
10 mythes over filters
weerlegd door MANN-FILTER!

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.



Tijd voor de feiten!
De 10 meest voorkomende mythes over 
filters en wat er werkelijk achter schuilt

Wij weten niet of er ergens al eens een Yeti of 
een zeemonster is opgedoken. Maar we weten 
wel alles over filters. En wel van A tot Z. Wij 
baseren ons al meer dan 70 jaar uitsluitend op 
feiten en verwonderen ons er telkens opnieuw 
over hoe hardnekkig veel mythes over lucht-, 
olie- en interieurfilters zijn. Daarom willen we nu 
definitief afrekenen met deze mythes. 

Bepaalde van deze mythes kosten u immers 
niet alleen geld, maar kunnen u ook in hache-
lijke situaties brengen. Zo waren er al ontelbare 
defecten, motorproblemen en voertuigbranden 
die men door een correcte omgang met filters 
had kunnen vermijden. MANN-FILTER spreekt 
nu klare taal en behandelt de tien meest voor-
komende misvattingen.



MANN-FILTER – het doel heiligt de middelen

Niet waar! Hier volgen de feiten: 

Het aantal fabrikanten van filtermaterialen is inderdaad zeer beperkt. De herkomst van het 
papier zegt echter helemaal niets over de kwaliteit hiervan – en al helemaal niet over de 
prestaties van het filter. Er zijn nog tal van andere factoren die een belangrijke invloed 
hebben op de kwaliteit van het filterelement:
 
• Impregnering van het filterelement

• Veredeling met actieve kool of nanovezels

• Soort en aantal kunststofvezels, die aan de papierpulp worden toegevoegd

• Samenstelling van de synthetische basisstof die voor de vervaardiging worden gebruikt

• Droogtijd en -temperatuur

• Bewerking tijdens het vervaardigingsproces (vouwen, uitharden onder invloed van de temperatuur)

Op basis van de toepassing kiest MANN-FILTER het juiste element uit zijn uitgebreide 
assortiment. Concurrenten gebruiken vaak slechts enkele standaardelementen.

MANN-FILTER ontwikkelde speciale goed 
presterende filterelementen, die alle nodige 
eigenschappen in zich hebben. Fabrikanten 
van goedkope filters daarentegen, gebruiken 
alleen de eenvoudigste filterelementen.

Zelfs wanneer u beide elementen kunt gebruiken, 
is er nog altijd een enorm verschil op het gebied 
van fabricage. Van alleen zwart rubber krijg je 
toch ook geen goede banden.

Karton, zakdoeken of schuurpapier – een fabriek levert papier 

van totaal verschillende kwaliteit en soorten voor uiteenlopende 

toepassingen. Wanneer een verkoper van goedkope  

filters zijn filterpapier bij dezelfde fabrikant als 

MANN-FILTER koopt, wil dat absoluut niet 

zeggen dat hij ook materiaal van dezelfde 

kwaliteit gebruikt. 

Glashelder: Goedkope producten 

bevatten vaak filterpapier dat net 

zo geschikt is als schuurpapier 

geschikt is voor het snuiten van 

uw neus – daar krijgt u alleen 

maar een bloedneus van.

Er bestaat geen standaard-papier!

Geen papier voor alle doeleinden

Merk X

MYTHE NR. 1
„In goedkope en hoogwaardige filters zit 

vaak hetzelfde papier – uiteindelijk zijn er 

wereldwijd slechts enkele fabrikanten 

van filterpapier.“



„Filters van goedkope fabrikanten kosten  

minder en zijn vrijwel even goed als filters  

van MANN-FILTER.“

MYTHE NR. 2
MANN-FILTER – Kwaliteit in serie

Niet waar! Hier volgen de feiten: 
Goedkoop staat gelijk aan niet goed, want de prijs wordt vooral opgedreven door hoog-
waardige grondstoffen. En zonder goed materiaal kan nu eenmaal niemand ter wereld 
een efficiënt filter vervaardigen – hoeveel hij ook verdient.
 
