когато хартията се скъса.

Казано с две думи: Почистването или продухването с 
въздух под налягане на въздушния филтър може и да 
създава впечатление за по-голяма чистота, но затова 
пък качеството му далеч не е толкова добро.

Във въздушните филтри на MANN-FILTER се 
използват най-новите филтриращи материали, 
които постигат значително по-високи степени 

на улавяне на частиците 
от много аналогични 

продукти на пазара. Така можете да сте сигур-
ни, че и най-съвременният двигател по всяко 
време е защитен по най-добрия начин. Бла-
годарение на специалната обработка могат 
да се реализират продължителни срокове 

на експлоатация и значително да се 
удължат интервалите на смяна, включи-
телно при неблагоприятни въздействия 
на околната среда.

Оръдие на престъпле-нието: въздух под налягане!

МИТ № 6

Невярно! Ето фактите:



„Вместо да се купува нов климатичен  

филтър, може старият просто да  

се почисти с четка.“

MANN-FILTER – пазачи на салона 
на автомобила

Невярно! Ето фактите:
С четка и вода климатичният филтър действително изглежда по-чист, но дребните частици, 
като полени, гъбички или спори на плесени, не могат толкова лесно да се почистят. 
По-скоро при опита Ви за почистване те могат да се отделят и при следващото включване 
на климатика да попаднат в салона. Освен това често настъпват и други проблеми:

• Запотяване на стъклата (през зимата дори замръзване), тъй като задържаната влага от 
измиването на филтъра може да попадне в салона.

• Непрестанно запотяване на стъклата при влажно време, защото останалите частици във 
филтриращия материал оставят свежия въздух отвън да преминава необезпокоявано през него.

• Намалено охлаждащо действие, тъй като останалите частици замърсяване могат да блокират 
въздушния поток от климатичната система към салона.

• Частиците полен, прах и замърсяване не могат вече да бъдат задържани, защото 
електростатичният заряд на филтъра се е загубил при миенето.

Климатичен филтър под лупа:

В този случай няма да Ви помогне и 
препарат за отстраняване на петна

Бактерийна 
култура от 
материала на 
нов климатичен 
филтър

Бактерийна 
култура от 
материала 
на почистен 
климатичен 
филтър

Висококачествените климатични филтри на 
MANN-FILTER улавят почти на 100 процента 
частици с размери, по-малки от 0,5 микро-
метра, тъй като са електростатично заредени 
и филтриращите материали в тях имат специ-

ална многослойна структура. Те трябва да са 
произведени от чисто синтетичен материал, 
за да могат да поемат влага.

Влизането забранено!

Хрумвало ли е на някого, че след кратка програма за почистване с гъба и четка старият матрак ще служи през след-

ващите десет години също толкова добре, колкото един нов? Едва ли! Дори да изглежда малко 

по-свеж, нито по отношение хигиената, нито по отношение на функциони-

рането няма да има голям напредък. 

Казано с две думи: Не правете експерименти със здра-
вето си. А ако държите на активната безопасност при 
шофиране, сменяйте редовно климатичния филтър 
веднъж годишно или на всеки 15 000 км.

МИТ № 7



MANN-FILTER – винаги най-подходящият

Невярно! Ето фактите:
Дори размерите на филтъра да отговарят, това далеч не е добър избор. Черната кутия отвън 
може и да вдъхва доверие, но само висококачествен маслен филтър осигурява оптимална 
защита. MANN-FILTER предлага най-добрите филтри за почти всички модели леки и 
лекотоварни автомобили. Основно внимание се обръща на скритите им достойнства:

• Филтриращият материал трябва да съответства на двигателя и приложението.

• Само подходящият и напълно съответстващ на приложението филтър притежава способността 
да задържа уловените частици замърсяване, докато не дойде време за смяна.

• За оптимална защита от износване на двигателя филтърът се нуждае от определен брой 
клапани в зависимост от конструкцията на двигателя. Не само броят на клапаните обаче 
е важен, но и правилните им работни стойности, като например налягането на отваряне 
и затваряне.

• Благодарение на масивната конструкция на капака с резба, надеждните уплътнения и 
устойчивия на налягане и защитен от корозия корпус филтрите на MANN-FILTER се отличават 
със стабилност и херметичност.

Това, което не се вижда: Вътрешният живот на качествен маслен филтър и на евтин продукт

И вътре 

са пер-

фектни!

Фактът, че продуктите на MANN-FILTER отго-
варят на сложните спецификации на автомо-
билните производители, за нас е разбираем 
от само себе си. На пазара на резервни части 
обаче това далеч не е правило. При нас ще 
откриете не само съответстващия размер, но 

и подходящото решение за всеки тип двигател 
и автомобил, както и за почти всяко приложение. 
При MANN-FILTER няма посредственост.

„При условие че размерът и резбата съвпадат, 

маслените филтри са взаимнозаменяеми. 

Това значи, че не е нужно човек да си прави 

труда да купува филтър със същия 

каталожен номер.“

„Бихте ли си купили някое шишенце с 
таблетки просто защото изглежда по 
същия начин като Вашето?“

...или 

за Вас е важно какво е 
съдържанието му?

