
Önemli olanı  
koruyun
MAHLE kabin filtreleri



Optimum koruma için:  

Filtreler yıllık olarak 

veya en geç 15.000 

kilometrede bir 

değiştirilmelidir.

MAHLE kabin filtreleri, otomobilde temiz hava sağlar. 

Yolcuları ve teknolojiyi kirli hava kütlesine, polenlere veya ince toz 

parçacıkları gibi olumsuz çevresel etkilere karşı etkili bir şekilde 

korurlar. Böylece karayolu trafiğine konsantre bir şekilde katılma-

nıza ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olurlar. 

Dışarıdan daha temiz. Değişim zamanı.

Kabin filtrelerinin performansı zamanla giderek azalır. Bu nedenle 

optimum bir işlev için filtreler yıllık olarak veya en geç 15.000 

kilometrede bir değiştirilmelidir.



Sürüş esnasında saatte 100.000 litrenin üzerinde soluma havası, 

araç kabinine sevk edilir. Bu havanın içinde ince parçacıklar, toz ve 

alerjiye neden olan polenlerin yanı sıra virüsler, küf sporları ve hoş 

olmayan kokular da bulunur. Aradaki tek zararlı madde bariyeri: 

havalandırma sisteminizdeki kabin filtresi. 

Zararlı madde  
bariyeri.

Aracınız için  
etkili koruma.

MAHLE kabin filtreleri sadece yolcuları değil aynı zamanda 

araç teknolojisini de korur. İnce parçacıkların güvenilir şekilde  

filtrelenmesi, kirli radyatör veya klimaların neden olduğu pahalı 

onarımları önler. Araç kabinindeki daha az toz, aynı zamanda fanın  

yükünü de azaltır ve camların daha yavaş buğulanmasını sağlar.



Tüm MAHLE kabin filtreleri, en yüksek kalite stan-
dartlarına uygun olarak, yüksek kaliteli, zararlı 
madde testi yapılmış malzemelerden yapılır. 

MAHLE kabin filtreleri çok güçlü bir performansla 
temiz hava sağlar.

Üç kat daha 
iyi korunur. Yapışır kalır.

Filtrelerimiz üç filtre sınıfında mevcuttur: 

 n LA (AKTİF KARBONSUZ): LA sınıfı parçacık filtreleri,  

havadan ince toz parçacıkları, kurum ve polenleri güvenilir  

bir şekilde filtreler.

 n LAK (AKTİF KARBONLU): Aktif karbon katmanına sahip 

kabin filtreleri sadece parçacıkları değil, aynı zamanda 

egzoz gazını, ozonu ve hatta hafif kokuları da filtreler.

 n LAO (CareMetix® ): MAHLE CareMetix® Serisi birinci sınıf 

filtreler en iyi korumayı ve konforu sunar. Parçacıkları ve güçlü 

kokuları, ancak her şeyden önce diğer filtrelerin tutmadığı küf, 

bakteriler ve alerjenler gibi zararlı ve alerjileri tetikleyen madde-

leri de filtrelerler.  

 
MAHLE CareMetix® filtreler hakkında daha fazla bilgi için:  

www.caremetix.mahle.com

 = LA: İnce gözenekli keçeli kabin filtreleri

 = LAK: Ek aktif karbon katmanına sahip kabin filtreleri

 =  LAO (CareMetix®): Kokulara ve patojenlere karşı  
genişletilmiş koruma sağlayan kabin filtreleri

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Polenler

İnce toz parçacıkları

Kurum

Lastik aşınma tozları

Endüstriyel tozlar

Egzoz gazları

Ozon

Hafif kokular

Yoğun kokular

Küf

Bakteriler

Alerjenler
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart /Almanya

Telefon: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