En dat is precies wat MANN-FILTER onderscheidt van minder gespecialiseerde fabrikanten:

• gestandaardiseerde processen

• goed opgeleide vakmensen

• hoogwaardige grondstoffen en filtercomponenten

• optimale graad van automatisering

Gestandaardiseerde fabricageprocessen en 
-technologieën resulteren in een hoge pro-
ductkwaliteit en zorgen voor concurrerende 
productiekosten. Een filter maken dat minder 
kost dan een MANN-FILTER, is daarom alleen 
mogelijk door het gebruik van minderwaardige 

materialen en verouderde technologieën. Dat 
is nou precies de methode van veel fabrikan-
ten die verschillende filtermerken in het lage 
prijssegment op de markt brengen.

De  techniek  maakt het  verschil!

Op plaatsen over de hele wereld worden in onze 

fabrieken jaarlijks meer dan een half miljard filters 

geproduceerd – omgerekend meer dan 16 per 

seconde!

Glashelder: Voor MANN-FILTER geldt in de 

hele wereld dezelfde strenge productienorm. 

In combinatie met de modernste productie-

technologieën vormt dit de optimale basis 

voor producten van eerste-uitrustingskwa-

liteit – voor MANN-FILTER een vanzelfspre-

kendheid.

16 filters per seconde



Van niets komt niets

MANN-FILTER – deskundigheid in  
plaats van concessies

Niet waar! Hier volgen de feiten:
Zelfs wanneer we ervan uitgaan dat alleen papier wordt gevouwen en de overige com-
ponenten op de een of andere manier worden samengevoegd, schuilt in deze uitspraak 
hoogstens een beetje waarheid. Maar bij de filterproductie zijn er hemelsbrede verschillen. 
De belangrijkste kenmerken van een MANN-FILTER-filter van OE-kwaliteit zijn:

• hoogste ontwikkelingscompetentie door jarenlange samenwerking met voertuigfabrikanten

• volgens de meest recente norm gecertificeerde productietechnologieën

• hoogwaardige, optimaal op de toepassing afgestemde materialen

• modernste testprocedé volgens de OE-specificaties en de internationale controlenorm

• voortdurende kwaliteitscontrole tijdens de volledige productie

Kwaliteitsmerken als MANN-FILTER investeren 
voortdurend in de continue verdere ontwikkeling  
van de controlenorm en de productiepro-
cessen. Deze inspanning loont de moeite en 
verklaart het verschil met de goedkopere pro-

ducten. MANN-FILTER biedt de beste kwaliteit 
en een optimale bescherming voor u en uw 
klanten. En dat volledig los van het reclame-
budget.

Wie denkt dat twee producten even goed zijn, alleen maar  

omdat ze op vergelijkbare technologieën zijn gebaseerd, is  

ongetwijfeld al vaak van een koude kermis thuisgekomen. 

Ondanks identieke werkingsprincipes bestaan er in vrijwel elk 

segment hemelsbrede verschillen tussen goedkope leveran-

ciers en dominerende merken. Zo zal niemand denken dat een 

eenvoudig wegwerpscheermes het kan opnemen tegen een 

hoogwaardig merkmes. Het laatste gaat niet alleen veel langer 

mee, maar scheert ook zachter en gladder.

Glashelder: Reclame kan veel, maar niet alles. Van een goed-

koop wegwerpscheermesje maakt ook het grootste pr-bud-

get geen superscherpe huidverwenner. En wie voor de laag-

ste prijs gaat, moet niet opkijken als het later pijn doet...

Dat is pas  kwaliteit!

Merk X

MYTHE NR. 3
„De filters van MANN-FILTER worden met dezelfde 

technologie ontwikkeld als goedkope filters.

Deze laatste kosten vooral minder omdat er 

niet zoveel reclame voor wordt gemaakt.“



„Anders dan bij oliefilters, komt het bij luchtfilters  

niet op de kwaliteit aan - die is voor bijna alle  

filters dezelfde en sowieso niet belangrijk voor  

de werking van de auto. Daarom kunt u gerust  

de goedkoopste producten kopen.“  

MYTHE NR. 4
MANN-FILTER – beschermt uw  
waardevolste onderdelen

Niet waar! Hier volgen de feiten: 
 Body-guard!Meestal staan de oliefilters in de spotlights en trekken ze alle aandacht. Luchtfilters zijn 

echter ook enorm belangrijk geworden in de moderne motorvoertuigen. Waarom u hier 
zo min mogelijk op zou moeten besparen: 

• de prestaties van moderne motoren worden almaar beter, er worden dus hogere eisen aan 
luchtfilters gesteld

