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عمل رائع!

عمل رائع!
بدعم من MAHLE
ال شك في أن ورش السيارات هي درع الحماية والضمان لحركة وتنقل ماليين األشخاص حول العالم كل يوم .وتزخر ورش
دائما بحنكة وهدوء حتى مع المشكالت المعقدة .فهم يتحركون بسرعة
السيارات بالميكانيكيين األكفاء ،الذين يعملون ً
ومرونة عندما نحتاجهم ،كما أنهم يسعون للتعرف على كل جديد بشأن الحركة والتنقل في المستقبل .هؤالء الخبراء ال
جهدا من أجل جعل المستحيل ممك ًنا .إنهم أبطال حقيقيون!
يدخرون ً
عمل رائع!

أما نحن فنبقى في خلفية المشهد ،حيث نعمل
جاهدين لتوفير كل شيء تحتاجه الورشة .فنحن
في وقت تتغير فيه مفاهيم الحركة والتنقل بسرعة
كبيرة ،وأصبحنا نرى محركات االحتراق الموفرة
والصديقة للبيئة وكذلك نظم القيادة البديلة تسير
جنبا إلى جنب مع المحركات التقليدية ،مما
ً
يتطلب وجود شريك موثوق يمكن االعتماد عليه
ويتمتع بالخبرة ومزايا االبتكار.

شريك ال يضمن الجودة والموثوقية والدراية
فحسب  -بل يمتلك الخبرة التي تؤهله ألن يخترق
دروبًا لم "يجتزها" أحد من قبل .وهكذا تتمكن
الورش من التركيز بشكل كامل على عملها ،وتسير
عمليات اإلصالح والصيانة بسالسة تامة .ثم نعود
في النهاية إلى ما يهم ح ًقا ويظهر في الواجهة
أمام العمالء :إنه عملكم الرائع .عمل رائع!

كيف تؤدي عملك بشكل رائع؟
بالتعاون مع شريك يدعمك ،وباالعتماد على باقة
متنوعة ومتزايدة من المنتجات في القطاعات
التالية:
nأجزاء المحرك
nالحشيات (الجوانات)
nالفالتر
nالتبريد والتكييف
nمحركات التشغيل والمولدات
nاإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية
nمعدات الورش والتشخيص
كل ما نقوم به في  MAHLEيجب أن يقدم قيمة إضافية
حقيقية ألصحاب ورش السيارات والميكانيكيين.
دائما األسئلة نفسها:
ولهذا السبب فإننا نسأل أنفسنا ً
هل قطع الغيار تؤدي وظيفتها على أكمل وجه؟ هل
توافر القطع مضمون؟

كيف تتم عمليات المناولة؟ كيف يمكن توفير
الصيانة والخدمة لجميع الطرازات على اختالفها؟
وما األمور المهمة المتعلقة بمفاهيم الحركة والتنقل
في المستقبل؟
نعتقد أن محرك االحتراق الداخلي سيظل  -ولفترة
طويلة قادمة  -هو أساس العمل داخل ورش
السيارات .وفي الوقت نفسه ،نحن نعلم أن المستقبل
لنظم الحركة الكهربائية ،دون أن نغفل عن العديد من
البدائل األخرى في نظم المحركات وأنواع الوقود.
ولذلك فإننا سنواصل العمل على كال المسارين لكي
نتمكن من تقديم المنتجات المناسبة والخدمات
الشاملة للورش في كل ما يتعلق بمنظومات الدفع
المزودة بمحركات االحتراق ،إلى جانب منظومات
النقل والحركة الكهربائية  -من تبريد المحرك وتكييف
الهواء إلى أجزاء المحرك والفالتر إلى معدات الورش
والتشخيصات.

تقدم الصفحات التالية لمحة
عامة عن مجموعة منتجاتنا
وخدماتنا .جميع المعلومات
أيضا على موقعنا
متوفرة ً
اإللكتروني
mahle-aftermarket.com

عمل رائع!

معدات الورش والتشخيص

1

على قاعدة المكبس ،سوف تجد
شعار الشركة أو العالمة التجارية،
وأقصى قطر للمكبس ،وخلوص
التركيب ،واتجاه التركيب وف ًقا
لمواصفات الشركة المصنعة لكل
محرك.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

ندفع األداء -
حتى مع الفورموال

إرنست ماهله

محركات التشغيل والمولدات

ونتيجة لذلك ،يحدث انخفاض مستمر في االرتفاع الكلي أو ارتفاع الضغط .وقد
قامت  MAHLEبتطوير المكابس  ECOFORM®كحلول جديدة توفر الوزن ،أما
مكابس  MONOTHERM®المصنوعة من قطعة واحدة والمعدلة وف ًقا لذلك،
أيضا لعمليات
فوزنها يماثل تلك المصنوعة من األلومنيوم ،والتي بدورها خضعت ً
المبرد.
تطوير كبيرة ،أسفرت عن إنتاج مكابس األلومنيوم ذات الحامل الحلقي َّ

المكبس عبارة عن قطعة
من المعدن ضرورية للغاية
لتشغيل محرك االحتراق
أيضا
الداخلي ،ولكنها مهمة ً
لمنع المهندس من االندفاع
نحو الغرور.

التبريد والتكييف

دائما وسط النيران ،كما أصبحت ظروف عملها تزداد حدة من
تعمل المكابس ً
سنة ألخرى .فقد زاد كل من الحمل الحراري (حتى  2600درجة مئوية) ومتوسط
أيضا بشكل كبير ،وكل هذا
ضغوط االشتعال ،كما زادت أحمال القصور الذاتي ً
يعود إلى الرغبة المستمرة في الحصول على سرعات دوران عالية وأشواط أكبر
للمكابس .وبالتالي فقد ظهرت زيادة مماثلة في المتطلبات ،أي ضرورة انخفاض
الوزن ،واستهالك أقل للزيت ،والسالمة المطلقة  -حتى في اختبارات كفاءة التحمل
جدا ،أو اختبارات التحمل عند التغير
جدا أو منخفضة ً
في ظروف حرارة مرتفعة ً
المفاجئ في الحرارة واإلجهاد الحراري.

الفالتر

المكابس

 MAHLEشركة متعددة اإلنتاج تقدم خدماتها لسباقات الفورموال  ،1حيث تستفيد
من الخبرات والثروات التقنية المتاحة في هذا النوع القاسي من السباقات.
وبوصفها أكبر شركة في العالم إلنتاج المكابس ،تبذل  MAHLEجهو ًدا مكثفة من
أجل تقديم منتجات مثالية للغد ،في حين تواصل جهودها اليوم من أجل تقديم حلول
تقريبا مزايا السرعة واالعتمادية والمالءمة حول العالم.
تقنية تضيف لكل محرك
ً
مع مكابس  ،MAHLEيحصل عمالء قطاع خدمات ما بعد البيع على أجزاء محرك
أصلية ومستخدمة ألول مرة ،ومعها الضمان المرفق بجميع منتجاتنا :مختبرة تحت
أقسى ظروف تشغيل ،ومثبتة من خالل االختبارات العملية .نحن نفخر بتقديم هذا
الضمان لك!

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك

أجزاء المحرك
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أجزاء المحرك

مكابس الحامل الحلقي المزودة بقناة
تبريد

لدرجات حرارة التشغيل شديدة االرتفاع .تبريد
مكثف ألرضية المكبس وجزء الحلقة بواسطة زيت
يتم تدويره عبر قناة التبريد.

مكابس الساق الكاملة المسبوكة

مكابس الساق الكاملة المسبوكة تتمتع بعمر
افتراضي طويل ،وتستخدم مع محركات البنزين
والديزل .أرضية المكبس ومنطقة الحلقة والساق
تمثل م ًعا وحدة قوية متماسكة .نطاق االستخدام:
للمحركات الصغيرة والكبيرة.

مكابس الساق الكاملة المطروقة

تستخدم هذه المكابس بشكل رئيسي في محركات
الفئات العالية ومحركات السيارات الرياضية ذات
التحميل الشديد .وبفضل طريقة صناعتها فهي تتميز
بدرجة عالية من المتانة تتيح مقاطع جدارية أصغر
ووزن أقل للمكبس.

مكابس الحامل الحلقي
ذات الجلب المحورية

مكابس Monotherm®

مكابس الحامل الحلقي المزودة
بقناة تبريد وكسوة أرضية داعمة

هذه المكابس المخصصة لمحركات الديزل يوجد بها
حامل حلقي مثبت بقوة بالمكبس عبر رابطة معدنية،
وهذا الحامل مصنوع من حديد صب خاص من
أجل زيادة مقاومة التآكل وبخاصة في الحز األول.
زيادة في قدرة التحمل بفضل الجلب (البطانات)
المحورية المصنوعة من خامات خاصة.

مكابس الصلب المطاوع أحادية القطعة ذات المتانة
الهيكلية المتناهية ،مصممة لغرف االحتراق الحديثة
ذات الضغط البالغ  250بار أو أعلى .هذه المكابس
المزودة بساق مربوطة والمدمجة مع محور مكبس
قصير ،يقارب وزنها وزن المكابس المصنوعة من
األلومنيوم.

لمحركات الديزل عالية التحميل .هذه المكابس
معالجة بطبقة أكسدة مصعدية قاسية خاصة (طبقة
 )HAعلى أرضية المكبس ،لتوفير حماية ضد حدوث
شقوق بحافة التجويف أو باألرضية.

المكابس ثنائية األشواط

مكابس مصنوعة من سبائك ألومنيوم خاصة تتحمل
اإلجهادات الميكانيكية والحرارية العالية في
المحركات ثنائية األشواط.

مكابس  MonoWeldللسيارات التجارية

تتكون هذه المكابس من رأس من الصلب وساق
كيا عبر محور المكبس.
من األلومنيوم مرتبطين حر ً
وبفضل المتانة الشديدة وقيم التآكل المنخفضة
تحافظ هذه المكابس على قيم حدية منخفضة
لغازات العادم واالنبعاثات الملوثة مع محركات
الديزل عالية التحميل.

®

المكابس الصلب الملحومة بنظام اللحام االحتكاكي تتميز بالمقاومة الحرارية العالية ،وتتحمل ضغط إشعال
فوق  230بار .الهيكل القوي المغلق يساعد على توفير تبريد أفضل لحافة الوعاء ،ألنه يمكن لسمك الجدار
أن يكون أرق في هذه الحالة .تضمن الساق المتصلة توفير وضع أفضل لألدلة الجانبية ،وبالتالي خفض القابلية
لتكون التجاويف.

معدات الورش والتشخيص

مكابس لمحركات البنزين والديزل ذات األحمال
العالية في سيارات الركاب .األشرطة الفوالذية
المصنوعة من الصلب غير المشقوق تمنح المكبس
متجانسا وصالبة أكبر.
جسما
ً
ً

مكابس هادئة للغاية لسيارات الركاب ،وهي مزودة
بشرائح فوالذية مسبوكة ،وتتميز بأنها مشقوقة عند
المجرى من جزء الحلقة إلى جزء الساق.

يتم الجمع بين الحامل الحلقي وقناة التبريد بطريقة
خاصة ليصبحا نظاما ً واحدا ً .وبذلك يمكن الحصول
كثيرا عند أول حز للحلقة.
على تبريد أفضل ً

مكابس Ferrotherm®

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

Autothermatik®/Hydrothermatik®

Autothermik/Hydrothermik

محركات التشغيل والمولدات

مكابس

مكابس

مكابس
مبرد
حلقي
حامل
ذات
ّ

مكابس  Ecoform®المزودة بنوى جانبية متأرجحة
مكابس معدلة الوزن لمحركات البنزين في سيارات الركاب .بفضل
تكنولوجيا الصب الخاصة تتمتع هذه المكابس بوزن منخفض ومتانة
عالية للهيكل في آن واحد .مجاالت االستخدام :عربات السكك
الحديدية ،سيارات المهام الخاصة ،الهندسة البحرية ،النفط والغاز،
المحركات الصناعية.

التبريد والتكييف

الفالتر

باعتبارنا أكبر منتج للمكابس في العالم ،فإننا نقدم باقة كبيرة من المنتجات والطرازات المتنوعة .وتشتمل مجموعة منتجاتنا
على مكابس من األلومنيوم المصبوب أو الملحوم بشعاع اإللكترون ،باإلضافة إلى المكابس المصنوعة من األلومنيوم
والمزودة بقواعد من األلومنيوم والحديد الزهر العقدي والصلب .المكابس المركبة تأتي مثبتة بالمسامير الملولبة في تيجان
المكابس المصنوعة من الصلب المطروق  -وهي مادة أثبتت جدارتها بشكل ممتاز .ولكن المكابس الصلب ال تتوفر
أيضا كطرازات ملحومة بنظام اللحام االحتكاكي أو اللحام بالحرارة
كطرازات مثبتة بالمسامير الملولبة فقط ،بل تتوفر ً
المرتفعة .جدير بالذكر أن باقة مكابس  MAHLEللمحركات الكبيرة تشتمل على مكابس يصل قطرها إلى  580مم.

أجزاء المحرك

المكبس المثالي لكل استخدام

الحشيات (الجوانات)
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أجزاء المحرك

أطقم حلقات المكابس
نحن نعمل باستمرار على تحسين قدرات وخصائص حلقات
المكابس الخاصة بنا – نحن نتميز بامتالكنا أحدث مرافق
اإلنتاج التي تفوق معايير الجودة وتعيد صياغتها.
عدة عقود من التطوير واإلنتاج كانت كفيلة بضمان التضافر األمثل واألكثر فاعلية
بين المكابس وحلقاتها لتلبية أصعب المتطلبات:
nمنع التسرب من غرفة االحتراق إلى علبة المرافق
nالحد من استهالك الزيت وتنظيمه
nنقل سخونة المكبس إلى مسار األسطوانة المبرد
يجب أن تكون حلقات المكبس مالمسة لجدار األسطوانة بالكامل من الداخل –
حتى إذا كانت األسطوانة تختلف بمقدار طفيف عن الشكل المثالي .كما أن قوى
القصور الذاتي وضغوط االحتراق العالية باإلضافة إلى إجهاد التآكل القوي ترفع
مستوى المتطلبات فيما يتعلق بالخامات المستخدمة من حيث الصالبة وجودة
السطح والقابلية للتشكيل.

معلومة تهمك

يتوافق طقم الحلقات " "Nمن
مع الحلقات المستخدمة في التجهيزات
األصلية .ويمكن استخدام طقم
الحلقات سواء مع المكابس الجديدة
أو المستعملة .توفر أطقم الحلقات ""V
ال اقتصادية
و" "Gمن  MAHLEحلو ً
للمكابس المستهلكة ،حيث تساعد على
ضبط استهالك الزيت وتقليل فقدان
الضغط.

طقم الحلقات المثالي لكل مكبس
تقريبا لجميع محركات البنزين والديزل في سيارات
نقدم أطقم حلقات مكابس
ً
الركاب ،عالوة على محركات الديزل للسيارات التجارية بقطر يتراوح بين
و 160مم – وبجودة أصلية لالستخدامات األولى أو بمواصفات خاصة لمحركات
السيارات المستعملة.

52

االقتصار على الخامات عالية الجودة
بالنسبة لإلجهادات التي تتراوح بين العادية والمرتفعة يتم استخدام خامات محتوية
على الجرافيت الصفائحي ،أما اإلجهادات القصوى فيتم استخدام خامات الحديد
الزهر الرمادي مع الجرافيت العقدي أو خامات الحديد الصلب.

طالءات أسطح الحركة
لزيادة المقاومة للتآكل والتأمين ضد آثار االحتراق تم طالء أسطح حلقات المكابس
(بالكروم أو بطبقات رذاذ بالزما من خامات معدنية أو خزفية).

MAHLE

الحلقات المميزة بالعالمة  TOPيجب تركيبها بحيث تكون العالمة متجهة إلى أعلى
(اتجاه قاعدة المكبس).

منتجات اعتمادية،
متناغمة بشكل تام

أجزاء المحرك

الصقل الجيد يقلل من تآكل المكابس وانبعاثات الجزيئات واستهالك الزيت
ومعدل االحتكاك .سوف تعمل التحسينات المستقبلية في عملية الصقل على تقليل
زمن مرحلة تليين األسطوانة بشكل أكبر ،كما سوف تتحسن خصائص االحتكاك.
يشترط لعمليات الصقل الجيدة والمنتظمة لمسار األسطوانة توفر خامات ذات
جودة عالية (قالب خال من المسام والتجاويف ،وبنية متجانسة ،وصالبة منتظمة،
ومعالجة أولية للتجويف).

