Gjatë pesë viteve të fundit,
prodhimi botëror i automjeteve
me kambio automatike
është rritur me rreth

40 %

.

25%

e automjeteve

të regjistruara në BE tashmë
kanë kambio automatike –
tendenca është në rritje.

Ndërrimi i vajit të kambios çdo

60.000 km
4 vjet
ose çdo

rrit jetëgjatësinë

e shërbimit të kambiove automatike dhe siguron
një sjellje optimale të ndërrimit të marsheve.

Është mirë të dihet

Pragstraße 26 - 46

Shërbimin e kambiove automatike e gjeni në

70376 Stuttgart /Gjermani

dyqanin online E-Shop të MAHLE ose në

Telefon: +49 711 501-0
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Shërbimi i vajit
Pajisje shërbimi, ekspertizë
dhe filtra të vajit të kambios

Në mënyrë që kambio
të jetojë me gjatë

90 100%

Ashtu si të gjitha mjetet e operimit në automjet,
edhe vaji i kambios i nënshtrohet vjetrimit dhe
konsumimit. Në temperatura të larta – të shkaktuara nga udhëtimi sportiv ose udhëtimi me
rimorkio, për shembull – vaji i kambios automatike mund të vjetrohet më shpejt sesa në kushte
normale. Në mënyrë që kambiot automatike
gjithnjë e më komplekse të jetojnë më gjatë dhe
të funksionojnë pa probleme, shumë prodhues
automjetesh po i ndryshojnë kriteret për vajin e
kambios: duke u larguar nga mbushja e tij për të
gjithë jetëgjatësinë e shërbimit dhe duke kaluar
në një ndërrim të rregullt ose sipas nevojës.

Thjesht më mirë: ndërrim dinamik i vajit

deri

i vajit ndërrohet

me metodën dinamike të ndërrimit të vajit.

Në rastin e ndërrimit konvencional ose statik të vajit, ndërrohet
rreth 30 deri 50% e vajit të kambios dhe vaji i ri përzihet me vajin e vjetër. Nga ana tjetër, në rastin e ndërrimit dinamik të vajit me
ndihmën e pajisjes pastruese MAHLE FluidPRO®, ndërrohet deri
në 100% e vajit.

Shërbimi i vajit të
kambios i thjeshtuar
MAHLE ofron gamën e plotë për shërbimin
profesional të ndërrimit të vajit të kambios:
pajisje pastrimi për një shërbim efikas, trajnime
të thelluara për profesionistët e shërbimit dhe
një gamë gjithëpërfshirëse e filtrave të vajit të
kambios me cilësi të pajisjeve origjinale.

Krahasimi i metodave të ndërrimit të vajit
MAHLE FluidPRO®
Pajisja e pastrimit të kambios FluidPRO® ATX 180 e kryen
ndërrimin dinamik të vajit në mënyrë plotësisht automatike –
Ndërrimi statik

krejtësisht pa ndërhyrje manuale.

i vajit
FluidPRO® ATX 180 ndërron deri në 100% të vajit vetëm në
Ndërrimi

një cikël të vetëm dhe sjell edhe shumë avantazhe të tjera. Për

dinamik i vajit

shembull, avantazhin e një kohe shërbimi 5 deri 10 minuta dhe
një numër sete përshtatësish për 90% të kambiove automatike
që disponohen në treg.

Avantazhet për shoferët:
nn

Shmangia e kostove të riparimit të kambiove

nn

Performancë shumë më e mirë e ndërrimit të marsheve

nn

Eliminimi i defekteve të vogla të kambiove
(p.sh. Lëkundje ose performancë e dobët në nisje)

nn

Kilometrazh më i lartë i kambios

Pothuajse

90%

e të gjitha kambiove automatike në

treg janë të pajtueshme me MAHLE FluidPRO® ATX 180.

Filtrat e vajit të kambios MAHLE
Filtrat tanë të kambios heqin gërryerjet nga kambio dhe e mbrojnë atë në mënyrë efektive nga dëmtimet. MAHLE ofron që sot
zgjidhjet e përshtatshme për një numër marka makinash dhe
lloje automjetesh të njohura. Kjo markë do të vazhdojë të zgjerohet vazhdimisht edhe në të ardhmen.