При филтрите е също както при лекарствата на таблетки: Размерът им не говори абсолютно нищо за тяхната 

ефикасност, важно е какво съдържат. Основното при филтъра е правилното функциониране на отделните 

компоненти, като например на филтриращия материал, а това не се вижда отвън. Едва в процеса на използването 

му става ясно на какво е способен. 

Казано с две думи: Важни са скритите достойнства!

Важни са скритите достойнства

Марка X
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„Ако се използва по-евтин филтър и се 

сменя два пъти по-често, се постига 

същият ефект, както при използването 

на скъп филтър.“

MANN-FILTER – пестят средства,
време и нерви

Невярно! Ето фактите:
Ако мислите, че по-евтиният филтър функционира в краткосрочен план толкова 
добре, колкото един скъп, за съжаление ще трябва да Ви разочароваме. Защото той 
никога, дори за миг, не дава същия резултат. А на всичко отгоре евтиният филтър крие 
редица рискове:

• възможни проблеми с уплътняването, напр. на филтриращия материал или байпасния 
клапан;

• по-ниска степен на улавяне на частиците;

• несигурност по отношение на издръжливостта;

• използване на несъвместими материали при експлоатацията на превозните средства, напр. 
трошливост на целулозните материали поради агресивни съставки на маслото.

Сравнение на елементите на използван маслен филтър:

„Важни са скритите достойнства“ – това 
трябва да е станало ясно още при мит № 8. 
Само висококачественият филтър предпазва 
двигателя от самото начало. Когато използвате 
качествен филтър на MANN-FILTER, можете 

даже да пестите – не само средства, но също 
така време и нерви. Защо трябва да правите 
компромиси по отношение на надеждността, 
защитата и ефективността и накрая даже да 
платите отгоре?

=
Който може да смята, вече 
е на печалба

Това  равенство никога няма да е вярно!

Правили ли сте приблизителна сметка колко струва смяната на 

филтъра като цяло? Ударението пада върху „като цяло“, тъй 

като с покупката на филтъра работата не е свършена. Освен за 

материала обикновено трябва да предвидите и допълнителни 

разходи, като напр. за маслото при смяна на масления филтър, 

да не говорим за евентуален временен автомобил и времето, 

което губите.

Казано с две думи: Можете естествено, въпреки всички фа-
кти, да съкратите интервала за смяна и с два евтини продук-
та. Но тогава в изчислението не само трябва да включите два 
пъти цената на филтъра, но и двойните разходи за смяна.  
Обзалагаме се, че като теглите чертата накрая, един качест-
вен филтър на MANN-FILTER ще излезе по изгодно?

Марка X
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„Колкото по-бързо индикаторът за налягането 

на маслото изгасне отново след смяната, 

толкова по-добър е филтърът.“

MANN-FILTER – винаги в зелената зона

Невярно! Ето фактите:
Принципно има само една причина за това индикаторът за маслото да светне за кратко 
и след това отново да изгасне: когато филтърът след смяна за момент е празен. Но в 
този случай можете спокойно да игнорирате секундомера, тъй като изминалото време не 
говори ни най-малко за качеството на филтъра. В действителност опасността при такова 
закъснение е предупредителният индикатор повече да не изгасне – това означава, че 
налягането на маслото e спаднало съвсем. Освен много ниско ниво на маслото или 
неизправна маслена помпа причините за това могат да се дължат и на филтъра:

• много високо съпротивление на потока поради грешен или нискокачествен филтър; 

• филтърът е пълен след изтичане на интервала за смяна. 

С качествените продукти на MANN-FILTER 
можете да сте сигурни, че Вашият филтър не 
е причината за светенето на индикатора за 
налягане на маслото. Тъй като те отговарят 
на OE спецификациите и по този начин осигу-
ряват по всяко време оптимално функцио-
ниране. Освен това качествените филтри 
на MANN-FILTER имат прецизно работещ 
обходен клапан, който е оптимално съобразен 

с двигателя и винаги се отваря и затваря 
навреме. За разлика от тях обработката на 
обходните клапани в евтините продукти чес-
то е лоша и дори постоянно са отворени, 
поради което въобще не осигуряват подоб-
на ефективност на филтриране. Но това, за 
съжаление, не може да Ви го покаже никой 
предупредителен индикатор.

Въпросът не е във времето

При монтаж на маслен филтър без филтриращ елемент индикаторът за 

налягането на маслото веднага изгасва, защото тогава масленият поток има 

най-ниско съпротивление, но естествено не се и филтрира. Това всъщност 

казва всичко. Когато при включване смартфонът се зарежда много 

бързо, от това не можете да заключите, че ще е толкова добър и за 

телефонни разговори. 

Казано с две думи: От изминалото време до изгасване на 
индикатора в никакъв случай не могат да се правят изводи за 
качеството на използвания филтър. 

С тези ще  пътувате по- спокойно!

МИТ № 10
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