
Protegendo  
o que importa
Filtros de cabine da MAHLE



Para proteção ideal: 

os filtros de cabine 

devem ser trocados 

anualmente ou no 

máximo a cada 15.000 

quilômetros rodados.

Os filtros de cabine da MAHLE garantem a limpeza do ar 

dentro do veículo. 

Eles protegem os passageiros e a tecnologia automotiva contra 

fatores ambientais nocivos, como smog, pólen ou partículas finas. 

Assim eles contribuem com a sua saúde e para que você possa 

se concentrar no tráfego. 

Ar mais puro  
que o de fora.

Hora de  
trocar de ares.

Com o passar do tempo, o desempenho dos filtros de cabine 

vai diminuindo. Por isso, para um funcionamento ideal, os filtros 

devem ser trocados anualmente ou no máximo a cada 15.000 

quilômetros rodados.



Durante a condução de um veículo, mais de 100.000 litros de 

ar são admitidos por hora na cabine de passageiros. Esse ar 

carrega partículas finas, poeira e pólen alergênico, mas também 

vírus, esporos de mofo e odores desagradáveis. A única bar-

reira entre os poluentes e você é o filtro da cabine no seu 

sistema de ventilação.

Barreira contra  
poluentes.

Proteção eficaz para 
o seu veículo.

Os filtros de cabine da MAHLE protegem não só os pas-

sageiros, mas também a tecnologia automotiva. A filtragem 

confiável de partículas finas evita consertos caros por sujeira no 

sistema de aquecimento ou ar-condicionado. A menor presença 

de poeira na cabine também alivia a carga do ventilador, fazendo 

com que os vidros demorem mais para se embaçar.



Todos os filtros de cabine da MAHLE são feitos de mate-

riais nobres com eficácia comprovada contra poluentes, 

fabricados no mais alto padrão de qualidade. 

Conheça a eficácia dos filtros de cabine da MAHLE para 

garantir um ar limpo.

Três vezes  
mais proteção.

Tudo isto  
não passa.

Nossos filtros se dividem em três categorias:

 n LA: filtros de partículas da classe LA retêm partículas 

finas, fuligem e pólen do ar com alta confiabilidade.

 n LAK: filtros de cabine com camada de carvão ativado que,  

além de partículas, também filtram gases de escape,  

ozônio e até odores leves.

 n LAO (CareMetix® ): os filtros premium da linha MAHLE 

CareMetix® oferecem máxima proteção e conforto. Além de 

partículas e odores fortes, eles também filtram principalmente 

substâncias nocivas e alergênicas, como mofo, bactérias e 

alérgenos que não são retidos por outros filtros.  

 
Saiba mais sobre os filtros MAHLE CareMetix® 

em www.caremetix.mahle.com  = LA: filtro de cabine com malha estreita de TNT

 = LAK: filtro de cabine com camada adicional de carvão ativado

 =  LAO (CareMetix®): filtro de cabine com proteção extra contra  
odores e agentes causadores de doenças

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Pólen

Partículas finas

Fuligem

Partículas de pneus

Poeira industrial

Gases de escape

Ozônio

Odores leves

Odores intensos

Mofo

Bactérias

Alérgenos
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart, Alemanha

Telefone: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