أهم عمليات الصقل في مراحلها المختلفة
االسم
الصقل العادي

عملية الصقل

النوع
1
2

جودة متناهية ،وعمر تشغيلي طويل،
ومالءمة دقيقة لكل محرك

3

صقل هضبي

1
2
3

الصقل بال ُف َرش

1

ماس
ماس

سيراميك
ماس
ماس

ماس
ماس

2

ماس

1

ماس

الصقل بالسوائل
الصقل بالليزر

 .1العملية

ماس
2

ماس

 .2العملية
ماس

 .3العملية

 .4العملية

سيراميك
سيراميك
ماس
ماس

سيراميك
ماس

فئة السيارات التجارية

ماس

فئة سيارات الركاب البنزين

ماس

فئة سيارات الركاب الديزل

سيراميك

فئة السيارات التجارية

فُ َرش

سيراميك
بنية ليزر

سيراميك

ماس/سيراميك

فئة سيارات الركاب البنزين
فئة سيارات الركاب الديزل

فُ َرش

ماس

االستخدام

الصقل بالسوائل

بنية ليزر

فئة السيارات التجارية/الركاب
تشطيب متناهي الصغر

سيراميك

فئة سيارات الركاب الديزل

التجارب/سباقات السيارات

معدات الورش والتشخيص

الصقل

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

بالنسبة لبطانات األسطوانات نستخدم األلومنيوم إلى جانب الحديد الزهر المسبوك
(يتم خلط الحديد الزهر ذي الجرافيت الصفائحي مع الفوسفور) .تعمل العناصر
األخرى بالسبيكة على تحسين خصائص التآكل ،كما يعمل تكون الباينيت والبرليت
شديد النعومة على تقوية المصفوفة.

محركات التشغيل والمولدات

الخامات

التبريد والتكييف

تقوم  MAHLEبتصنيع بطانات األسطوانات للعديد من شركات تصنيع المحركات
دائما وف ًقا لنفس
العالمية – سواء لإلنتاج القياسي أو لسوق قطع الغيار ،وتعمل ً
معايير الجودة الصارمة الخاصة بالخامة والبنية وجودة األسطح الخارجية .فبفضل
نسب التفاوت المنخفضة إلى أقصى حد يتم تثبيت البطانات بشكل دقيق للغاية.
يتم تحديد أعمال السبك ومعالجة المصهورات والتشكيل بالتجليخ – بتنسيق كامل
مع الشركات المصنعة للمحركات.

الفالتر

نعمل باستمرار على تحسين خصائص أسطح األسطوانات،
حيث تعمل المواءمة الدقيقة لبطانات األسطوانات بعد
صقلها (من خالل أسطح خارجية محسنة من الحديد
الزهر) على خفض استهالك الزيت ،وتقلل من تسرب غاز
االحتراق ،مما ينتج عنه انخفاض التآكل ،وانخفاض فترات
التليين ،وزيادة العمر االفتراضي.

أجزاء المحرك

بطانات األسطوانات

الحشيات (الجوانات)
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تعد  MAHLEأحد رواد التطوير في قطاع الخامات
ال عن امتالكها
والمواد والطالءات الحديثة ،فض ً
أفضل التقنيات الحالية ،مثل محامل الرش.

باإلضافة إلى جميع التقنيات الكالسيكية ،توفر
أيضا العديد من المحامل وأقراص
 MAHLEاآلن ً
الدفع "المحامل االنزالقية" المطلية بالبوليمر.

معدات الورش والتشخيص

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

قوة واعتمادية -
لجميع أنواع المحركات

كما يمكن ألحدث محامل البوليمر أن تستخدم
كبديل لمحامل الرش في بعض االستخدامات.

عملية طالء وف ًقا لمبدأ الطالء
الكاثودي ،يتم فيها رش ذرات
الكاثود المعدني من خالل اصطدام
األيونات في عملية التفريغ الغازي.
تترسب جزيئات المعدن المرشوشة
على سطح جسم المحمل
(السبيكة) وتكون طبقة متجانسة.

محركات التشغيل والمولدات

نحن نتعاون مع شركات تصنيع المحركات من
أجل تطوير واختبار محامل انزالقية لجميع أنواع
المحركات .وبفضل البحوث األساسية المستمرة
والتطوير المتواصل للخامات وتقنيات التصنيع،
فإننا نضمن أعلى مستويات الجودة :مقاومة
اإلجهاد ،القدرة على المواءمة ،المتانة الفائقة،
المقاومة للتآكل والصدأ .نقوم بإنتاج قشور المحامل،
والمحامل المشفهة ،وبطانات المحامل ،واألقراص
الدفعية بأقطار تتراوح بين  27و 140مم ،باإلضافة
إلى بطانات المحامل بأقطار تتراوح بين  6و 105مم.

نحن نستخدم أحدث سبائك البرونز الخالية من
الرصاص ،وسبائك األلومنيوم الجديدة فائقة التحمل.
يوفر الجمع بين السبائك الجديدة وطالء البوليمر
الجديد مقاومة عالية للتآكل ،كما يمنح المنتج
خصائص تشغيل فائقة ،ويجعله أقل عرضة للتصلب،
خاصة في المراحل ذات االحتكاك المختلط
في المحركات ذات خاصية التشغيل واإليقاف
األوتوماتيكي والمحركات الهجينة.

عملية الرش

التبريد والتكييف

الخامات وعملية اإلنتاج

الفالتر

الحشيات (الجوانات)

المحامل االنزالقية
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أجزاء المحرك

مكونات منظومة الصمامات
نظاما مستقالً ،عليه تحمل
تمثل الصمامات وحلقات مقاعد الصمامات وأدلتها ً
أقصى اإلجهادات .لذلك ال يحتوي برنامجنا على الصمامات وحدها ،ولكن على
العناصر التي تحتك بها والمتمثلة في حلقات مقاعد الصمامات وأدلتها .وقد أدى
تطوير هذه األجزاء بشكل مشترك كمنظومة واحدة إلى توفير العديد من المزايا
الكبيرة فيما يتعلق بتقليل االحتكاك ومدى االقتصادية.

جميع أنواع الصمامات
تقوم  MAHLEبإنتاج الصمامات بمختلف التصميمات والطرازات في كافة أنحاء
العالم سواء لسيارات الركاب أو السيارات التجارية – بقطر ساق يتراوح بين  5و
 12مم وأطوال صمامات تتراوح بين  80و  210مم .وبفضل المعرفة الفنية المتميزة
واإلنتاجية العالية والجودة الفائقة ،أصبحت  MAHLEواحدة من أهم شركات تصنيع
الصمامات على مستوى العالم.
نستخدم أحدث التقنيات في اإلنتاج واسع النطاق :عملية مسحوق البالزما في
إنتاج األجزاء قبل التصنيع ،أو عمليات التجليخ ذات السرعات الفائقة في عملية
التشطيب النهائية بالماكينات .يتم استخدام خامات مختلفة تب ًعا للهدف ،حيث يتم

الخامات

فوالذ أوستنيتي
فوالذ مارتينسيتي

النوع

صمامات أحادية المعدن
صمامات ثنائية المعدن

تصميم الكرسي

تقوية مسحوق البالزما
تصليد حثي

تصليد القاعدة
حثيا
ً

تصليد الحواف
تصليد كامل
تصليد األسطح المستوية

الصمامات المجوفة

قطر الساق:
> 6مم
سدادة التجويف:
· لحام ليزر
· لحام احتكاكي
ملء بالناتريوم

تم تحسين صمامتنا لتلبية مختلف أغراض االستخدام ومواجهة أقصى اإلجهادات
الميكانيكية والكيميائية والحرارية ،وللتخلص من الحرارة بأفضل صورة ممكنة.

تدعيم مقاعد الصمامات أو تصليدها أو نيترتها أو طالؤها بالكروم .لالستخدامات
أيضا صمامات مجوفة مملوءة بالناتريوم (أقصى نقل ممكن
الشاقة يضم برنامجنا ً
للحرارة).

أدلة الصمامات وحلقات مقاعد الصمامات
تعمل أدلة الصمامات على تمركز الصمام على مقعد الصمام ،وتعادل القوى الجانبية
المؤثرة على ساق الصمام .عالوة على ذلك تقوم بنقل الحرارة إلى رأس األسطوانة .تب ًعا
للتصميم ،يتم استخدام أدلة صمامات متطابقة أو مختلفة لجهة الدخول وجهة الخروج.
مرورا بالنحاس األصفر،
تشكيلة عريضة من الخامات تبدأ من الحديد الزهر الرماديً ،
حراريا في سبائك متعددة .تقوم حلقة مقعد الصمام
ال إلى الخامات المصلدة
ووصو ً
ً
باالشتراك مع الصمام بمنع تسرب الضغط من غرفة االحتراق ،بينما تقوم في نفس
الوقت بنقل الحرارة ومنع اصطدام الصمامات بخامة رأس األسطوانة األكثر ليونة.
يتم تصنيع حلقات مقاعد الصمامات في الغالب من سبائك الكروم والصلب ،أو
حراريا.
الخامات المصلدة
ً

مقطع الرقبة

تصميم القاعدة

مبروم ،مصقول
مطروق الحواف

 3 - 1حزوز
طراز خاص

قاعدة القرص

طول الصمام

مشكل باآلالت
مشكل بالطرق
مع كمة أو دونها

 210 – 80مم

قطر القرص

 65 – 18مم

قطر الساق

 12–  5مم

معالجة األسطح

نيترة في حوض ملحي،
مطلية بالكروم المصلد
(سمك الطبقة 35 – 3 :ميكرومتر)

الجودة واألمان -
ألميال بال حدود

أجزاء المحرك

الشواحن التوربينية

تسجل الشواحن التوربينية معدالت نمو عالية في مجال قطع غيار السيارات.
تقريبا كل سيارة ديزل منتجة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان مزودة بتقنية
ً
الشحن التوربيني.

تقلل االنبعاثات وتمنح
المزيد من القدرة

وتقدم  MAHLEالشواحن التوربينية عالية الكفاءة لسوق خدمات السيارات.
نحن نغطي حوالي  %70من جميع تطبيقات الحركة السريعة في قطاع السيارات
التجارية.
تقريبا لديه مجموعته
تخضع منتجاتنا للتوسعة بشكل مستمر ،وكل شاحن توربيني ً
التركيبية الخاصة  -إما متاحة بالفعل أو قيد اإلعداد.

nبكرات الضاغط ذات السرعات العالية :تضمن دقة توازن أعلى،
واستقرار أفضل للسرعات ،وخفض ضوضاء التشغيل
nحلقات مزدوجة للمكبس في محور العضو الدوار :تضمن
انخفاض استهالك الزيت وانخفاض األجسام الغريبة
nالجسم الخارجي للشاحن التوربيني المصنوع من مواد عالية
التقنية :ضمان المزيد من الثبات الحراري وعمر أطول
nعلب مركزية ذات تحكم وظيفي ،وتوازن تدريجي لمحور العضو الدوار
 ضمان تحسين العمر االفتراضي وخفض مستوى الضجيجnمحاور وبكرات العضو الدوار ملحومة بشعاع
اإللكترونات لضمان الصالبة والمتانة العالية

معدات الورش والتشخيص

يتم تصنيع الشواحن التوربينية  MAHLEوف ًقا لمعايير محددة ،وذلك باستخدام
أحدث األساليب والتقنيات التي تتم داخل أحدث المرافق بالشركة.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

هناك حاجة إلى توفير أعلى مستوى من الكفاءة في التطوير والتصنيع ،من أجل
الوصول إلى سرعات دوران تزيد على  300000دورة في الدقيقة وحرارة لغاز العادم
تزيد على  1000درجة مئوية .لذا فإن  MAHLEتوظف أحدث أدوات المحاكاة
في المرحلة األولى من عملية التطوير المتكاملة ،لضمان الوصول إلى الخصائص
الحرارية الديناميكية والحرارية الميكانيكية المطلوبة.

محركات التشغيل والمولدات

جودة متطورة عبر عملية متكاملة
للتطوير والتصنيع

التبريد والتكييف

الفالتر

تعتبر الشواحن التوربينية المعتمدة على غازات العادم من التقنيات المحورية المستخدمة في رفع القدرة وتقليل استهالك
الوقود واالنبعاثات.

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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الحشيات (الجوانات)

من أبسط األشكال التركيببة إلى التصميمات الفوالذية المعقدة ذات الطبقات
المتعددة ،يجب أن تكون حشيات المحرك صلبة بالشكل الكافي .درجات
الحرارة شديدة االرتفاع ،والضغوط الداخلية الكبيرة ،وسوائل التبريد وزيوت
التشحيم بجميع أنواعها ..يجب أن تتعامل الحشيات معها جمي ًعا.
تم إعادة بناء خط حشيات األداء في  MAHLEمن األلف إلى الياء ،باستخدام
تقدما إلحكام وحماية المحركات التي تدور
أحدث التقنيات والمواد األكثر ً
بقوة أكبر وأسرع وتتجاوز حدود الحشيات أو الجوانات التقليدية.

خامات رأس األسطوانة وحشيات وحدة السحب "المانيفولد"
nصلب متعدد الطبقات ( :)MLSرأس االسطوانة ،وجوانات مشعب العادم
nخامات مركبة :رأس األسطوانة ،ومشعب العادم ،وحشيات وحدة السحب
nجرافيت :رأس األسطوانة ،وجوانات مشعب العادم
أغطية الصمامات/أغطية المؤقتات ،وأحواض الزيت،
وخامات الحشيات األخرى
nمبيتات التحكم المركبة عالية األداء ،مضخات المياه ،حشيات الترس
التفاضلي "جوانات الكرونة"
nحوض زيت الفلين ،غطاء مبيت التحكم ،جوانات الكرونة ذات الحامل
المعدني
nأغطية الصمامات ،جوانات حوض الزيت المصنوعة من المطاط المصبوب

معدات الورش والتشخيص

معايير ال نظير لها
في االبتكار والجودة

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

تقدم  MAHLEباقة شاملة من الخدمات ،باإلضافة إلى المعلومات الفنية والتدريب
والدعم.

التبريد والتكييف

تمتلك  MAHLEباقة ضخمة من الحشيات (الجوانات)
حول العالم ،حيث تغطي أكثر من مليون استخدام ،وحوالي
 200مليون ترخيص للسيارات منذ عام .1990

خامات الحشيات (الجوانات)

الفالتر

الحشيات (الجوانات)

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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الفالتر
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الحشيات (الجوانات)

الفالتر
نحن نقدم وسائط تصفية تناسب مختلف المواصفات أو
أغراض االستخدام ،وهي مصنوعة إما من الورق أو النسيج
بمواصفات خاصة ،أو متعددة الطبقات.
الفالتر الورقية

نسيج الفلتر

الورق المطوي
جاهز لالستخدام
في الفالتر.

سليلوز

الجانب النظيف

➡
➡

باقة متنوعة من الفالتر:
لضمان بيئة خالية من الملوثات

أثبت الجمع بين الصوف والورق كفاءة تصفية تزيد على  %40أكبر من الفالتر
الورقية التقليدية ،حيث تستطيع تصفية الجسيمات التي تصل دقتها إلى  3إلى 5
غالبا في أنظمة حقن
ميكرون .ويتم تركيب وسائط التصفية ذات الطبقات المتعددة ً
وقود الديزل الحديثة.

وسيط التصفية متعدد الطبقات مع ألياف بالستيكية على الجانب المتسخ
والورق على الجانب النظيف.

معدات الورش والتشخيص

وسائط التصفية متعددة الطبقات

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

الجانب المتسخ

محركات التشغيل والمولدات

وقد أثبتت طبقات النسيج نفسها في فالتر هواء المقصورة ،كما أن استخدامها
في فالتر الزيت والهواء يزداد بشكل ملحوظ .ترتفع قدرة التصفية حتى  ،%40مع
زيادة في الوقت نفسه للعمر االفتراضي للفلتر .في فالتر الوقود ،يستخدم النسيج
عادة مع ورق أساس مقوى لضمان المتانة.

دفق انصهاري
()Melt-blown

التبريد والتكييف

المواد األساسية المستخدمة كنسيج هي األلياف البالستيكية بسمك
في نطاق الميكرون  -كلما زادت دقة األلياف ،ارتفعت قدرة التصفية.
يتم تقسيم النسيج إلى طبقات ،بحيث تزيد دقة األلياف وكثافة النسيج كلما تحركنا
من الجانب المتسخ إلى الجانب النظيف .وهذا الترتيب الذي يشبه "القمع" يتميز
بكفاءة تصفية هائلة تصل إلى  %99.9مع انخفاض مقاومة التدفق.

الفالتر

فالتر  MAHLEالورقية مصنوعة من ألياف السيليولوز عالية الجودة والمشربة
براتنجات خاصة ،لالستخدام مع فالتر الهواء والوقود والزيت والفالتر الهيدروليكية.
التسخين األولي يجعل الخامة قابلة للتشكيل خالل عملية التشكيل .ثم يتم طي
الورقة وتشريبها وف ًقا للمتطلبات ،وبعدها يخضع الورق لتقوية ميكانيكية من أجل
مقاومة اآلثار الكيميائية والحرارية .التصميم الهندسي المتين للثنيات يمنع تكتل
الورق حتى تحت األحمال العالية ،ويضمن تدفق الهواء أو الزيت أو الوقود بحرية
في جميع األوقات .يمكن أن تصل دقة الفلتر إلى  1ميكرون ،تب ًعا للمتطلبات.