• door de toename van het luchtvolume dat door het filter gaat, zijn ook de belasting en de 
betekenis van het luchtfilter toegenomen

• een goed werkend luchtfilter is de basis van een optimale brandstofverbranding

• wanneer water in het luchtfilterhuis binnendringt (bijv. door flinke regenval) kunnen eenvoudige 
luchtfilters hun functie niet meer vervullen, wat tot een afname van het motorvermogen leidt

• een vlamvertragende impregnering beschermt de motor en inzittenden

Luchtfilterelement na binnendringing van water: Het risico staat in geen relatie tot de prijs

De technologieën en materialen die in verbran-
dingsmotoren worden gebruikt, zijn aanzienlijk 
kwetsbaarder geworden. Wanneer luchtfilters 
met beperkte efficiëntie worden gebruikt, wordt 
de harde oppervlaktecoating van het cilinderblok 
aangetast door niet-tegengehouden deeltjes 
en begint een proces van actieve slijtage. Bij 

moderne motoren is er dan nog maar één 
oplossing – het oorspronkelijke blok vervangen 
door een nieuw blok. Met hoogwaardige kwa-
liteitsluchtfilters van MANN-FILTER kunt u uw 
waardevolle motor duurzaam beschermen.

Vaak kost kwaliteit net iets meer. Maar de prijs van een luchtfilter van MANN-FILTER is in ver-

gelijking met een nieuw motorblok, dat namelijk al snel enkele duizenden euro‘s kost, zeker te 

verwaarlozen. En zelfs het vervangen van een vuile luchtmassameter kost al een veelvoud van 

een kwalitatief hoogwaardig luchtfilter.

Glashelder: Wie op het verkeerde uitspaart, betaalt meestal meer. De prijs van een 

vervangend motorblok kan niemand met goedkope filters goedmaken.
Merk X



„Wanneer ik niet lang meer met mijn auto zal

rijden, hoef ik geen luchtfilter van MANN-FILTER 

te kopen dat veel duurder is dan een 

vergelijkbaar product.“

MYTHE NR. 5
MANN-FILTER – nooit te laat

Niet waar! Hier volgen de feiten:
Ook bij een kort gebruik worden zowel de bestuurder als het voertuig op elk moment 
blootgesteld aan kosten en risico‘s. Waarom u absoluut moet afzien van minderwaardige 
filters, zelfs wanneer u uw auto binnenkort van de hand gaat doen:

• goedkope luchtfilters kunnen leiden tot schade aan de luchtmassameter, met al snel als 
gevolg een afwijkend inspuitgedrag, aanzienlijk lagere prestaties en hogere uitstootwaarden

• minderwaardige materialen kunnen door brosheid en een slechte pasvorm tot lekken leiden. 
Mogelijke gevolgen: onterechte meldingen aan de boordelektronica, die vaak aanzienlijke 
schade of kosten met zich meebrengen

• het nalaten van een vlamvertragende impregnering is gevaarlijk: zelfs een smeulende sigaret 
op het filterelement kan tot brand leiden

Filterelement tijdens de DIN-test voor vlamvertragende materialen:

Bespaar niet op veiligheid

Stelt u zich eens voor dat u uw airbag regelmatig 

moet vervangen. Gaat u dan een goedkoper 

model van mindere kwaliteit gebruiken en 

hopen dat er niets gebeurt? Natuurlijk niet.

Glashelder: Zelfs wanneer u uw auto 

binnenkort van de hand gaat doen, 

moet u niet met uw leven spelen en 

geen onnodige risico‘s nemen!

Merk X

Veiligheid voor alles!

Het maakt niet uit hoelang u uw auto gebruikt: 
Luchtfilters van MANN-FILTER beschermen 
uw motor, uw wagen en uzelf. Ze vormen 
de basis voor een perfect brandstof-lucht-
mengsel en een gezonde motor die goede 
prestaties levert. Door hun vlamvertragende 

impregnering verminderen luchtfilters van 
MANN-FILTER het risico op brand in de 
motorruimte. Beperkte besparingen door het 
gebruik van goedkope producten kunnen tot 
aanzienlijke schade leiden en enorme kosten 
met zich meebrengen.



