
Mbron atë që është 
e rëndësishme
Filtra kabine nga MAHLE



Për një mbrojtje optimale: 

Filtrat duhet të ndërrohen 

një herë në vit ose 

jo më vonë se pas 

15.000 kilometrash.

Filtrat e kabinës MAHLE sigurojnë ajër të pastër në makinë. 

Ata mbrojnë në mënyrë efektive pasagjerët dhe teknikën nga 

ndikimet negative mjedisore si smogu, poleni ose pluhuri i imët. 

Kështu ju mund të udhëtoni të përqendruar dhe me shëndet të 

plotë. 

Më pastër se jashtë. Koha për ndryshim.

Performanca e filtrave të kabinës zvogëlohet gjithnjë e më shumë 

me kalimin e kohës. Prandaj, për një funksionim optimal filtrat 

duhet të ndërrohen një herë në vit ose jo më vonë se pas 

15.000 kilometrash.



Gjatë udhëtimit, në kabinën e automjetit qarkullojnë më shumë se 

100.000 litra ajër në orë. Ky ajër përmban grimca të imëta, pluhur 

dhe polen që shkakton alergji, por edhe viruse, spore të mykut 

dhe erëra të pakëndshme. E vetmja pengesë për ndotësit që 

ndodhen aty: filtri i kabinës në sistemin tuaj të ventilimit. 

Pengesë për  
ndotësit.

Mbrojtje efektive për 
automjetin tuaj.

Filtrat e kabinës nga MAHLE jo vetëm që mbrojnë pasagjerët, 

por edhe teknikën e automjetit. Filtrimi i besueshëm i grimcave 

të imëta parandalon riparimet e shtrenjta për shkak të ndotjes 

së sistemit të ngrohjes ose atij të kondicionimit. Më pak pluhur 

në kabinë lehtëson edhe ventilatorin dhe siguron që dritaret të 

kondensohen më pak.



Të gjithë filtrat e kabinës nga MAHLE janë bërë nga 
materiale me cilësi të lartë, të testuar kundër ndotësve 
dhe në përputhje me standardet më të larta të cilësisë. 

Filtrat e kabinës MAHLE sigurojnë me performancë  
të lartë ajër të pastër në makinë.

Mbrojtje e trefishtë. Ja çfarë filtrohet.

Filtrat tanë janë në dispozicion në tre klasa filtrash: 

 n LA: Filtrat e grimcave të klasës LA filtrojnë në mënyrë të 

besueshme pluhurin e imët, blozën dhe polenin nga ajri.

 n LAK: Filtrat e kabinës me një shtresë të karbonit aktiv  

filtrojnë jo vetëm grimcat, por edhe gazrat e shkarkimit,  

ozonin dhe madje edhe aromat e lehta.

 n LAO (CareMetix® ): Mbrojtjen dhe rehatinë më të mirë 

e ofrojnë filtrat Premium të serisë MAHLE CareMetix®. 

Ata filtrojnë grimcat dhe aromat e forta, por mbi të gjitha 

substancat e dëmshme dhe alergjike si myku, bakteret  

dhe alergjenët, që filtrat e tjerë nuk i pengojnë dot.  

 
Më shumë informacione rreth filtrave MAHLE 

CareMetix®tek www.caremetix.mahle.com  = LA: Filtër kabine me flizelinë të imët

 = LAK: Filtër kabine me një ekstra shtresë karboni aktiv

 =  LAO (CareMetix®): Filtër kabine me mbrojtje të zgjeruar  
nga aromat dhe patogjenët

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Polen

Grimca pluhuri

Blozë

Grimca gomash

Pluhur industrial

Gazra të shkarkuara

Ozon

Erëra të lehta

Erëra intensive

Myk

Baktere

Alergjenë
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Gjermani

Telefon: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