ألياف السليلوز المشربة تحت
المجهر.

ورقة التصفية بعد التشكيل.
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الفالتر

فـالتـر الهـواء
يعد هواء السحب النظيف من األمور الضرورية للحصول على أعلى قدرة للمحرك .فالتر الهواء  MAHLEتحجز ما يصل إلى
 %99.9من الغبار والسخام ،وبقايا اإلطارات ،كما تساعد على الحصول على خليط الهواء والوقود األمثل .وتضمن القدرة
تشغيليا أطول ،حتى في الظروف القاسية مثل الحرارة أو البرد أو اآلثار الكيميائية،
عمرا
ً
العالية على التقاط الجسيمات ً
وتؤخر تآكل الصمامات وأسطح األسطوانات وأطواق المكابس والمحامل واألجزاء األخرى في المحرك .وللحصول على أفضل
أداء من الفالتر ،يجب استبدالها في الوقت المحدد وفقًا لمواعيد الصيانة التي يحددها صانع السيارة.

في سيارات الركاب ،يتم تركيب عناصر دائرية ولوحية في الجسم الخارجي لفلتر
الهواء بالمحرك والشاسيه ،وغراء خرزي على الجانب المتسخ وشبكات تقوية على
الجانب النظيف ،وف ًقا للمواصفات .بالنسبة للبيئات التي يتزايد فيها الغبار ،يتم
تركيب حاجز إضافي (رغوة حاجزة) على الجانب المتسخ .كما تعمل الدعامات
المعدنية أو البالستيكية على رفع مقاومة األحمال السطحية العالية.
في السيارات التجارية ،يتم استخدام أنظمة فالتر هواء قوية وذات وزن مثالي
أيضا على تقليل ضوضاء
مصنوعة من البالستيك القابل إلعادة التدوير ،وهي تعمل ً
الشفط .من أجل تحقيق سطح تصفية كبير بثبات ٍ
عال ،تتخذ الفالتر عادة الشكل
األسطواني  -على أن يتم دعمها بحشيات شعاعية ودعامات محورية .عناصر
السالمة اإلضافية (أسطوانات الصوف الخاصة) تحمي الجانب النظيف أثناء
الصيانة واالستبدال.

تماما
فالتر الهواء الخاصة بنا محكمة ً

الهواء غير النظيف في مسارات تدفق الهواء يلوث حساس كتلة الهواء ويغير نتائجه ،مما يعطل نظام حقن الوقود ويسبب
التآكل .ولمنع هذا الهواء من العبور ،نحرص على أن تكون مكونات فالترنا متوافقة مع بعضها بشكل تام ،وأن يتم اختيار
خصيصا بحيث تضمن
الحشيات (الجوانات) المناسبة لها بعناية .حشيات  PURمصنوعة من رغوة بولي يوريثان صممت
ً
العزل التام بين الجانبين المتسخ والنظيف .وتتمتع هذه الحشيات بمزايا العمر االفتراضي الطويل ،ومقاومة اآلثار
الكيميائية ،وتحمل درجات الحرارة المختلفة .كما تتمتع بدرجة مرونة فائقة ،لتناسب موضع الحشية بشكل تام.

الفالتر

الفالتر

يدخل إلى مقصورة الركاب حوالي  100000لتر هواء خالل ساعة واحدة فقط من القيادة .وفي حالة انسداد فلتر هواء
المقصورة أو تلفه بالكامل ،يمكن أن يزيد تركيز الملوثات في مقصورة الركاب بما يصل إلى ستة أضعاف الملوثات الموجودة
سنويا على األقل.
في الهواء الخارجي .ولذلك فإن  MAHLEتوصي باالستبدال كل  15000كم ،أو مرة واحدة
ً

تقدم  MAHLEألصحاب السيارات مجموعة كبيرة من فالتر التكييف وتطورها
خصيصا لتلبية احتياجاتهم الفردية.
ً

فالتر التكييف المزودة بفحم نشط ()LAK
حبوب اللقاح

الغبار الناعم

السخام

تآكل اإلطارات

الغبار الصناعي

العوادم

األوزون

الروائح الخفيفة

= فالتر التكييف غير المزودة بالفحم النشط
= فالتر التكييف المزودة بالفحم النشط
= فالتر التكييف المزودة بحماية إضافية من الروائح

الروائح الشديدة

nتآكل اإلطارات
nالغبار الصناعي

األفضل على اإلطالق

العفن

حماية من:
nحبوب اللقاح
nالغبار الناعم
nالسخام

LAO
CareMetix®

البكتيريا

LAK

أفضل

مسببات الحساسية

LA

جيد

معدات الورش والتشخيص

إضافة إلى ذلك :فالتر هواء المقصورة من  MAHLEخالية من المحاليل المذيبة،
وبالتالي فإنها ال تصدر أية أبخرة ضارة.

حماية متعددة

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

nعمر افتراضي أطول
nانخفاض مقاومة التدفق يقلل من الحمل على المراوح
nالمالءمة الدقيقة تمنع تسرب الهواء

محركات التشغيل والمولدات

مزايا التصميم الهندسي للثنيات في فالتر مقصورة الركاب الخاصة بنا:

في السيارات ذات األحمال الشاقة أو تلك التي تعمل في محيط شديد التلوث ،يتم
استخدام فلتر أولي إضافي ( )LAPمصنوع من رغاوي البوليستر أو حصائر النسيج،
ليمنع االنسداد المبكر لفلتر هواء المقصورة ،وهو ما يزيد العمر االفتراضي لفالترنا
 LAو LAKبشكل ملحوظ.

التبريد والتكييف

فـالتـر التكييف

فالتر هواء المقصورة من  MAHLEتوفر الهواء النظيف للسائق والركاب حتى
في حالة انتشار األدخنة أو حبوب اللقاح ،وبالتالي فإنها تحافظ على صحتهم
وراحتهم وتركيزهم الكامل .كما أنها تقلل من الحمل على المراوح ،وتوفر الحماية
ال عن منع تكون الشبورة
من التلوث لنظام التدفئة ومكيف الهواء والمقصورة ،فض ً
على النوافذ.

الحشيات (الجوانات)

فالتر التكييف ()LA

هذا النوع يحجز الغبار ،واألوساخ ،وأبخرة العادم الضارة ،وتركيزات األوزون
ال عن تقليل الروائح .وتتكون كتلة التصفية المستخدمة في هذا الفلتر
العالية ،فض ً
من ثالث طبقات :طبقة فحم نشط مدمجة داخل طبقتين من النسيج.

أجزاء المحرك
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الفالتر

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك

 - CareMetix®خمس طبقات
حماية لراحة منقطعة النظير

الغازات الضارة والروائح الكريهة

2

حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية

3

العفن وفطريات العفن

4

البكتيريا

5

طبقة الجزيئات

طبقة الفحم النشط التقنية

الطبقة الحيوية ( )Bioمع الفحم النشط

طبقة الحماية

حماية ضد حبوب اللقاح
والمواد المسببة للحساسية
حماية ضد فطريات العفن
حماية ضد البكتيريا

1

2

فالتر  CareMetix®( )LAOبتقنية النطاق العريض S5

يحتاج اإلنسان إلى هواء نظيف أثناء القيادة ،كي يستطيع التركيز والحفاظ على
غالبا ما
سالمته في الطريق ،ولكي يشعر بالراحة ً
أيضا .ولكن الهواء الذي نتنفسه ً

يكون ملو ًثا بالمواد الضارة والعوامل المسببة للحساسية والروائح الكريهة التي
ال تستطيع الفالتر التقليدية التخلص منها .والحل :فلتر  CareMetix®بتقنية
النطاق العريض  - S5حماية خماسية عبر  5طبقات تستطيع تصفية كل شيء
حتى الروائح الكريهة!

3

يحجز حبوب اللقاح والغبار الناعم
( ،PM2.5و )PM1والجسيمات متناهية
الصغر (مثل سخام الديزل وغبار الفرامل)
يزيل الروائح الكريهة ،ويحمي من المواد
المسببة للحساسية ،ويمنع نمو البكتيريا
والعفن بشكل شبه كامل

يحجز الغازات الضارة مثل الهيدروكربونات
بكفاءة عالية

4

5

يحجز الغازات الضارة مثل أكاسيد
النيتروجين ( )NOxوثاني أكسيد الكبريت
( )SO2بكفاءة عالية
يساهم في زيادة استقرار الفلتر

معلومة تهمك
سنويا
يجب تغيير فالتر التكييف مرة واحدة ً
أو كل  15000كيلومتر على أقصى تقدير ،لكي
تستنشق أنت وأحباؤك الهواء النقي فقط .يتوفر
أيضا للسيارات المزودة
فلتر ً CareMetix®
بالمحركات ومنظومات الدفع البديلة.

معدات الورش والتشخيص

السخام والغبار الناعم

1

طبقة فلترة عالية األداء للجسيمات

حماية ضد الغازات الضارة
والروائح الكريهة

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

حماية ضد السخام والغبار الناعم
( PM2.5و)PM1

محركات التشغيل والمولدات

التبريد والتكييف

الفالتر

في االختناقات المرورية وداخل األنفاق ،بجوار مواقع البناء الكبيرة ومحطات معالجة الصرف الصحي ،وبين الحقول
المرشوشة حدي ًثا باألسمدة ،تنبعث غازات األمونيا والكبريت الضارة  -مصحوبة بالطبع بالروائح الكريهة .فلتر التكييف الجديد
 CareMetix®سيوفر لك حماية مطلقة من كل هذه األمور المزعجة بفضل تقنية النطاق العريض  .S5فهو يضمن عدم تسلل
الغبار الناعم وحبوب اللقاح والعفن والسخام والبكتيريا وحتى الروائح إلى داخل مقصورة السيارة.

الفالتر

أجزاء المحرك
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االستبدال بكفاءة أكبر :فالتر الزيت سهلة التغيير
يمكن استبدال فالتر الزيت  OCبسهولة كبيرة :الجسم الخارجي المصنوع من
صفائح الفوالذ المصبوب والمطلي بالمسحوق ،يحتوي على طوق متعدد األوجه
للفك السريع .يحتوي قرص التغطية على لولب للربط وحز لتركيب الحشية  -يحتوي
عنصر التصفية على قلب داخلي كوسيلة دعم ضد ضغط الزيت الذي يتم توجيهه
من الخارج إلى الداخل.

فالتر وقود الديزل

2

3

4

من أجل منع فصل البارافين والتبلور في درجات
الحرارة المنخفضة ،تعمل فالتر وقود
بتقنية التسخين األولي إما عن طريق عناصر تدفئة
كهربائية أو بإعادة تدفق الوقود الذي تم تسخينه
من قبل المحرك .تستطيع أنظمة الفالتر الحديثة أن
أيضا بكفاءة ،وذلك ألن وجود الماء في
تفصل المياه ً
وقود الديزل قد يتسبب في حدوث تآكل وتجاويف
في نظام الحقن.
MAHLE

فالتر تغيير وقود Spin-On
5

6

1
2
3

قلوب فالتر الزيت
وحدة تصفية الزيت من  MAHLEللسيارات التجارية
جاهزة لالستخدام بمالءمة تامة سواء على جانبي الزيت
أو سائل التبريد .وهي تحتوي على عدد أقل من المنافذ
ونقاط منع التسرب ،كما يعمل البالستيك عالي األداء
على خفض الوزن والتكاليف.

ال اقتصادية خاصة من خالل قلوب
نقدم لورش العمل حلو ً
ال من استبدال الفلتر بالكامل ،يمكن
الفالتر من الفئة  :OXفبد ً
ال صدي ًقا للبيئة
تغيير قلب الفلتر المتسخ فقط ،وهو ما يعد ح ً
وأيضا تكلفة التخلص منها .تتوفر قلوب
يقلل تكلفة الخامات ً
فالتر الزيت لجميع فالتر الزيت ذات الجسم الخارجي القابل
للفصل.

4
5
6

الوقود المصفى
المستحلب إلى المضخة
فصل الجسيمات وتكتيل قطرات
المياه الصغيرة
الديزل النقي مع قطرات المياه
شبكة طاردة للمياه
المياه المجمعة

رسم تخطيطي لفلتر ثنائي المراحل مزود بفاصل
مياه مدمج.

يتم تثبيتها ببساطة على حلقة التوصيل الملولبة في
رأس الفلتر .تضمن الحشيات المطاطية المثبتة
اإلحكام بين رأس الفلتر والفلتر نفسه.

فالتر خرطوم الوقود
هذه الفالتر مصنوعة إما من صفائح الفوالذ المزودة
بحماية ضد التآكل ،أو الصلب المقاوم للصدأ ،أو
األلومنيوم ،أو البالستيك ،ويتم تركيبها في خرطوم
الوقود .كما يمكن تعزيزها ببعض الوظائف االختيارية،
مثل تنظيم الضغط ،والتسخين األولي ،وفصل المياه.
خراطيش فالتر الوقود
بالنسبة لجسم الفلتر الخارجي الذي يمكن فتحه،
يتم استبدال خراطيش الفالتر التي تحتاج الخدمة
فقط .ويبقى جسم الفلتر "المبيت" في المحرك دون
فك .هذا األمر يوفر تكاليف األدوات المستخدمة،
كما يحافظ على الموارد.

معدات الورش والتشخيص

حشية

قرص التغطية

1

جديد ومستقبلي
قامت  MAHLEبتطوير وحدة تصفية وقود خاصة
للسيارات التجارية .عنصر التصفية متعدد المراحل
والحاصل على براءة اختراع يتولى فصل المياه
بكفاءة كبيرة :في المرحلة األولى ،يتم تصفية
الجسيمات الصلبة ،ثم في المراحل الالحقة يتم
تجميع قطرات المياه متناهية الصغر وتشكيلها في
صورة قطرات أكبر ليتم فصلها.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

صمام منع الرجوع  -الجانب النظيف
صمام منع الرجوع  -الجانب المتسخ

محركات التشغيل والمولدات

ولكي يعمل فلتر الزيت بالشكل الصحيح ،يجب االلتزام التام باستبداله في الوقت
المحدد وف ًقا لمواعيد الصيانة التي يحددها صانع السيارة.

عنصر تصفية من ورق خاص

nالمرحلة  :1إلى جانب التصفية المعتادة
للجسيمات ،يتم تجميع أدق قطرات
المياه وتحويلها إلى قطرات أكبر.
nالمرحلة  :2هي مرحلة الفصل ،حيث يعمل
نسيج طارد للمياه على منع قطرات المياه
الكبيرة هذه من التسلل إلى الوقود النظيف.

التبريد والتكييف

يعمل صمام تخفيف الضغط على ضمان التغذية بالزيت في جميع الظروف ،سواء
خالل مراحل بدء التشغيل على البارد ،أو في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة،
وحتى عندما يكون عنصر التصفية متس ًخا بشكل كبير .يمنع صمام منع الرجوع
تفريغ الفلتر عند إيقاف تشغيل المحرك ،كما يضمن التغذية السريعة بالزيت عند
بدء تشغيل المحرك .تعمل مواد منع التسرب ذات الجودة العالية وأجزاء التوصيل
المتوافقة بدقة ،على ضمان الفصل التام بين الزيت المتسخ والزيت المصفى.

صمام التجاوز
قلب داخلي للتدعيم

ياي

يتم فصل المياه على مرحلتين:

الفالتر

يتعرض زيت المحرك للتلوث بشكل دائم ،فرواسب االحتراق ،والغبار ،والفحم
المزيت ،والسخام ،والجزيئات المتآكلة ،والمكثفات تعمل على رفع معدالت
تآكل أجزاء المحرك .وفي المقابل يتميز زيت المحرك النظيف بقدرته على تقليل
االحتكاك ،وتبريد أجزاء المحرك ،والحماية ضد التآكل ،ومنع تسرب السوائل إلى
داخل غرفة االحتراق .فالتر الزيت من  MAHLEتحجز الجسيمات الترابية بكفاءة
عالية .فالتصميم الهندسي المتين للثنيات يدعم بدء تشغيل المحرك على البارد،
كما يتم معادلة األحمال القاسية التي تصل إلى  20بار من خالل المقاومة الكبيرة
للضغط التي يتمتع بها الجسم الخارجي.