„Luchtfilters hoeven niet per se bij elke 

inspectie te worden vervangen. Het volstaat 

om ze te reinigen of met perslucht door te 

blazen om hun werking te herstellen.“

MYTHE NR. 6
MANN-FILTER – gewoonweg beter  
op alle gebieden

Niet waar! Hier volgen de feiten:
Tijdens het gebruik kan het filter worden blootgesteld aan langdurige temperatuurbelas-
tingen van 80 graden en temperatuurpieken van meer dan 100 graden. Daarom zijn zelfs 
hoogwaardige materialen onderworpen aan veroudering en slijtage. Bovendien kan een 
poging om een luchtfilter te reinigen zelfs negatieve gevolgen hebben:

• door mechanische belasting tijdens de reiniging kunnen zich breuken voordoen – dan werkt 
het filter niet meer

• de hoge reinigingsluchtdruk kan de structuur van het filterpapier verstoren, waardoor de 
stofopnamecapaciteit afneemt

• door breuken en beschadigde structuren kunnen vuildeeltjes in de motor terechtkomen

• de beperktere opnamecapaciteit vermindert de levensduur

Het vouwen en de structuur van een luchtfiltervlies:

Nauwelijks beter dan koude koffie

Dergelijke reinigingsacties laten filters er weer goed uitzien, maar hebben als neveneffect dat de 

filters onbruikbaar worden omdat ze een filterelement kunnen vernielen. Wanneer u een gebruikt 

koffiefilter uit de machine haalt, de inhoud weggooit en na flink spoelen met water het oude 

filter opnieuw gebruikt, gaat er dan vanuit dat u lekkere koffie zult krijgen? Door de onvermijdelijke 

filterbelasting zult u waarschijnlijk met een onaangename verras-

sing worden geconfronteerd - wanneer het papier scheurt.

Glashelder: Een luchtfilter reinigen of met 

perslucht doorblazen geeft waarschijnlijk een 

schone indruk – maar het filter presteert 

daarom nog lang niet weer zoals het hoort.

In luchtfilters van MANN-FILTER worden de 
nieuwste filterelementen gebruikt, die een aan-

zienlijk hogere 

afscheidingsgraad bereiken dan veel vergelijk-
bare producten op de markt. Zo weet u zeker 
dat ook de modernste motoren op elk moment 

optimaal worden beschermd. Door hun 
bijzondere vervaardigingsproces gaan ze 
ook bij ongunstige omgevingsvoorwaar-
den lang mee en zijn de onderhoudsinter-
vallen aanzienlijk langer.

Corpus  delicti:  perslucht!



„In plaats van een nieuw interieurfilter te  

kopen, kan het oude filter ook gewoon  

worden schoongeborsteld.“

MYTHE NR. 7
MANN-FILTER – voor een schoon interieur

Niet waar! Hier volgen de feiten:
Met water en een borstel zorgt u er voornamelijk voor dat het interieurfilter er schoon 
uitziet, maar kleine deeltjes als pollen, schimmels of schimmelsporen laten zich niet zo 
gemakkelijk wegborstelen. In plaats daarvan maakt u ze tijdens uw reinigingspoging los, 
waardoor ze in het interieur terechtkomen wanneer de airconditioning de volgende keer 
wordt geactiveerd. Bovendien treden er nog verdere problemen op:

• het beslaan van de ruit (in de winter zelfs ijsvorming), aangezien het overtollige water na de 
reiniging in het interieur kan terechtkomen

• het herhaaldelijk beslaan van de ruit bij vochtige weersomstandigheden, aangezien resterende 
deeltjes in het filtermateriaal de verse lucht niet ongehinderd doorlaten

• verminderde koelwerking, aangezien resterende vuildeeltjes de luchtstroom uit de airconditioning 
naar het interieur blokkeren

• pollen, stof- en vuildeeltjes kunnen niet meer worden tegengehouden, aangezien de elek-
trostatische werking van het filter na het wassen verloren is gegaan

Interieurfilter onder de loep:

Hier helpt zelfs geen vlekkenverwijderaar meer

Bacteriecultuur 
uit het vlies 
van een nieuw 
interieurfilter

Bacteriecultuur 
uit het vlies van 
een gereinigd 
interieurfilter

Hoogwaardige interieurfilters van MANN-FILTER 
scheiden deeltjes van minder dan 0,5 micro-
meter tot 100 procent af, aangezien ze elek-
trostatisch geladen zijn en hun filterelementen 

een speciale meerlagige structuur hebben. Ze 
moeten uit zuiver synthetische materialen 
bestaan, zodat het vocht kan worden opgenomen.