الجسم الخارجي

تعمل فالتر وقود  MAHLEعلى حجز األجسام
الغريبة بشكل موثوق .تعمل عناصر التصفية الداخلية
ذات الجودة العالية على توفير الحماية ضد أصغر
أيضا ضد التآكل .هذا
جسيمات التراب ،وبالتالي ً
ال عن ترشيد
األمر يضمن األداء اآلمن للمحرك ،فض ً
االستهالك أثناء التشغيل .تتم التغذية بالوقود بشكل
مستمر من خالل تنظيم الضغط وإعادة الوقود الفائض
من مضخة الحقن إلى الخزان  -يعمل تخفيف النبض
على موازنة تقلبات الضغط الصادرة عن مضخة الوقود.
فالتر الوقود  MAHLEتتوافق بشكل تام مع معايير
السالمة العالية التي تتطلبها الشركة المصنعة
للسيارات ،وتضمن منع التسرب حتى في حالة وقوع
حوادث .ولكي يعمل فلتر الوقود بشكل صحيح ،يجب
استبداله بانتظام وف ًقا لمواعيد الصيانة التي يحددها
صانع السيارة.

الحشيات (الجوانات)

فـالتـر الـزيـت

فـلـتـر الوقود

الفالتر

أجزاء المحرك
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فصل المياه بكفاءة أكبر

مقارنة بين طرق فصل المياه التقليدية ومبدأ MAHLE

تعمل نظم التصفية التقليدية على مرحلة واحدة .ولكن نتائج االختبار تظهر أنه
عند تلوث الوقود تنخفض درجة فصل المياه في هذه النظم من  %96إلى أقل من
 .%15ولذلك فإن فلتر  CleanLineيعمل على أساس المرحلتين.

فصل الماء على مرحلة واحدة
(النظام التقليدي)

يساعد حجز الشوائب في مرحلة التصفية األولى على فصل الماء بشكل أكثر كفاءة
في المرحلة الثانية .ويضمن ذلك أقصى فصل للمياه خالل فترة الخدمة بأكملها.
باإلضافة إلى ذلك  -وبفضل فصل مرحلتي التصفية  -يتم فصل حتى أصغر قطرات
الماء.

3

6

ستتوفر ثالثة إصدارات في جميع أنحاء العالم:
nفلتر  CleanLineثنائي المراحل مزود بخزان مياه مدمج
(متوفر في أمريكا الجنوبية فقط)
nفلتر  CleanLineثنائي المراحل دون خزان مياه
(متوفر في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا)
nفلتر  CleanLineمرحلة واحدة دون خزان مياه
(متوفر في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا)

يتم تصريف المياه المفصولة

1

وقود الديزل ملوث بالتراب والماء

2

يتم فصل الشوائب والماء على مرحلة واحدة

3

تنخفض كفاءة فصل الماء في الفلتر خالل دورة حياته

4

وقود الديزل ملوث بالتراب والماء

5

المرحلة  :1يتم فصل الشوائب وتتكتل قطرات الماء الصغيرة

6

المرحلة  :2يتم فصل قطرات الماء الكبيرة عن وقود الديزل النظيف

معدات الورش والتشخيص

فصل قطرات الماء المتكتلة عن الوقود المصفى

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

المرحلة 2

2

5

محركات التشغيل والمولدات

1

4
1

التبريد والتكييف

الفالتر

فصل الماء على مرحلتين
(فلتر )CleanLine

المرحلة 1
تصفية الملوثات من وقود الديزل وتكتل قطرات الماء

تثبت االختبارات الميدانية والمعملية أن مبدأ المرحلتين الجديد يتفوق على النظم
التقليدية على المدى المتوسطوالطويل.

فـالتـر الوقود  -السهولـة
والنظافـة في االستبدال

الحشيات (الجوانات)

فـلـتـر CleanLine
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حالة الفلتر

كفاءة فصل الماء للنظم
التقليدية أحادية المرحلة

كفاءة فصل الماء لفلتر
 CleanLineثنائي المراحل

فلتر جديد

أكثر من %93

أكثر من %93

فلتر مستخدم تحت
ظروف التشغيل

حتى %20

أكثر من %70

20
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0
0
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كتلة جزيئات األوساخ المضافة (جم)
كفاءة فصل الماء
الضغط التفاضلي

CleanLine
CleanLine

كفاءة فصل الماء
الضغط التفاضلي

المنافس أ
المنافس أ

المنافس ب
المنافس ب

محتوى الماء (جزء في المليون)
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المحرك بعد  0ساعة تشغيل
بعد  0كم من التغيير
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nأقصى قدرة لفصل الماء وحجز الغبار طوال فترة الخدمة
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nحماية أفضل لنظام الحقن

عدد األيام

0

سرعة التدفق:
 150ل/س
السيارات الخفيفة
■ المنافسون

سرعة التدفق:
 400ل/س
سيارات الخدمة المتوسطة

سرعة التدفق:
 600ل/س
سيارات الخدمة الشاقة

 - B0ديزل S10

■ CleanLine

المحرك بعد  300ساعة تشغيل
بعد  20000كم من التغيير

B5

B20

B50

B100

كمية أقل من الماء في وقود الديزل  -اختبار معملي
للديزل الحيوي على مدار عدة أيام
كلما زادت نسبة وقود الديزل الحيوي ،زاد محتوى الماء في وقود الديزل.

فصل الماء بكفاءة  -اختبار معملي باستخدام الفالتر
المتسخة
المحرك بعد  750ساعة تشغيل
بعد  50000كم من التغيير

■ المنافسون

■ CleanLine

محتوى الماء (جزء في المليون)

nكفاءة فائقة

تم إجراء مقارنة بين ثالثة نظم تصفية ،MAHLE :والمنافس أ والمنافس ب .على
قادرا
الرغم من التلوث الشديد داخل الفلتر ،كان نظام  CleanLineثنائي المراحل ً
على فصل المزيد من المياه.

nتوفير في تكاليف صيانة الحواقن
"الرشاشات" ومضخات الوقود
nجسم خارجي "مبيت" من البالستيك القوي
nتكلفة أقل لكل كيلومتر
nمتعدد االستخدامات ،ما يقلل مجهود التوثيق
nسهولة استبدال الفلتر واستخدام خزان المياه الموجود

معدات الورش والتشخيص

60

40

فصل الماء عن وقود الديزل بكفاءة أكبر

الضغط التفاضلي (مللي بار)

70

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

يؤدي الضغط التفاضلي شديد االرتفاع إلى تلف النظام على المدى الطويل .ولكن
بفضل التصفية ذات المرحلتين ،يوفر فلتر  CleanLineالحل األكثر فاعلية لهذه
المعضلة بين المنافسين المباشرين.

يظهر بوضوح تفوق التصفية ثنائية المراحل على األنظمة
التقليدية مع مرور الوقت.

80

50

أعلى الدرجات مقارنة بالنظم التقليدية

فلتر يفصل المزيد من الماء
عن وقود الديزل

90

محركات التشغيل والمولدات

يجب إزالة الماء من وقود الديزل ،وإال فإنه سيتسبب في تلف مكونات نظام الحقن،
كمضخة الوقود والحواقن "البخاخات" والصمامات ومكونات التغذية الوقود .كما
تنشأ مشكلة أخرى بسبب تكاثر الكائنات الحية الدقيقة بسرعة في وقود الديزل
أيضا في انسداد الفلتر ،مما
الراكد مع زيادة محتوى الماء .هذه الكائنات تتسبب ً
يتسبب في زيادة الضغط التفاضلي.
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التبريد والتكييف

يميل وقود الديزل بشكل طبيعي المتصاص الماء .في بعض الدول مثل دول أمريكا
الجنوبية تفاقمت هذه المشكلة في السنوات األخيرة بسبب استخدام خليط وقود
الديزل الحيوي .فكلما زاد الميل إلى امتصاص الماء ،زادت نسبة الماء في الوقود
وأصبحت عملية التصفية أكثر صعوبة.

يتميز فلتر  CleanLineثنائي المراحل بكفاءته العالية ،حيث يستطيع أن يفصل
المزيد من الشوائب وأن يخفض درجة االنسداد (مثل زيادة الضغط التفاضلي)
في جميع فئات السيارات.

كفاءة فصل الماء ()%

الفالتر

الحماية من خطر مستمر

انسداد أقل للفلتر

الضغط التفاضلي (مللي بار)

الحشيات (الجوانات)

الفالتر

أجزاء المحرك
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الفالتر

نظام SCR

الخامات :من أجل سالمة اإلنسان
والمحرك والبيئة  -األفضل فقط
غالف خرطوشة مجفف الهواء مصنوع من الصلب
القوي أو البولي إيثيلين ( .)PEويحتوي على
قالووظ (لولب) مضغوط في الجانب األمامي من
أجل الربط في الرأس .الشيء المميز في هذه
الخرطوشة هو أنها تتكون من حبيبات صغيرة أو
حبيبات سيليكون ال يزيد حجمها على  1إلى
 3ملليمترات فقط ،حسب االستخدام أو طراز
السيارة .والخامات تتميز بأنها ذات مسام مفتوحة
للغاية .تم تصميم السطح بالكامل بطريقة تمكنه
من امتصاص الرطوبة وإطالقها بسرعة مذهلة.

يتم رش محلول اليوريا في مسار العادم عبر فوهات الرش الموجودة في خزان
منفصل  -أمام المحول الحفاز مباشرة .تحلل غازات العادم الساخنة محلول اليوريا
إلى األمونيا وحامض األيزوسيانيك (فيما يعرف باسم عملية التحلل الحراري).
وتقوم المياه الموجودة في المحلول بتكسير حمض األيزوسيانيك إلى األمونيا وثاني
خراطيش تجفيف الهواء من MAHLE

ولمنع هذا األمر ،يقدم قطاع خدمات ما بعد البيع  MAHLE Aftermarketفالتر
اليوريا بجودة أصلية منقطعة النظير .وتضمن وسائط التصفية الدقيقة األداء السليم
ألنظمة  SCRعلى المدى الطويل.

تماما للمستقبل
مستعدون ً

تضمن فالتر اليوريا من  MAHLEالتشغيل اآلمن والقوي لنظام
مستعدا بشكل مثالي لمعايير
 .SCRهذا يعني أنك سوف تكون
ً
االنبعاثات سواء الحالية أو المستقبلية.

معدات الورش والتشخيص

MAHLE

يتزايد اليوم عدد الشركات المصنعة التي تستخدم أنظمة  ،SCRوبالتالي فإن الطلب
أيضا .إن عمليات التخزين والنقل المعقدة
على محلول اليوريا آخذ في االزدياد ً
تزيد من خطر التلوث ،كما يزيد معها خطر تعرض المكونات الحساسة ( مثل
فوهات الحقن ،والمحوالت الحفازة ،ومكونات النظام األخرى) لالتساخ أو اإلهالك
أو التلف.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

وال تعتمد خراطيش تجفيف الهواء من
في عملها على درجة الحرارة ،فهي تحتوي على
عامل تجفيف يتم تفعيله بتحكم من النظام  -وفي
نفس الوقت ،يتم إزالة الشوائب من الفلتر األولي
والماء المكثف .تتمتع خراطيش تجفيف الهواء من
 MAHLEبمزايا مقاومة التآكل سواء من الداخل
أو الخارج ،كما أنها تعمل بكفاءة عالية حتي في
أقسى ظروف التشغيل.

محلول  AUS 32يساعد على االمتثال للحدود الصارمة على نحو متزايد في EURO
 6و( Tier 2 Bin 5الواليات المتحدة) وما بعدها .هذه الطريقة لتنقية غاز العادم
معقدة من الناحية الفنية ،وتحول أكاسيد النيتروجين إلى نيتروجين ( )N2غير ضار
اختصارا باسم .SCR
وماء ( )H2Oعن طريق عملية تخفيض حفزي انتقائي ،يعرف
ً

مشكلة التلوث  -الحل من MAHLE

محركات التشغيل والمولدات

تعمل العديد من عمليات التوجيه والتحكم في
السيارات التجارية باستخدام الهواء المضغوط،
كما هي الحال في أنظمة الفرامل .فإذا كان الهواء
يحتوي على نسبة رطوبة ،فإنه قد يتسبب في
إلحاق ضرر بالوصالت والخزانات .كما أن طبقات
التشحيم قد تتعرض للتجمد إذا أصابها البلل .ولمنع
حدوث ذلك ،تعمل مجففات الهواء على سحب
الرطوبة .وكونها مكونات ذات صلة بالسالمة ،فمن
الضروري أن يتم استبدال مجففات الهواء وف ًقا
لتعليمات الشركة الصانعة.

ثم تتفاعل أكاسيد النيتروجين الموجودة في نظام العادم مع األمونيا في المحول
الحفاز ،حيث يتم تحويلها إلى نيتروجين غير ضار وبخار الماء.

التبريد والتكييف

لالستخدام
في نـظـم
سالمة الهواء
المضغوط

بهذه الطريقة يتم تنشيطه على الفور عندما يتدفق
الهواء من الضاغط أو من الحاوية المنفصلة،
ويتجدد نشاطه من تلقاء نفسه مرة بعد مرة .يتم
أحيا ًنا دمج فواصل الزيت في خرطوشة مجفف
الهواء ،من أجل زيادة عمر خدمة النظام وفصل
أدق جزيئات الزيت عن الهواء.

تتسبب أكاسيد النيتروجين ( )NOxفي تكون الضباب الدخاني واألمطار الحمضية،
كما تؤدي إلى تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري .ومن أجل الحد من هذه االنبعاثات،
يتم استخدام ( AUS 32محلول يوريا بتركيز  .)%32.5محلول  AUS 32مائي،
ٍ
خطرا على البشر أو البيئة .يتم بيع محلول
صاف ،غير سام ،آمن التعامل ،وال يشكل ً
 AUS 32في محطات الوقود أو لدى تجار قطع الغيار بأسماء تجارية مختلفة ،مثل
 AdBlueفي أوروبا ،و DEFفي أمريكا الشمالية ،و ARLA 32في البرازيل .ييلغ
االستهلاك حوالي  %5من استهالك الوقود.

أكسيد الكربون (فيما يعرف باسم عملية التحلل المائي).

الفالتر

خراطيش تجفيف الهواء
خصيصا للسيارات التجارية
مصممة
ً

فلتر اليوريا

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك

36

برنامج المنتجات 2021/2020

37

38

برنامج المنتجات 2021/2020

39

الفالتر

فـالتـر زيت ناقل الحركة
ال
لناقل حركة يعيش طوي ً

المزايا التي يحصل عليها قائد السيارة:

مثل جميع أدوات التشغيل بالسيارة ،يصاب زيت ناقل الحركة بالشيخوخة ،ما
يفقده حيويته وأداءه .ومع االرتفاع الشديد في الحرارة  -في مواقف مثل القيادة
الرياضية أو جر المقطورة ُ -يستهلك زيت ناقل الحركة األوتوماتيكي بشكل أسرع
من ظروف التشغيل العادية.

مقارنة بين طرق تغيير الزيت

nتجنب تكاليف إصالح ناقل الحركة
nسالسة وأداء أفضل للنقالت
nتجنب المشاكل البسيطة في ناقل الحركة ،مثل
الرجة أو الهزة الخفيفة عند البدء
nزيادة المسافة التي يقطعها ناقل الحركة
فالتر زيت ناقل الحركة من MAHLE

تعمل فالتر  MAHLEعلى منع االحتكاكات داخل ناقل الحركة ،كما توفر له حماية
فعالة ضد األضرار المحتملة .وقد أطلقت  MAHLEبالفعل المنتجات المناسبة
للعديد من طرازات السيارات والماركات الشهيرة .كما ستخضع هذه الباقة لتوسعة
مستمرة في المستقبل.

التغيير اإلستاتيكي للزيت

+

التغيير الديناميكي للزيت

 %90إلى  %100من الزيت يمكن تغييره من خالل
عملية التغيير الديناميكي للزيت.
ومن أجل أن يستمر ناقل الحركة األوتوماتيكي ذو التصميم المعقد في تقديم
نفس األداء القوي بسالسة وألطول فترة ممكنة ،بدأ العديد من مصنعي السيارات
في تغيير إستراتيجياتهم الخاصة بتغيير زيت ناقل الحركة ،منتقلين من طريقة
تعبئة الزيت الستكمال ما نقص منه ،إلى طريقة تغيير الزيت وف ًقا لجداول دورية
بناء على االحتياج الفعلي للسيارة.
منتظمة أو ً

معلومة تهمك

األفضل بكل بساطة :التغيير الديناميكي للزيت

في السنوات الخمس األخيرة ،ارتفع اإلنتاج العالمي من
السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي حوالي .%40

مع تغيير الزيت التقليدي أو اإلستاتيكي ،يتم تغيير حوالي  30إلى  %50من زيت
ناقل الحركة ،في حين يتم خلط الزيت الجديد بالزيت القديم .ولكن مع التغيير
الديناميكي للزيت بواسطة أجهزة الخدمة FluidPRO®من  ،MAHLEيمكن تغيير
الزيت بنسبة تصل إلى .%100

 %25من السيارات المرخصة حدي ًثا داخل االتحاد األوروبي
مزودة بالفعل بناقل حركة أوتوماتيكي  -واألرقام في تصاعد.

تغيير زيت ناقل الحركة كل  60000كم أو كل  4سنوات يطيل
عمر ناقل الحركة األوتوماتيكي ويضمن أفضل أداء للنقالت.

تقدم  MAHLEالبرنامج المتكامل من الفالتر  -بجودة الصانع األصلي للمعدات (.)OEM
جميع الفالتر فائقة الكفاءة والفاعلية  -لحماية اإلنسان والمحرك والبيئة .كما يتم توسيع
برنامج المنتجات بصورة مستمرة ليضم منتجات جديدة مبتكرة مثل فالتر .CleanLine
أيضا بجودة الصانع األصلي للمعدات (.)OEM
ويتم تصنيع هذه الفالتر ً

التبريد والتكييف
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منظومات الدفع

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

محفظة أعمال
واسـعــة

تبريد المحرك

التكييف

التبريد والتكييف

بعد استحواذ  MAHLE Aftermarketعلى جميع أسهم ،Behr Hella Service (BHS) تم نقل جميع األنشطة السابقة
من  BHSإلى  MAHLEمنذ  1يناير  .2020وهذا يعني بالنسبة لعمالء  MAHLEالحصول على باقة واسعة من منتجات
اإلدارة الحرارية لسيارات الركاب والسيارات التجارية ،باإلضافة إلى اآلالت الزراعية ومعدات البناء .يتم طرح المنتجات
تحت العالمة التجارية  ،BEHRوتخضع باقة المنتجات للتوسعة بشكل مستمر.

الفالتر

اإلدارة الـحـراريـة

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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التبريد والتكييف

في حالة محركات السيارات التجارية وسيارات
الركاب القوية ،تعمل القوابض على تنظيم تدفق
هواء التبريد على النحو المطلوب ،من خالل إنشاء
وصلة احتكاك بعجلة المروحة والتأثير على سرعتها،
اعتما ًدا على درجة الحرارة .إذا لم يكن هناك حاجة
تماما.
إلى هواء تبريد ،يتوقف القابض ً

المبردات البينية "اإلنتركولر"

من رفع معدالت األداء على جميع سرعات دوران المحرك إلى توفير الوقود وتخفيف الحمل الحراري على المحرك:
هناك مزايا عديدة لتبريد هواء االحتراق بواسطة المبردات البينية في المحركات المزودة بشواحن توربينية .لذلك
فإنه ليس من المستغرب أن معظم السيارات الحديثة المزودة بشواحن توربينية مجهزة بها.
وتوفر  MAHLEنسختين مختلفتين :طرازات للتبريد المباشر لهواء الشحن ،حيث يتم فيها تبريد المبرد المثبت
في مقدمة السيارة بالهواء الخارجي ،وطرازات للتبريد غير المباشر لهواء الشحن ،حيث تتدفق خاللها سوائل
التبريد لتنقل الحرارة إلى الهواء المحيط عبر مبرد الحرارة المنخفضة.

معدات الورش والتشخيص

مبرد الزيت

مع مبردات الزيت ذات التقنيات المتطورة من
 ،MAHLEلن تستفيد من إطالة مواعيد تغيير الزيت
أيضا
فحسب ،بل سوف يطول عمر خدمة المحرك ً
بفضل ثبات زيت المحرك عند نطاق حرارة واحد
تقريبا طوال فترة االستخدام .ولكي نكون قادرين
ً
على تلبية جميع متطلبات عمالئنا ،فإننا نقدم
مجموعة كبيرة من طرازات مبردات الزيت سواء
العاملة بنظام تبريد الهواء أو سائل التبريد .مبرد
الزيت المتغير ذو الطبقات المكدسة خفيف الوزن
وموفر للمساحة بشكل كبير ،حيث إنه مصنوع
بالكامل من األلومنيوم وال يتطلب وجود جسم
خارجي لسائل التبريد.

خزان التمدد

تتمدد سوائل التبريد عند ارتفاع درجة حرارتها،
وهو ما يتسبب في زيادة الضغط داخل دورة التبريد
في نفس الوقت .ولكن من أجل الحفاظ على ثبات
الضغط ،تمتص خزانات التمدد القوية من MAHLE
سائل التبريد المتمدد من خالل صمام موجود في
الغطاء .وهكذا تضمن إعادة الضغط إلى القيمة
المحددة مسب ًقا وتخفيف الحمل داخل دورة التبريد.

مبادالت حرارة المقصورة

مبادالت حرارة المقصورة من  MAHLEتستخدم
الحرارة المهدرة من المحرك إلدارة درجة الحرارة في
داخل السيارة .المبدأ بسيط بقدر ما هو فعال :يتدفق
سائل التبريد عبر المبادالت الحرارية الموجودة
أسفل لوحة القيادة .وهذا هو بالضبط المكان الذي
يتدفق فيه تيار الهواء الناتج عن بالور التكييف.
وبهذه الطريقة يقوم الهواء المسخن بنقل الحرارة
مباشرة إلى مقصورة الركاب ،ما يضمن توفير األجواء
الدافئة المريحة عندما يكون الطقس بار ًدا بالخارج.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

تعتبر المبردات "الرادياتيرات" من العناصر الحيوية
فنظرا لموقعها في اتجاه الهواء
ألداء وحدة التبريدً .
المتدفق من مقدمة السيارة ،يمكنها التخلص من
حرارة المحرك التي امتصها سائل التبريد بإطالقها
إلى الهواء الخارجي .جميع المكونات ،مثل كتلة
المبرد وخزان المياه شامل جميع الوصالت وعناصر
التثبيت ،تتميز بدقة الصناعة والعمر التشغيلي الطويل
كسائر منتجات  .MAHLEتتكون كتلة المبرد نفسها
من شبكة تبريد ذات نظام أنبوبي/ضلعي ،وألواح
أنبوبية ،واألجزاء الجانبية .في المبردات التقليدية،
يتم تصنيع خزان المياه من مادة البولي أميد المقواة
باأللياف الزجاجية .كما تتوفر المبردات المصنوعة
بالكامل من األلومنيوم ،وهي تتميز بالوزن األخف
وعمق التركيب األصغر.

لتبريد المحرك بكفاءة ال نحتاج إلى مبردات
أيضا
"رادياتيرات" قوية األداء فحسب ،بل نحتاج ً
إلى مراوح عالية األداء كتلك التي تصنعها .MAHLE
وهي تتكون من محرك كهربائي مزود ببكرة مروحة
ذات حواف "فالنشات" .يتم تركيب المروحة أمام أو
خلف المكثف "السربنتينة" أو المبرد "الرادياتير"،
لكي تسحب الحرارة من سائل التبريد بفعل تدفق
الهواء .السيارات المزودة بتكييف هواء تتطلب وجود
مروحة إضافية أو مروحة أكثر قوة لكي تناسب الحمل
الواقع عليها.

دورا
تلعب درجة حرارة االحتراق في األسطوانة ً
رئيسيا في تكوين أكاسيد النيتروجين في غرفة
ً
االحتراق .وتعمل مبردات تدوير غاز العادم من
 MAHLEعلى تحقيق االمتثال الموثوق للقيم الحدية
السارية .المبادالت الحرارية الخاصة المصنوعة من
الصلب المقاوم للصدأ عالي الجودة أو األلومنيوم
تعمل على تبريد جزء من التدفق الرئيسي لغاز
العادم .ثم يتم تمرير هذا التدفق مرة أخرى ضمن
هواء السحب .إن درجة حرارة االحتراق المنخفضة
في األسطوانة لها تأثير إيجابي على تكوين أكاسيد
النيتروجين.

توفر هواء التبريد بكفاءة ،وتقلل استهالك الوقود،
وتحافظ على البيئة .تقدم  MAHLEالمراوح
ومحركات المراوح القوية واالعتمادية ضمن
مجموعتها ،من خالل منتجات ماركة  Visco®التي
عاما .كما تضمن قوابض
تمتد خبراتها ألكثر من ً 50
®
إضافيا وخفض ضوضاء المحرك.
توفيرا
ً
ً Visco

تعد مضخات المياه من بين أكثر قطع الغيار
المطلوبة ،لكونها أحد العناصر المركزية في دورة
التبريد .ومن أجل تلبية متطلبات السوق ،تقدم
ال من المضخات التقليدية التي تعمل
 MAHLEك ً
بسيور الدفع ،والطرازات ذات التحكم اإللكتروني.
تتميز مضخات مياه  MAHLEبجميع أنواعها بجودتها
العالية ،وتفي بجميع متطلبات الوظيفة والمالءمة
الدقيقة .وهي تتوفر ليس كمكونات منفردة فحسب
أيضا
(شاملة الحلقات الدائرية والحشيات) ،ولكن ً
كأطقم سهلة التجميع  -مع السيور المسننة المناسبة
تماما ،باإلضافة إلى بكرات الشد واالنحراف
لها ً
ال عن الحشيات
والتوجيه عند الحاجة ،فض ً
(الجوانات) والمخمدات (المساعدين).

التبريد والتكييف

المبرد "الرادياتير"

مروحة المكثف /
مروحة المبرد

مبرد تدوير غاز العادم

المراوح والقوابض

مضخات وأطقم المياه

الفالتر

تبريد
المحرك
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التبريد والتكييف

عناصر التحكم الكهربائية لنظم تكييف الهواء
من  MAHLEتلبي حتى أعلى المتطلبات :يتم
استخدامها بشكل أساسي في نظم تكييف الهواء
ذات التحكم األوتوماتيكي ،من أجل التحكم في
ألواح الهواء أو ألواح الخلط .وبهذه الطريقة تضمن
التوزيع المثالي لتيار الهواء داخل مقصورة السيارة.
هذا يقلل من خطر تراكم الشبورة أو الصقيع على
النوافذ ،أو انخفاض تركيز السائق بسبب األجواء
غير المريحة أو التيارات الهوائية داخل المقصورة.

يقع صمام التمدد أو  -وف ًقا لتصميم نظام التكييف -
أنبوب األوريفيس أمام المبخر "الثالجة أو السربنتينة
الداخلية" ،ويفصل بين منطقتي الضغط المرتفع
والمنخفض في دورة التبريد .يتم حقن غاز التبريد
السائل في المبخر عبر الصمام ،حيث يتحول إلى
غاز ويطلق الهواء البارد المتبخر المطلوب .من أجل
تحقيق قدرة التبريد المثلى ،تنظم صمامات التمدد أو
أنابيب األوريفيس من  MAHLEتدفق غاز التبريد
بدقة حسب الحاجة.

بالور التكييف

رؤية واضحة وأجواء مريحة داخل المقصورة  -ال
رئيسيا فقط في تحقيق
دورا
تلعب بالورات ً MAHLE
ً
أيضا في سالمة السائقين والركاب .ولذلك
الراحة ،بل ً
جدا إنتاجها بعناية خاصة ،لضمان عمر
فمن المهم ً
خدمة طويل.

مفاتيح التكييف

تتحكم مفاتيح التكييف من  MAHLEبشكل موثوق
في مرحالت تيار التشغيل المختلفة ،وتنظم تشغيل
وإيقاف المكونات الفردية بالنظام وف ًقا لنقاط
الضغط المحددة .وهكذا تساعد مفاتيح التكييف
على استخدام التكييف بأمان وفاعلية في جميع
األوقات وتحت جميع الظروف.

معدات الورش والتشخيص

عناصر التحكم الكهربائية
أللواح الخلط

صمام تمدد وأنبوب النفخ
"األوريفيس"

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

ضاغط التكييف

ضروريا إلدارة الحرارة في
يعد ضاغط التكييف
ً
سيارات الركاب :فهو يضغط غاز التبريد وهو ما
يجعل الغاز يسخن .يمر غاز التبريد عبر المحطات
الوسيطة بين المكثف "السربنتينة الخارجية" والمبخر
"السربنتينة الداخلية أو الثالجة" ،حيث يتم إنتاج
الهواء البارد المتبخر المطلوب للمقصورة ،ثم يعود من
جديد إلى ضاغط التكييف لتبدأ الدورة مرة أخرى.
عادة ما يتم تشغيل الوحدة بواسطة محرك يدار بسير
مضلع أو سير حرف  .Vيتم تعبئة ضاغط التكييف
بزيت خاص للتشحيم يدور مع غاز التبريد داخل
دورة التكييف .تختلف أبعاد ضاغط التكييف اعتما ًدا
على حجم دورة التكييف .تقدم  MAHLEباقة كبيرة
أيضا أحدث جيل من
وعالية الجودة ،وتتضمن ً
تكييفات السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

محركات التشغيل والمولدات

مكثف التكييف هو "المضاد" لضاغط التكييف :فإذا
ضغط الضاغط وس ّخن غاز التبريد ،فإن المكثف
يخفض درجة الحرارة مرة أخرى .لهذا الغرض
يتدفق الغاز عبر أنابيب وألواح المكثف "السربنتينة"
المثبت أمام المبرد "الرادياتير" وتنبعث منه الحرارة.
وهذا يقلل من الضغط ويسيل غاز التبريد .من
أجل تسهيل الخدمات اللوجستية والتجميع ،تمتلك
ال من مكثفات التكييف ،باإلضافة
 MAHLEعد ًدا هائ ً
إلى وحدات متكاملة جاهزة ضمن برنامج المنتجات.
وتشتمل الوحدات المتكاملة على مكثف ذي أنبوب
مسطح وخزان تجميع/تمدد ،باإلضافة إلى مجفف
مدمج.

يعد المبخر أحد العناصر األساسية إلدارة الحرارة.
ويتواجد في مقصورة السيارة أسفل لوحة العدادات،
وهو مدمج في نظام التهوية .يستخدم المبخر لتبادل
الحرارة بين الهواء المحيط وغاز التبريد في نظام
التكييف .يتغير غاز التبريد هنا تحت الضغط المرتفع
من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية .يتم إطالق
الهواء البارد المتبخر إلى الخارج عبر السطح
الكبير للمبخر ،ليتم توجيهه بواسطة تيار المنفاخ
"البالور" إلى مقصورة السيارة مباشرة .تتميز مبخرات
 MAHLEبأدائها العالي والمساحة الصغيرة للتركيب
ووزنها المنخفض.

إذا كان المبرد متس ًخا أو يحتوي على رطوبة ،فقد
يتسبب هذا في بعض الحاالت في تلف ضاغط
التكييف .هذا األمر يتم منعه من قبل مجففات
أيضا
فالتر  MAHLEالمصنعة بعناية ،والتي تسمى ً
المرشحات اعتما ًدا على نوع نظام التكييف :عندما
يتدفق غاز التبريد السائل من خالل المجففات،
فإنه يمر بفلتر استرطابي يحجز الرطوبة والجزيئات
نظرا ألن مجفف الفلتر ال يستطيع
الدقيقة .ولكن ً
امتصاص سوى كمية محدودة من الرطوبة قبل أن
يتشبع وسط المجفف ،فإنه يجب استبداله بصفة
دورية كل عامين أو بعد كل فتح لدورة غاز التبريد.
بالمناسبة :تؤدي مجففات الفالتر من MAHLE
وظيفة أخرى مهمة :الجزء العلوي منها يعمل
كمساحة تعويضية ،بينما يعمل الجزء السفلي كخزان
لغاز التبريد .وهكذا يمكن معادلة تقلبات الضغط في
النظام على النحو األمثل.

تتحكم منظمات البالور في أداء مروحة البالور
وبالتالي في تيار الهواء المتدفق إلى مقصورة الركاب.
غالبا ما تتواجد بالقرب من البالور أو يتم تركيبها
وهي ً
على المروحة مباشرة .وتقدم  MAHLEطرازات
كهربائيا أو
مختلفة من المنظمات التي تعمل إما
ً
إلكترو ًنيا :تحتوي منظمات البالور الكهربائية على
أيضا على
العديد من المقاومات وعادة ما تحتوي ً
مصهر "فيوز" حراري مدمج ،لكي يتم إيقاف تشغيلها
في حالة الحمل الزائد لحماية المكونات األخرى.
تتيح المنظمات الكهربائية تشغيل المروحة بتدريج
مختلف للسرعات .أما منظمات البالور اإللكترونية
من  MAHLEفيتم التحكم فيها عبر إشارة معدلة
في عرض النبضة .هذه المنظمات تعمل على تنظيم
تكييف الهواء عبر المروحة بشكل مريح ودون تدريج
للسرعات .كما أنها تتمتع بميزة أخرى هي قدرتها
على التشخيص الذاتي ،فهي تتعرف على حالتها
بنفسها وتبلغ وحدة التحكم على الفور بأي أخطاء.