Geen  door- gang!

Zou iemand geloven dat een oude matras na een kleine wasbeurt met een spons en een borstel 

wel weer tien jaar meekan? Helemaal niet! Hij zal inderdaad weer wat frisser lijken, maar er op het 

gebied van hygiëne noch prestaties niet daadwerkelijk op vooruitgaan. 

Glashelder: Experimenteer niet met uw gezondheid. En ook 

voor uw actieve veiligheid tijdens het rijden moet 

u het interieurfilter regelmatig vervangen, dat 

wil zeggen 1 x per jaar of om de 15.000 km.



MYTHE NR. 8
MANN-FILTER – altijd de juiste keuze

Niet waar! Hier volgen de feiten:
Ook wanneer een filter met dezelfde afmetingen precies past, is het nog lang geen goede 
keuze. Van de buitenkant kan het zwarte blik dan misschien wel vertrouwen opwekken, 
maar alleen hoogwaardige oliefilters bieden optimale bescherming. MANN-FILTER biedt 
het ideale filter voor bijna elk model motorvoertuig of bestelwagen. Daarbij komt het 
vooral aan op de binnenkant:

• het filtermateriaal moet afgestemd zijn op de motor en de toepassing

• alleen het juiste en perfect op de toepassing afgestemde filter kan afgescheiden vuildeeltjes tot 
de vervanging tegenhouden

• voor optimale bescherming van de motor tegen slijtage, heeft het filter afhankelijk van de 
motorconstructie een aantal kleppen nodig. En niet alleen het aantal kleppen is belangrijk, 
maar ook de correcte waarden, zoals bijvoorbeeld de open- en sluitdruk van een klep

• Filters van MANN-FILTER onderscheiden zich in stabiliteit en dichtheid dankzij de massieve 
constructie van het schroefdraaddeksel, betrouwbare afdichtingen en een drukstabiele, 
tegen corrosie beschermde behuizing

Het zit van binnen: de binnenkant van een hoogwaardig oliefilter en van een 
goedkoop product

Ook van  

binnen  

tiptop in  

orde!

Voor ons is het vanzelfsprekend dat producten 
van MANN-FILTER in overeenstemming zijn 
met de hoge eisen van voertuigfabrikanten – op 
de markt van de reserveonderdelen is dat echter 
lang niet altijd het geval. Bij ons vindt u niet 
alleen het juiste formaat, maar ook een passen-

de oplossing voor elk motor- en machinetype 
en voor bijna elke toepassing. MANN-FILTER 
neemt geen genoegen met 
de middelmaat.

„Zolang de grootte en de schroefdraad  

overeenstemmen, zijn alle oliefilters  

onderling verwisselbaar. U hoeft dan ook  

niet de moeite te doen om een filter met een 

overeenstemmend artikelnummer te kopen.“

„Zou u ook zomaar een pil nemen die er 
hetzelfde uitziet?“

...of 

komt het op de 
inhoud aan?

Bij filters geldt hetzelfde als bij medicijntabletten: hun grootte zegt niets over hun werking - de 

inhoud telt. Bij een filter komt het aan op de correcte werking van de individuele onderdelen, 

zoals bijvoorbeeld het filterelement – en dat ziet u niet eens aan de buitenkant. Pas tijdens het 

gebruik wordt duidelijk wat het filter kan. 

Glashelder: Wat er in zit is belangrijk!

Wat er in zit is belangrijk

Merk X



„Als u een goedkoper filter gebruikt en dat  

dubbel zo vaak vervangt, krijgt u hetzelfde  

effect als bij gebruik van een duurder filter.“

MYTHE NR. 9
MANN-FILTER – spaart geld, tijd en zenuwen

Niet waar! Hier volgen de feiten: 
Als u denkt dat een goedkoper filter op korte termijn net zo goed werkt als een duurder 
model, moeten we u helaas teleurstellen. Het kan namelijk nooit hetzelfde resultaat 
leveren – zelfs niet heel even. En daarnaast brengt een goedkoper filter tal van risico‘s 
met zich mee:

• risico op lekken: bijv. aan het filterelement of de omloopklep

• beperkter afscheidingsvermogen

• onzekerheid in verband met de levensduur

• gebruik van materialen die niet geschikt zijn voor voertuigen – bijv. bros worden van cellulose-
elementen door agressieve oliebestanddelen

Vergelijking van gebruikte oliefilterelementen:

„Wat er in zit is belangrijk“, dat hebben we 
al duidelijk gemaakt bij mythe 8. Alleen een 
hoogwaardig filter beschermt de motor vanaf 
het prille begin. Wanneer u een kwalitatief 
hoogwaardig filter van MANN-FILTER ge-

bruikt, kunt u niet alleen geld besparen, maar 
ook tijd en zenuwen. Waarom zou u dan moe-
ten inboeten op betrouwbaarheid, bescher-
ming en prestaties en uiteindelijk zelfs extra 
betalen?

=
Wie kan rekenen, doet zijn voordeel

Deze ver-gelijking gaat niet op!

Hebt u al eens nagedacht over hoeveel het vervangen 

van een filter bij elkaar kost? De nadruk ligt op ‘bij el-

kaar’, want met de aanschaf zijn we er nog niet. Naast 

het materiaal moeten ook nog andere uitgaven, zoals 

de kosten van de olie bij het vervangen van het oliefil-

ter worden opgeteld – om van een eventuele vervan-

gende auto en uw verloren tijd nog maar te zwijgen.

Glashelder: Natuurlijk kunt u het vervangings-

interval ondanks alle feiten ook met goedkope 

producten overbruggen. Dan moet u bij de be-

rekening echter niet alleen rekening houden met 

de filterprijs, maar ook met dubbele vervangings-

kosten. Wedden dat een hoogwaardig filter van 

MANN-FILTER uiteindelijk beter presteert!?

Merk X



„Hoe sneller het oliedruklampje na de  

wisseling weer dooft, hoe beter het filter.“

MYTHE NR. 10
MANN-FILTER – altijd binnen de marges

Niet waar! Hier volgen de feiten:
Er is in principe maar één reden waarom het olielampje kort brandt en dan weer meteen 
dooft: wanneer het filter na vervanging even leeg is. Maar die stopwatch kunt u rustig in 
uw zak laten zitten, de verstreken tijd zegt absoluut niets over de filterkwaliteit. Er dreigt 
natuurlijk wel gevaar wanneer het waarschuwingslampje niet meer dooft – dan is de oliedruk 
immers te laag. Naast een te laag oliepeil of een defecte oliepomp, zijn er ook enkele 
oorzaken die met het filter te maken hebben:

• te hoge doorstromingsweerstand naar aanleiding van een fout of minderwaardig filter

• na het overschrijden van de vervangingsinterval is het filter vol 

Met kwaliteitsproducten van MANN-FILTER 
kunt u ervan op aan dat uw filter niet de 
oorzaak is van een brandend oliedruklampje. 
Ze zijn immers in overeenstemming met 
de OE-specificaties waardoor de optimale 
werking op elk moment is gegarandeerd. 
Bovendien hebben kwalitatief hoogwaar-
dige filters van MANN-FILTER een uiterst 

nauwkeurige omloopklep, die optimaal op 
de motor is afgestemd en altijd op het juiste 
moment opent en sluit. Omloopkleppen van 
goedkope filters zijn vaak in slecht afge-
werkt of zelfs permanent open, waardoor ze 
geen vergelijkbare filterprestaties bieden. 
En dat wordt jammer genoeg niet gemeld 
met een waarschuwingslampje.

Geen kwestie van tijd

Als u een oliefilter zonder filterelement installeert, dooft het  

oliedruklampje onmiddellijk – de oliedoorstroming heeft dan  

immers de laagste weerstand, maar hij wordt natuurlijk ook 

niet gefilterd. Dat zegt eigenlijk al alles. Wanneer een smart-

phone na het inschakelen extreem snel gebruiksklaar is, 

kunt u natuurlijk nog niet concluderen dat u er bijzonder 

goed mee kunt bellen. 

Glashelder: De verstreken tijd tot het doven van het 

controlelampje is net zo min een indicator voor de 

kwaliteit van het gebruikte filter.

Daarmee rijdt u  beter!



MANN+HUMMEL GmbH
Automotive Aftermarket · 71631 Ludwigsburg · www.mann-filter.com W
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