تعتبر جودة زيت ضاغط التكييف المستخدم من
األمور الجوهرية للتشغيل اآلمن والدائم لنظام
التكييف .يؤدي استخدام الزيت منخفض الجودة
أو غير الصحيح إلى التآكل الشديد ،كما يمكن أن
يؤدي إلى تعطل ضاغط التكييف بشكل مبكر .تقدم
 MAHLEزيو ًتا تخليقية للضاغط .ونوصي بصفة
خاصة بالزيت  ،PAO Oil 68الذي أثبت كفاءته
عاما ويساهم في رفع أداء
على مدى أكثر من ً 20
نظام التكييف .فعلى عكس الزيوت األخرى ،زيت
 PAO Oil 68غير ترطيبي؛ أي أنه ال يمتص الرطوبة
من الهواء المحيط .يمكن استخدام هذا الزيت
ال من زيوت  PAGالمختلفة ،في نظم التكييف
بد ً
وجزئيا مع غاز التبريد
مع غاز التبريد R134a
ً
أيضا في ضواغط التكييف
- R1234yf
وجزئيا ً
ً
التي تعمل بالكهرباء (يرجى مالحظة العرض
العام لالستخدامات) .هذا يجعل التعامل أبسط
بكثير :فمنتج واحد من ٍ PAO Oil 68
كاف لمعظم
االستخدامات  -كما أن ضواغط تكييف MAHLE
ال عند العمل بزيوت
تستمر في التمتع بالضمان كام ً
 PAO Oil 68أو .PAO Oil 68 Plus UV

التبريد والتكييف

مكثف التكييف

مبخر "سربنتينة داخلية"

مجفف الفلتر والمرشح

منظم بالور التكييف والمقاومة

زيوت ضواغط التكييف

الفالتر

التكييف

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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التبريد والتكييف

لـديــك الـخـيـار!

غالبا ما تعرض الكتالوجات منتجين يتطابقان مع
ً
السيارة لالختيار بينهما  -ويتم وضع ملصق خاص
أيضا
أمام منتج باقة  .PREMIUM LINEكما يمكن ً
رؤية ملصق  PREMIUM LINEعلى ملصقات
العبوة وعلى األجزاء نفسها .هذا التصنيف الواضح
دائما على تمييز محتويات الصندوق
للمنتج يساعد ً
بوضوح.

وStandard

للمنتجات.

وسط أكثر من

1200

والنقطة األهم على اإلطالق :مع المنتجات المناسبة،
سواء  PREMIUM LINEأو  ،Standardوالخدمات
االعتمادية التي تقدمها في ورشتك ،سوف تتمكن من
إرضاء عمالئك ..والتأكد من عودتهم إليك مرة أخرى.

معدات الورش والتشخيص

فرق واضح في الجودة

ويستطيع العميل أن يختار بين الفئتين Premium

استخدام

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

 PREMIUM LINEبجودة - OEM
للعمالء الذين يبحثون عن األفضل

منتجات  PREMIUM LINEالمصنوعة بجودة
الصانع األصلي للمعدات ()OEMتتميز بمتانتها
أداء فائ ًقا حتى في ظل
وعمرها الطويل ،وهي تقدم ً
الظروف القاسية  -مما يجعلها الحل المثالي للعمالء
الذين ينشدون األفضل على اإلطالق.

المنتجات القياسية التي يصل عددها إلى 3000
منتج ،والتي تتساوى في الجودة دون أن تحمل
إضافات  ،PREMIUM LINEفتقدم األداء الجيد
اقتصاديا يمثل التوازن بين السعر واألداء.
ال
وتعد ح ً
ً
جودة جيدة بسعر مناسب.

محركات التشغيل والمولدات

مستوى
البريميوم
أم القياسي
الجيد؟

يوفر خط  PREMIUM LINEقطع غيار بجودة
الصانع األصلي للمعدات ( )OEMويضم حوالي
 4500منتج تم تصنيعها بواسطة  MAHLEوAKG
و HANONومص ّنعي  OEMآخرين.

دائما
القياسي جيد ً

التبريد والتكييف

الفالتر

دائما في المقدمة .ولذلك فإننا نقدم أكبر مجموعة فائقة التميز في سوق ما بعد البيع
في  MAHLEنضع احتياجات العميل ً
المستقل لتكييف هواء السيارة وتبريد المحرك .تقدم باقة  PREMIUM LINEقطع غيار بجودة الصانع األصلي للمعدات
أداء فائقًا حتى في ظروف التشغيل
( ،)OEMوالتي تم تصميمها بحيث تعيش طوال دورة حياة السيارة .هذه الباقة تقدم ً
القاسية.

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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التبريد والتكييف

منظمات الحرارة

تحكم ذكي في حرارة التشغيل
من أجل توفير األجواء المثالية

مقاوم الحرارة
قرص الصمام
ياي ضغط
اإلطار الخارجي (لعنصر العمل)
حشوة مطاطية
مكبس العمل

دليل (قرص تجاوز)
الجسم الخارجي

مقطع عرضي لمنظم حرارة كهربائي مع الوصالت الكهربائية ومقاوم الحرارة المدمج في عنصر الشمع.

معدات الورش والتشخيص

قابس

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

nاالحتراق المثالي
nانخفاض استهالك الوقود
nانخفاض انبعاث الملوثات
nعمر أطول للمحرك
nأداء أعلى
nمزيد من الراحة

تعمل منظمات حرارة  MAHLEفي جميع نطاقات
الحرارة من المناطق االستوائية الحارة إلى أشد
درجات البرودة في القطب الشمالي .وهي تنقل أي
محرك بسرعة إلى حرارة التشغيل الصحيحة عن
طريق التحكم في دورة التبريد .تقدم MAHLE
باقة كبيرة من منظمات الحرارة المتنوعة وغيرها من
مكونات التحكم في الحرارة لمختلف المتطلبات.

محركات التشغيل والمولدات

nخراطيش منظمات الحرارة ،منظمات الحرارة
المدمجة وذات المبيت الخارجي ،منظمات
الحرارة ذات صمامات األكمام ،ومنظمات
الحرارة الكهربائية المتصلة بكمبيوتر المحرك
nمنظمات حرارة غازات العادم EGR
nمنظمات حرارة الزيت
nحساسات الحرارة ومفاتيح الحرارة

يتميز تنظيم الحرارة المرتبط بالحمل بالمزايا التالية:

التبريد والتكييف

ويقدم قطاع  MAHLE Aftermarketباقة متنوعة
من منظمات الحرارة والمكونات المستخدمة في
تنظيم درجة الحرارة:

تساهم منظمات الحرارة الكهربائية في زيادة كفاءة
المحرك ،ألنها تحتوي على مقاومة كهربائية للحرارة
مدمجة بشكل إضافي داخل شمع الثرموستات.
كهربائيا
وحيث إن هذه المقاومة يتم التحكم فيها
ً
بواسطة وحدة تحكم ،فهي تتفاعل بشكل أسرع مع
ظروف التشغيل والتحميل المتغيرة.

الفالتر

يحتاج محرك االحتراق لمستوى
ثابت من الحرارة قدر اإلمكان ،كي
يستطيع الوصول إلى كفاءته المثلى.
ولضمان ذلك ،يتم استخدام منظمات
الحرارة التي تقوم بتنظيم حرارة
المحرك بمساعدة سائل التبريد.

منظمات الحرارة الكهربائية المتصلة
بكمبيوتر المحرك  -األكثر فاعلية في
دورة التبريد

عالميا ذي خبرة طويلة في
تعد  MAHLEشري ًكا
ً
تطوير وإنتاج األنظمة ومكونات اإلدارة الحرارية
لكبار مصنعي السيارات والمحركات.

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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قوة وفاعلية -
لبداية مثالية

لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع  -بسبب الزيادة الكبيرة في التحول إلى
السيارات والمعدات الكهربائية  -نحن نقدم باقة واسعة من المحركات الكهربائية
وأجهزة التحكم لسيارات الركاب والسيارات التجارية والروافع الشوكية ،والمركبات
الصناعية ،وسيارات كنس الشوارع ،وروافع الباليتات ،وعربات الجولف ،ومكيفات
الهواء بحافالت الركاب .يتم عرض هذه المنتجات بالتفصيل في كتالوج منفصل.

عاما من الخبرة والمعرفة تقف خلف
أكثر من ً 50
منتجاتنا من محركات بدء الحركة ،والمولدات،
ومحركات الدفع الكهربائية ،وأجهزة التحكم .نحن
نفخر باستخدام منتجاتنا في مختلف التطبيقات،
ومرورا بالسيارات التجارية،
بدءا بسيارات الركاب،
ً
ً
واآلالت الزراعية ،وآالت البناء ،وعربات الجولف،
والقوارب.

معدات الورش والتشخيص

محركات دفع كهربائية وأجهزة تحكم

خبرات ومعارف
تستحق التقدير

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

نحن نوفر المنتج المناسب ألشهر الشركات المصنعة للسيارات وفي مختلف
التطبيقات .ونحن نحظى بتغطية أكثر من  %50من محركات بدء الحركة وأكثر من
 %44من المولدات ،وبفضل التطوير المستمر ،نحن نسعى جاهدين للوصول إلى
تغطية تتجاوز  %80في أوروبا.

محركات التشغيل والمولدات

محركات بدء الحركة والمولدات

نورد فقط معدات فائقة الجودة بجودة الصانع األصلي (.)OEM
nنحن ّ
دائما منتجات جديدة بنسبة  ،%100فالمكونات
nسوف تستلم منا ً
خيارا بالنسبة لنا.
المجددة أو التي تمت صيانتها ال تمثل ً
nمع منتجاتنا ،سوف تحظى بمزايا طول العمر التشغيلي ،وسهولة الصيانة،
واألداء الوظيفي المتميز .منتجاتنا مناسبة لالستخدام في قطاع المركبات
الثقيلة والتجارية ،فهي مقاومة للملح والمياه والغبار ،وغير حساسة
لالهتزازات أو الحرارة المنخفضة أو العوامل الجوية األخرى.
nتصميمنا المضغوط يوفر مساحة للتطويرات الجديدة
ومجموعة متنوعة من التطبيقات.
nجميع مكوناتنا تتمتع بخصائص التوافق
الكهرومغناطيسي وتستوفي المعايير الدولية.
nنحن نتبنى ممارسات التصنيع المستدامة وترشيد استخدام الموارد.

التبريد والتكييف

تم تجهيز جميع منتجات الميكاترونيات بملصق األمان
 VeoMark®المضاد للتزوير .وتشمل باقة المنتجات حوالي
 700محرك بدء حركة ،وحوالي  700مولد ،وأكثر من 400
محرك دفع كهربائي ،وحوالي  5000قطعة غيار حالية.
جدير بالذكر أن هذه الباقة يتم توسعتها بشكل مستمر.

االختيار األول على الدوام  -ألسباب وجيهة

الفالتر

محركات التشغيل والمولدات

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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nالمشغالت والمفاتيح الكهربائية
nالمنتجات اإللكترونية ،مثل وحدات التحكم
في شمعات توهج الديزل ،ووحدات التحكم
في المحركات ذات الجهد المنخفض،
ووحدات التحكم في إشارات التحذير الصوتية،
وإلكترونيات فصل البطارية
nاإللكترونيات ذات القدرات العالية مثل محول
التيار المستمر/التيار المستمر
nحساسات مختلفة

حلول مبتكرة لنظم النقل
والحركة في المستقبل

المشغالت والمفاتيح الكهربائية

الحساسات

الوحدة اإللكترونية

اإللكترونيات ذات القدرات العالية

معدات الورش والتشخيص

تشمل باقة المنتجات:

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

Aftermarket

nنقل الخبرات والمعارف عبر الدورات التدريبية
التي تقدمها MAHLE Aftermarket

محركات التشغيل والمولدات

نرحب بشركة ناجاريس " "Nagaresاألسبانية
جديدا في
عضوا
المتخصصة في اإللكترونيات
ً
ً
مجموعة  .MAHLEباالستحواذ على الشركة تعزز
 MAHLEكفاءاتها في قطاع المنتجات الخاصة
ال
بالنقل الكهربائي ،وسوف تقدم في المستقبل حلو ً
لألنظمة ضمن باقة المنتجات الواسعة المخصصة
لمنظومات القيادة الكهربائية ،والملحقات
الكهربائية ،واإلدارة الحرارية.

nشبكة  MAHLEالعالمية بين يديك ،مع ميزة
التواصل الشخصي في المواقع
nباقة منتجات أكبر من مصدر واحد  -لجميع
حلول النقل والحركة
nدعم فني شامل من خبراء منتجات MAHLE

nإلكترونيات التحكم والقدرة لسيارات الركاب
والسيارات التجارية بجودة متناهية من الصانع
األصلي MAHLE Nagares
nخبرات تمتد لسنوات طويلة على صعيد التطوير
والتصنيع إللكترونيات السيارات في قطاع
المنتجات الجديد ""Electronics
nالوصول إلى باقة المنتجات الموسعة ،التي تلبي
جميع االستخدامات اإللكترونية ذات التوجه
المستقبلي ،ويتم تحديثها باستمرار لتظل
دائما مع توجهات السوق
متواكبة ً

التبريد والتكييف

استفد من باقة منتجات أكبر من
مصدر واحد  -لجميع حلول النقل
والحركة.

قيمة إضافية أكبر للموزعين
وورش السيارات

مزايا أكثر وأكثر

الفالتر

إلكترونيات التوجيه والقدرة

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك
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معدات الورش والتشخيص

أجزاء المحرك

وحدات خدمة التكييفات
قام قطاع خدمات السيارات MAHLE Aftermarket

بتطوير خط اإلنتاجArcticPRO® بتقنية  E3لتقديم
خدمات وصيانة التكييفات على أعلى مستوى من
الكفاءة واالقتصادية والمحافظة على البيئة.

حلول فعالة للخدمة
والصيانة

هو ختم الجودة واالعتمادية الوظيفية للمنتجات الخاصة بتجهيزات الورش المهنية .الجهاز الذي يتم تطويره وتصميمه
وف ًقا لمواصفات  EGEAيستوفي جميع المتطلبات القانونية ومعايير السالمة .يعد الختم شهادة على أن  MAHLEتطور
وحدات خدمة ذات جودة فائقة وأداء ٍ
عال للورش .عدد كبير من وحدات خدمة تكييف  R1234yfالخاصة بنا تحمل
هذه االمتياز.

معدات الورش والتشخيص

ختم EGEA

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

من الوحدات األساسية/خفيفة الوزن إلى وحدات
المبتدئين إلى الحلول االحترافية والمتميزة ،نقدم
لعمالئنا منتجات مصممة بشكل مثالي لتناسب جميع
االحتياجات.

+خدمة فعالة وناجحة بغض النظر عن
السيارة ودرجة الحرارة المحيطة
+منفذ  ،USBوواي فاي ،وبلوتوث للتشخيص
عن بعد وتحديثات البرامج وشبكة ASA
+مناسبة لكل من :سيارات الركاب ،والسيارات
التجارية ،وسيارات الطرق الوعرة،
واآلالت الزراعية ،والسيارات الهجينة
+لمبات  LEDتظهر الحالة في
كل مكان داخل الورشة
+التحكم عن بعد عبر تطبيق الهاتف الذكي/
الجهاز اللوحي ( iOSوأندرويد)
+تصميم مريح :يمكن فتح مقدمة
الوحدة بمقبض واحد

التبريد والتكييف

ArcticPRO® 

المزايا في لمحة سريعة

الفالتر

كـفـاءة
وابـتـكـار

خط وحدات خدمة التكييف

الحشيات (الجوانات)
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معدات الورش والتشخيص

استعادة كاملة لوسيط التبريد من الخراطيم والوصالت.
PUMP – E³

بفضل عملية التنظيف الداخلي لمضخة التفريغ ،يمكن تمديد مواعيد تغيير
الزيت لفترات طويلة تصل إلى  1000ساعة تشغيل .الميزة :تكاليف صيانة
جدا.
منخفضة ً

غاز التبريد R1234yf
احترافي

أساسي

ArcticPRO® ACX 420

هل تبحث عن قطع غيار؟
هل تبحث عن إضافة معينة لوحدة خدمة التكييف ،أو تحتاج إلى قطعة غيار؟
يسعدنا أن نقدم لك باقة كبيرة من الملحقات واإلكسسوارات ،ويسرنا أن نتلقى
استفساراتك من هناsales-workshop-equipment@mahle.com :

nخزان غاز التبريد  12لتر
nشاشة كبيرة  7بوصة تعمل باللمس
nلسيارات الركاب ،والسيارات التجارية،
وسيارات الطرق الوعرة ،واآلالت الزراعية،
والسيارات الهجينة
nطابعة لوثائق العميل
nقاعدة بيانات الخدمة
nقابلية التعديل لغاز التبريد R513a
nاختياري :الوظيفة الهجينة
في Standard 420 ACX

ArcticPRO® ACX 450
nمضخة تفريغ عالية األداء

nشهادات اعتماد CE/PED

nتصريف أوتوماتيكي بالكامل للغازات غير القابلة
للتكثيف
nطابعة لوثائق العميل
nقاعدة بيانات الخدمة
nاختبار أداء التكييف
nقابلية التعديل لغاز التبريد R513a
nكشف تسرب غاز النيتروجين/غاز التشكيل

بريميوم

ArcticPRO® ACX 480
nمضخة تفريغ عالية األداء
nشاشة كبيرة  7بوصة تعمل باللمس
nطابعة لوثائق العميل
nقاعدة بيانات الخدمة
nاختبار أداء التكييف
nقابلية التعديل لغاز التبريد R513a
nكشف تسرب غاز النيتروجين/غاز التشكيل
nنظام العناية بالزيت:
عبوات زيت محكمة الغلق

معدات الورش والتشخيص

CONNECT – E³

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

nمضخة تفريغ عالية األداء
nخزان غاز التبريد  12لتر
nشاشة كبيرة  7بوصة تعمل باللمس
nطابعة لوثائق العميل
nقاعدة بيانات الخدمة
nقابلية التعديل لغازي التبريد R1234yf
وR513a

nمضخة تفريغ عالية األداء
nقابلية التعديل لغازي التبريد R1234yf
وR513a
nشاشة كبيرة  7بوصة تعمل باللمس
nطابعة لوثائق العميل
nقاعدة بيانات الخدمة
nاختبار أداء التكييف
nكشف تسرب غاز النيتروجين/غاز التشكيل

nمناسبة للسيارات الهجينة
nمضخة تفريغ عالية األداء
nقابلية التعديل لغازي التبريد R1234yf
وR513a
nشاشة كبيرة  7بوصة تعمل باللمس
nطابعة لوثائق العميل
nقاعدة بيانات الخدمة
nاختبار أداء التكييف
nكشف تسرب غاز النيتروجين/غاز التشكيل
nنظام العناية بالزيت :عبوات زيت محكمة الغلق

محركات التشغيل والمولدات

أما شاشة اللمس الكبيرة مقاس  7بوصات ،فترشد موظف الورشة بسهولة وأمان
خالل جميع الخطوات الالزمة لخدمة تكييف الهواء .ويمكن التحكم في أجهزتنا
االحترافية والمتميزة ومراقبتها عبر التطبيق .كما أننا نوفر شبكة خدمات فعالة عبر
سائر القارة األوروبية ،تقدم الدعم الفني واإلرشادات وخدمات التدريب.

FILL – E³

جاهزية دائمة  -بغض النظر عن حرارة السيارة أو درجة الحرارة المحيطة.

ArcticPRO® ACX 320

ArcticPRO® ACX 350

ArcticPRO® ACX 380

التبريد والتكييف

سوف تبهرك وحداتنا الجديدة بقدراتها الهائلة على االتصال .فجميع الوحدات
تتصل بخادمنا عبر اإلنترنت وتتلقى تحديثات دائمة وتلقائية للبرمجيات .يعتبر
التصميم المريح واالستخدام البديهي لعناصر التحكم من أحدث ما تم التوصل إليه
تماما لسهولة التعامل من خالل التحكم
من تقنيات .كما أننا نضع معايير جديدة ً
بيد واحدة في غطاء الصيانة .جميع وحدات خدمة التكييف من الجيل الجديد
يمكن تحويلها بالفعل إلى غاز التبريد  ،R513aومصممة للتكامل مع شبكة .ASA

معادلة وحدات خدمة التكييف من  ،MAHLEوالتي تسري
على جميع وحداتنا:
 = E³بيئية × اقتصادية × فعالة

أساسي

الفالتر

تماما في هذا المجال ،لما يمتلكه من مزايا
الجيل الجديد من وحدات خدمة التكييف من  MAHLEيضع معايير جديدة ً
الترابط والتوصيل وسهولة االستخدام والصيانة .تتصل الوحدات عبر البلوتوث وشبكات الواي فاي ،كما أنها مزودة بشاشة
لمس كبيرة ،وتطبيق لمراقبة الحالة والخدمة عن بعد.

احترافي

بريميوم

الحشيات (الجوانات)

الجيل الجديد من الوحدات

غاز التبريد R134a

أجزاء المحرك
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كاشف التسريب
ذو الوضع المزدوج

ArcticPRO® LD-2
 ArcticPRO® LD-2هو كاشف تسرب مزدوج
الوضع مزود بنظام استشعار إلكتروني باإلضافة
إلى تكنولوجيا الكشف باألشعة فوق البنفسجية
الحاصلة على براءة اختراع.
nيكتشف نظام استشعار اإللكتروليت المتقدم
غازات التبريد  R134aوR1234yf
أيضا بشكل مستقل عن
nتعمل الشاشة الرقمية ً
إعدادات التنبيه الصوتي ومستوى الحساسية،
وتساعد على تحديد موقع التسرب بدقة

 – ACXجهاز الغسيل
الشامل

خزان غسيل مزود بحامل لمرونة االستخدام .غير
تماما بوحدة خدمة التكييف أو الموقع
مرتبط ً
nلغازات التبريد  R134aوR1234yf

nوصول مباشر إلى فلتر غاز التبريد لسرعة التغيير
nمرونة االستخدام :طقم وصالت متعددة لخرطوم
الضغط ،للتوصيل بمختلف وحدات خدمة
التكييف

التشخيص عن بعد والدعم الخدمي في أي وقت
وفي أي مكان

nمساعدة فورية في أسوأ السيناريوهات  -دون
الحاجة إلى وجود فني في الموقع
nسهولة االتصال بين وحدة خدمة التكييف
والكمبيوتر عبر واجهة  USBأو شبكة الواي
فاي
nيستطيع شريك الخدمة الخاص بالورشة التحكم
في جهاز الخدمة والمكونات الفردية عن بعد،
وتصحيح األخطاء إذا لزم األمر دون الحاجة
للتواجد في الموقع
nلوحدات خدمة تكييف MAHLE
 ،ArcticPRO®وMAHLE FluidPRO®

إحدى وظائف برنامج  ACXوATX Manager

nقم بتنزيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر مباشرة
nقم بتوصيل جهاز الخدمة بالكمبيوتر عبر منفذ
 USBأو شبكة الواي فاي
nتبدأ اآلن الصيانة عن بعد من خالل برنامج
 ACXوATX Manager
nبواسطة الرقم التسلسلي الخاص بوحدة خدمة
 ،MAHLEيمكن لشريك  MAHLEأو شريك
الخدمة المعتمد الوصول إلى الوحدة عن بعد
nيتم عرض المخطط الهيدروليكي والمكونات
nيستطيع شريك الخدمة التحكم عن بعد في
وحدة الخدمة والمكونات الفردية وعالج
األخطاء

وحدة الشفط ROU

تزيل غازات التبريد غير المعروفة والملوثة بسهولة
وأمان من تكييف السيارة
nلغازات التبريد  R134aوR1234yf

nتنظيم مثالي :مكالمة واحدة هي كل ما يتطلبه
توماتيكيا،
األمر! النقل والتحليل والتخلص أو
ً
وبدون إزعاج المراسالت الورقية
يمكنك العثور على معلومات مفصلة عن عروضنا الكاملة لخدمات التكييف في كتيبنا
"حلول فعالة للخدمة والصيانة".

معدات الورش والتشخيص

nمتوافق مع متطلبات الرابطة األلمانية
لصناعة السيارات ()VDA
nعملية بسيطة وأوتوماتيكية ،ونتائج قياس فورية

nطقم لتحديد تسربات التكييف
nالطقم يشمل:
أسطوانة غاز التشكيل ،وكاشف تسرب
لغاز التشكيل ومنظم ضغط

 ACXوATX Manager

الخدمة عن بعد

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

جهاز تحليل خارجي لوحدات خدمة التكييف
 ،MAHLE ACXلغاز التبريد  R1234yfواآلن
لغاز التبريد R134a

حقيبة كشف التسرب

محركات التشغيل والمولدات

 – ACX RFIDجهاز
تحليل غاز التبريد

طقم كاشف تسرب
النيتروجين/الهيدروجين

أجهزة  MAHLEلغسيل وحدات خدمة التكييف وناقل الحركة سهلة االستخدام وتتمتع بأعلى مستوى من االعتمادية .وإذا
كانت لديك مشكلة مستمرة دون حل ،فسوف تتدخل خدمة التشخيص عن بعد لتقديم المساعدة السريعة.

التبريد والتكييف

جديد

الفالتر

ملحقات
خدمة
التكييف

جديد

التشخيص عن بعد
وخدمة الدعم

الحشيات (الجوانات)

معدات الورش والتشخيص

أجزاء المحرك
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FluidPro®
ATX 190

®FluidPRO
ATX 150/ATX 180
تصميم سهل االستخدام وأحدث التقنيات العصرية
لترا للـ ATF
nخزان تبادلي ً 25

الجديد مع وحدة تغيير سريع
nحاوية للخليط المضاف 500 :مل
nشبكة صرف لحوض الزيت
nحامل لحامل الخرطوم

nفلتر الزيت الجديد :فلتر شبكي من
الصلب/مقاس  150ميكرومتر
nدورة أوتوماتيكية :إجراء مدعوم
nالشطف :أوتوماتيكي
nتنظيف الخرطوم :أوتوماتيكي
nصرف خزان  ATFالقديم
nاألبعاد 1200 × 750 × 750 :مم
تقريبا
nالوزن 65 :كجم ً
nشاشة العرض :شاشة  LCDمقاس  4.3بوصة
nلوحة المفاتيح :لوحة مفاتيح غشائية

nتحديث البرمجيات USB :من النوع A
مع مفتاح USB 2.0

nالدائرة الهيدروليكية مضخة التغذية  10لتر/
دقيقة مضخة ترسية أحادية المرحلة
nالوصالت الهيدروليكية 3 :متر صافي
طول خراطيم الخدمة  1و / 2طول
خرطوم صرف  ATFالقديم  1.5متر
(مع  FluidPRO® ATX 180فقط)

لقد زاد عدد السيارات المزودة بناقل حركة
أوتوماتيكي بشكل كبير في السنوات األخيرة .ويوصى
بصيانة ناقل الحركة كل  60000كم في المتوسط.
مع المعدات المناسبة مثل  FluidPRO® ATXمن
 ،MAHLEفسوف تكون المهمة غير معقدة.
يوصي مصنعو السيارات بصيانة ناقل الحركة
األوتوماتيكي:
nلتجنب تكاليف المتابعة المرتفعة
في حالة حدوث مشاكل
nإلطالة عمر خدمة ناقل الحركة األوتوماتيكي
nللحفاظ على األداء الجيد للسيارة
nلتجنب األعطال بسبب التآكل واتساخ الـ ATF
nلضمان قيادة أكثر راحة

معدات الورش والتشخيص

حصري لسيارات
مرسيدس بنز:

+أوتوماتيكي بالكامل
+بديهية االستخدام
+تغيير الزيت بشكل آمن ومريح

nبرنامج  Zero Crossهو برنامج سريع لتغيير
الزيت بأمان وراحة وأعلى مستوى من
النقاء (مع  FluidPRO® ATX 180فقط)
nقاعدة بيانات ذكية  -توفر بسرعة معلومات
مفصلة عن مواصفات السيارة وبيانات
الخدمة ،مثل نوع الزيت ،ومستوى
الزيت ،ووصلة المهايئة ،والفلتر
nمتكامل ،بسيط ،وبديهي
ترشدك واجهة المستخدم بسرعة وبشكل
شامل خالل عملية الصيانة األوتوماتيكية
nأعلى درجة نقاء  -ال تلوث للزيت
بسبب استخدام مضختين ،دورات
زيت منفصلة ،وتنظيف أوتوماتيكي
nعرض واضح لجودة الزيت وضغط زيت
ناقل الحركة أثناء إجراء الصيانة
nسهولة تغيير أنواع الزيت المختلفة
بفضل خزانات الزيت القابلة لإلزالة
nزمن الصيانة من  5إلى  15دقيقة فقط

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

المزايا في لمحة سريعة

حلنا FluidPRO® ATX -

توماتيكيا
nيتم فحص وصالت الخراطيم أو
ً
قبل كل صيانة وتعديلها وف ًقا التجاه التدفق
 لم تعد هناك حاجة لتغيير ذلك يدويًاتوماتيكيا،
nيراقب حرارة زيت ناقل الحركة أو
ً
تلقائيا بمجرد أن تصل
وتبدأ عملية الشطف
ً
حرارة الزيت إلى الدرجة الصحيحة
nوضع عصا القياس  -طريقة بديلة لتغيير
الزيت عبر أنبوب دليلي للزيت (مع
 FluidPRO® ATX 180فقط)
nعملية متكاملة إلزالة حوض الزيت
وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة

محركات التشغيل والمولدات

التبريد والتكييف

الفالتر

الحشيات (الجوانات)

صيانة ناقل الحركة األوتوماتيكي:
أوتوماتيكية بالكامل

معدات الورش والتشخيص

جهاز فائق الدقة لقياس
جزيئات الديزل

"جهازنا الجديد  180 EmissionPRO®هو ثمرة التعاون البناء مع  BRAIN BEEفي قطاعي التطوير واإلنتاج ".أوالف
هينينج  -عضو مجلس إدارة مجموعة  MAHLEورئيس قطاع ما بعد البيع Aftermarket

قياس دقيق لالنبعاثات في محركات البنزين
والديزل
nيستوفي متطلبات المواصفة AU 5.01 -

nفصل برمجي لقسم المعايرة وتوجيه المشغل
nتصميم معياري نموذجي
nبرمجيات مفتوحة
nدليل تشغيل مدمج

+الباقة الكاملة  MAHLEالختبار انبعاثات العادم
+وحدة فحص عادم تعمل بنظام الويندوز
+يمكن استخدامها كوحدة متنقلة أو ثابتة
+قابلة للتعديل واإلضافة حسب متطلبات العمالء

سهولة
التشغيل

جهاز قياس فائق الدقة لجزيئات الديزل
يقيس الجزيئات في محركات البنزين بحجم
حوالي  10نانومتر فقط
تماما مع 180 EmissionPRO®
nيتناسب ً
أيضا
كموديل إضافي ،ومع المنتجات الخارجية ً
n

+تكنولوجيا صناعية رائدة
+سهولة التعامل
+يعمل كحل قائم بذاته بفضل اشتماله
على الشاشة ولوحة المفاتيح
+إمكانية التشغيل عن طريق البلوتوث أو الـ USB

معدات الورش والتشخيص

EmissionPRO® 180

nاستخدام بديهي للبرنامج
nإمكانية دمج التشخيص والخطوات
اإلرشادية الكتشاف األخطاء وإصالحها
nوحدة قياسية لقياس سرعة دوران المحرك،
ونقل القيم عبر  USBأو البلوتوث
nواجهة التوصيل بالسيارة تتمتع بقدرات
كبيرة لقراءة ذاكرة األخطاء
nعربة متنقلة ومريحة تحمل الطابعة
ولوحة المفاتيح والماوس وشاشة
 24بوصة وجهاز الكمبيوتر

المزايا في لمحة سريعة

PMU400

المزايا في لمحة سريعة

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

التبريد والتكييف

قـريـبـًا

الفالتر

الحشيات (الجوانات)

المزيد من الحلول -
لخدمات فائقة الجودة

أجزاء المحرك
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أداة المعايرة الرقمية لنظم مساعدة السائق

()ADAS

nمعايرة سهلة وموثوقة لنظم مساعدة السائق
nتضع  MAHLEمعايير جديدة في هذا
القطاع الواعد ،بفضل احتواء منتجنا
على برنامج بديهي في طريقة التشغيل
ومتوافق مع التوجهات المستقبلية

معلومة تهمك
أيضا ملحقات مثل EASY
تتوفر ً
 ،PLACING KITأو مشابك العجالت،
أو أغطية الغبار .لمزيد من المعلومات،
يرجى مراجعة قوائم األسعار المنفصلة.

معدات الورش والتشخيص

معايرة نظم مساعدة
السائق  -ببساطة

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

مع هذه األداة تستطيع ورش السيارات تعديل ومعايرة
نظم مساعدة السائق بسرعة وسهولة  -وباستخدام
لوحة معايرة رقمية واحدة فقط ،ما يوفر الوقت والمال.
يتم تحديث األداة باستمرار عبر اإلنترنت ،باإلضافة
إلى تغطية المزيد من السيارات.

التبريد والتكييف

®TechPRO
Digital ADAS

الفالتر

أداة المعايرة الرقمية لنظم مساعدة
السائق ()ADAS

الحشيات (الجوانات)

معدات الورش والتشخيص
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معدات الورش والتشخيص

الجاهزية لبدء تشخيص السيارة في غضون ٍ 7
ثوان
nسهل االستخدام
nمعلومات فنية مدمجة (مخطط األسالك،
قائمة األخطاء ،عرض الحالة)
nالوظائف :استعراض البيانات ،استعراض
األخطاء وإظهار الحلول؛ تشخيص
المكونات الفردية وترميز المكونات

بوصة وواي فاي (المحطة فقط)

TecDocPOWEREDn

nاألبعاد 50 × 217 × 317 :مم
(المحطة) 25 × 48 × 120/مم ()VCI
nالوزن 1500 :جم (المحطة) 90/جم ()VCI
nبروتوكول االتصال:
ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519
– J1850 PWM / ISO 11519 – J1850
 – VPW / ISO 11898-2خط كان فائق
السرعة – ISO 11898-3/خط كان منخفض

+تحديث دائم عبر شبكة الواي فاي
ال
+تصميم مبتكر لواجهة المستخدم يمنحك وصو ً
فوريا إلى جميع المعلومات التي تحتاجها ألداء
ً
عملك المهني بأعلى مستوى من االحترافية
+تغطية سوق السيارات داخل االتحاد األوروبي
بنسبة تزيد على %90
+وظيفة التحكم والبرمجة  PASS-THRUمتوفرة

تعمل سلسلة منتجات TechPRO®كواجهة تفاعلية
بينك وبين فني السيارات والسيارة نفسها .بفضل
الوظائف العديدة والمتنوعة ،وخيارات المسح الكثيرة،
وبرنامج المستخدم البسيط ،والعدد الكبير من
الواجهات ،تضمن لك أدوات المسح TechPRO®
سرعة العمل مع الحصول على نتائج ممتازة .أدوات
 TechPRO®سهلة االستخدام ومصممة بدقة
ألعمال ورش السيارات .يقوم الجهاز بقراءة البيانات
واألخطاء ،ويعرض الحلول ،ويم ّكن من تشخيص
المكونات ويقدم الترميز الخاص بكل منها.

هو نظام تشغيل قوي أسرع حتى  10مرات
من نظم تشخيص السيارات األخرى.
فوريا إلى جميع
يمنحك  TechPRO® Scanوصو ً
ال ً
المعلومات التي تحتاجها ألداء عملك المهني بأعلى
مستوى من االحترافية تتعرف محطة التشخيص
تلقائيا على نظام السيارة ،كما تحتوي على شاشة
ً
سهلة االستخدام ،مما يساعدك على معرفة أعمال
الصيانة المطلوبة على الفور.

معدات الورش والتشخيص

®TechPRO
TechPRO® SMART

nشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1

السرعة  – SAE J2411 /خط كان سلك واحد
SAE J2534 PASS-THRUn:
( NEXUS-THRUاختياري)
nالتوصيل الالسلكي :بلوتوث  – 4.1واي
فاي -b/g/n 802.11هوائي مزدوج  -تقنية
( Beamformingالمحطة)/بلوتوث  4.1بمدى
يصل إلى  100متر في المجال الحر ()VCI
nالشاشة :شاشة  TFT LCDتعمل باللمس مقاس
 10.1بوصة بدقة ( 800 × 1200المحطة)

المزايا في لمحة سريعة

 – TechPRO®التشخيص

TechPRO® Scan

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

محركات التشغيل والمولدات

التبريد والتكييف

الفالتر

الحشيات (الجوانات)

أجزاء المحرك

أدوات التشخيص
األسرع في العالم

MAHLE OzonePRO

للتنظيف اآلمن

لماذا يعتبر تنظيف مقصورة السيارة
أمرا غاية في األهمية؟
ً
غالبا ما تتواجد الفيروسات والبكتيريا وفطر العفن
ً
في فرش التنجيد أو السجاد أو في دورة تكييف
السيارة .من أجل سالمتك وسالمة عمالئك ،نوصي
بالتنظيف الشامل لمقصورة السيارة مع كل صيانة.
فخدمة التنظيف بالمعدات الفعالة أصبحت اليوم
ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

راحة االستخدام
عـبـر

التطبيق

معدات الورش والتشخيص

عن طريق والعة
السجائر

أيضا الروائح الكريهة التي
يزيل ً OzonePRO
تسببها البكتيريا والفطريات داخل مقصورة السيارة
بكفاءة عالية.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

وصلة  12فولت

يشتهر األوزون بأنه عامل تنظيف طبيعي ويستخدم
على نطاق واسع في العديد من المجاالت :فيمكن
استخدامه لتنقية الهواء والماء واألسطح واألقمشة.

محركات التشغيل والمولدات

ال مكان
للفيروسات!

استنا ًدا إلى معلومات طراز السيارة والحالة الداخلية
لها ،يحلل الحساس باستمرار تركيز األوزون المتولد
داخل السيارة حتى يتم الوصول إلى القيمة المثالية،
ثم يحافظ على هذه القيمة ثابتة طوال الوقت
المطلوب لضمان التنظيف األمثل.

غالبا ما يستخدم األوزون ( )O3لتنظيف المرافق
ً
الصحية لما يمتلكه من تأثير قوي وفعال للتنظيف،
حيث يقتل الفيروسات والعفن والبكتيريا المتواجدة
على األسطح أو داخل مقصورة السيارة.

التبريد والتكييف

الفالتر

 MAHLE OzonePROهو جهاز تنظيف احترافي سهل االستخدام داخل الورشة .يحتوي  OzonePROعلى حساس خاص
يمنحك نتائج مثالية وتنظيفًا آم ًنا.

الحشيات (الجوانات)

معدات الورش والتشخيص

أجزاء المحرك
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معدات الورش والتشخيص

األخرى

هدفك هو :العمل دون إضاعة الوقت داخل ورشتك.
ولهذا فإن  OzonePROمزود بتقنية البلوتوث
لالتصال بجميع أجهزة  MAHLEاألخرى داخل
الورشة .كما يمكن توصيل الجهاز بسهولة بأجهزة
التشخيص TechPRO® ووحدات خدمة التكييف
.ArcticPRO® ACX
يمكنك تفعيل العمليات اإلضافية عبر واجهة
المستخدم مباشرة ،وبالتالي استخدام جميع األجهزة
على النحو األمثل.

المواصفات الفنية
السعة

البلوتوث

الحساس

عرض الحالة

تطبيق التحكم عن بعد
القدرة
التوصيل
األبعاد
الوزن

 5000مجم/س
+

األوزون ،الحرارة ،الرطوبة ،ضغط الهواء
لمبة دايود LED

تطبيق (متجر التطبيقات /App Store
متجر جوجل بالي )Google Play Store
 70واط
 12ف (والعة السجائر)
 220فولت (اختياري)
 288 × 280 × 360مم
 3مجم

الملحقات
مولد أوزون  220/110فولت
محول تيار  12فولت

رقم القطعة 1010350462XX

معدات الورش والتشخيص

متصل بأجهزة MAHLE

تدعو وزارات الصحة المختلفة
حول العالم إلى استخدام األوزون
كعامل تنقية للهواء والماء ،حيث
تعتبر المعالجة باألوزون من الطرق
الطبيعية لتنظيف المناطق الملوثة
بالبكتيريا والفيروسات والجراثيم
والعفن والعث.

الحشيات (الجوانات)

يمكنك ببساطة وضع الجهاز في المنطقة المراد
تنظيفها ،والضغط على زر البدء وسوف يقوم الجهاز
توماتيكيا .وسوف يخبرك عند اكتمال العملية
بالباقي أو
ً
والتأكد من نظافة المنطقة وسالمة التواجد بها.

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية

التكنولوجيا نفسها .تقوم األلواح الخزفية ذات التأثير
التاجي بتوليد األوزون ،ثم تطلقه من الجهاز إلى
البيئة المحيطة .بالمقارنة مع األنظمة األخرى،
يستطيع الجهاز إنتاج كميات كبيرة من األوزون
المطلوب بكفاءة خالل وقت قصير.

يتميز  OzonePROبسهولة االستخدام في العمل
اليومي.

يحتوي  OzonePROعلى تطبيق خاص يسمح
لك بإدارة الجهاز ومراقبة عملياته عن بعد:
.O3-Easy

في نهاية العملية ،يمكن إرسال التقرير أو طباعته
وتقديمه إلى عميلك ،كي يعلم أنك تقدم له خدمة
متميزة.

محركات التشغيل والمولدات

يتولد كل جزيء أوزون منفرد ( )O3في الطبيعة عن
طريق التفريغ الكهربائي :من خالل فصل جزيئات
األكسجين ( )O2إلى جزيئات أكسجين ذري فردية
( ،)O1يمكن تكوين جزيء جديد ثالثي الذرات.

يستخدم جهاز التنظيف  OzonePROمن MAHLE

حاسما في
دورا
يلعب الحساس الخاص المدمج ً
ً
العملية بأسرها .يضمن الحساس عبر وظيفة التحليل
والتحكم الخاصة به أن األوزون يتم استخدامه في
السيارة وقت الضرورة فقط للقضاء على الفيروسات
والبكتيريا والفطريات .وبالتالي فإن هذه التقنية تمنع
أضرار األكسدة داخل مقصورة السيارة.

التبريد والتكييف

األوزون غاز طبيعي يستخدم على
نطاق واسع في التنظيف المهني،
نظرا لقدرته على تدمير البكتيريا
ً
والفطريات والفيروسات.

وعمر الجزيء الجديد يكون محدو ًدا :في الواقع
يتحلل األوزون إلى أكسجين مرة أخرى بعد بضع
دقائق فقط.

الحساس

فقط اضغط على زر
البدء " "Startوسوف
يقوم الجهاز بالباقي!

 – O3-Easyتطبيق
الجهاز

تقرير
التنظيف

الفالتر

مـا الـذي يـميـز
المعالجة باألوزون؟

ضمان التشغيل الذكي
من MAHLE

أجزاء المحرك
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المبيعات واللوجستيات

مـا تـشـتـمـل عليــه
جميـع مـنـتـجـاتـنـا

- MAHLE Aftermarket
االختيار الصحيح على الدوام

أفضل مكونات السيارات تصل في الوقت المناسب إلى المكان المناسب .يمارس قطاع خدمات السيارات MAHLE

تجمع  MAHLE Aftermarketتحت رايتها سبع عالمات
تجارية قوية تدعم االبتكار والجودة المتناهية سواء على
المستوى العالمي أو اإلقليمي.

مركزا للخدمات اللوجستية ،إلى جانب العديد من نقاط الدعم اإلقليمية في
 Aftermarketأعماله من أكثر من اثني عشر ً
مواقع إستراتيجية في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا ،ليضمن تدفق السلع على الوجه األمثل
وتحقيق أفضل توافر ممكن.
تحظى منتجات  MAHLEبرواج كبير في سوق قطع غيار السيارات  -ولذلك فإن المزورين يهتمون بمنتجاتنا بشكل خاص .وهذا هو السبب في أننا نلجأ إلى وضع ملصق
أمان خاص على عبوات أجزاء المحرك ،والشواحن التوربينية ،ومنظمات الحرارة التي ننتجها .ويجمع هذا الملصق العديد من الخصائص األمنية ،مثل  VeoMark®وشفرة
 ،MAPPاللتان ترتبطان م ًعا لتوفير أقصى قدر ممكن من حماية منتجاتنا ضد التزوير .نحن معك في أي مكان تحتاجنا فيه ،عبر شبكة واسعة من المراكز اللوجستية وفروع
المبيعات المنتشرة حول العالم :األرجنتين ،وأسبانيا ،وألمانيا ،وأوكرانيا ،والبرازيل ،وبريطانيا ،وبولندا ،وتركيا ،وجنوب أفريقيا ،ودبي ،وروسيا ،وسنغافورة ،والسويد ،والصين،
وفرنسا ،والمكسيك ،والهند ،والواليات المتحدة األمريكية ،واليابان.

1700

موظف

25
 25000شريك مبيعات
مقرا حول العالم
ً

150000
 %100جودة

قطعة غيار

استفد من خبراتنا الممتدة ،وتعرف على باقة منتجاتنا الشاملة والمتزايدة باستمرار
في القطاعات التالية:
nأجزاء المحرك
nالحشيات (الجوانات)
nالفالتر
nالتبريد والتكييف
nمحركات التشغيل والمولدات
nاإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية
nمعدات الورش والتشخيص
نحن نمتلك شبكة لوجستية عمالقة ،مما يؤهلنا لتسليم المنتجات إلى مقرك في
أسرع وقت ممكن.

OEM

كتيبات األعطال
دليل مرجعي ال غنى عنه لورش العمل وهواة السيارات  -إنها كتيبات الضرر
الخاصة بنا .في هذه الكتيبات نشرح لك بالصور والتفاصيل المشكلة واألسباب
والعالج وكيفية تجنب األعطال والتلفيات المتكررة في كل مجموعة من مجموعات
المنتجات.

EN
My Account

Marketing

مركز تدريب MAHLE

المركز اإلعالمي

بطاقة الخدمة

ذكاء السوق

الكتالوج

المتجر اإللكتروني
()e-shop

Sign in

:Please select your area

Service Ticket

Market Intelligence

Catalog

eShop

My Account

Marketing

MAHLE Training

MediaCenter

بوابة رعاية العمالء MAHLE CustomerCare
بوابة عمالء  MAHLEالرقمية هي المفتاح لدخول عالم الخدمات التي نقدمها،
ألنك ستجد هنا جميع المنتجات والخدمات والمعلومات المهمة لعملك اليومي.
باإلضافة إلى نظام التذاكر الذي يمكنك من خالله توجيه استفساراتك مباشرة إلى
أيضا متجر وسائل الدعاية الخاص بنا .جميع المواد
خبراء  ،MAHLEيتوفر هنا ً
التي نقدمها في الصفحات التالية ،يمكنك طلبها بكل سهولة .اشترك اآلن مجانًا على

customercare.mahle-aftermarket.com

الملصقات الفنية
عمليا في العمل اليومي  -حيث تضم معلومات مفيدة
ا
دعم
الفنية
توفر الملصقات
ً
ً
دائما وجاهزة على الفور عند الحاجة إليها.
حول فك وتجميع منتجاتنا .حاضرة ً
تتوفر كتيبات األعطال والملصقات الفنية لدى شريكك التجاري ،أو في قسم المركز
اإلعالمي  Media Centerعلى موقعنا اإللكتروني mahle-aftermarket.com
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معلومات الكتالوجات
ألسباب بيئية ،نود أن نتخلى عن الكتالوجات المطبوعة في المستقبل  -ولكنها سوف
تظل متاحة في شكل رقمي .عن طريق الكتالوج اإللكتروني ،يمكنك الوصول إلى
أحدث مجموعات المنتجات والكثير من المعلومات المفيدة األخرى .سيزودك نظام
معلومات العمالء ( )CISبمعلومات شهرية حسب الرغبة حول المنتجات الجديدة
المخطط إطالقها والمنتجات المتاحة حدي ًثا وكذلك األصناف التي تم إيقافها.
مجلة العمالء MPulse

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/

هل ترغب في الحصول على نشرة  CISاإلخبارية؟ سجل على موقعنا
 mahle-aftermarket.comتحت قسم الخدمات "."Services
المتجر اإللكتروني MAHLE E-Shop
اآلن يستطيع تجار الجملة والموزعين الحصول على جميع منتجات
بسهولة وسرعة وأمان عبر منصة الشراء الحصرية .المزايا التي تحصل عليها:

MAHLE

التدريب المعتمد
خبراء المنتجات في  - MAHLE Aftermarketيأتونك بكل ما لديهم من خبرات
واسعة في المجال .كما يمكنك أن تشرفنا أنت وموظفوك بالزيارة لحضور ندوة
خاصة حول الممارسة العملية .في جميع األحوال نحن نضمن لك التطوير الدائم
لخبراتك ومعارفك من خالل دوراتنا التدريبية المؤهلة .هل أثرنا اهتمامك؟ ألية
استفسارات اتصل بشريكك التجاري ،أو تواصل معنا مباشرة عبر البريد اإللكتروني

 MAHLE Aftermarketعلى مواقع التواصل االجتماعي
هل ترغب في معرفة الجديد كل يوم ،والمشاركة في المسابقات والعروض الترويجية
الدورية؟
من المعلومات الخاصة بالمعارض واألحداث الحالية إلى التحديثات الفنية
دائما على
واألخبار العامة  -مع وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا ،ستظل ً
اطالع بأحدث المستجدات.

تضم مجلة عمالئنا العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجموعة  MAHLEوقطاع
ما بعد البيع  :Aftermarketمعلومات المنتج وخلفية عنه ،النصائح الفنية لورش
العمل ،وتعليمات التركيب وفيديوهات التركيب ،االتجاهات والتطورات الجديدة
باإلضافة إلى القصص والحمالت المثيرة للمشاركة والفوز .تصدر  MPULSEمرتين
سنويًا ،في مارس وسبتمبر .تتوفر مجلة  MPULSEبنسختها اإللكترونية طوال العام
على موقعنا .mpulse.mahle.com

تساعد صور المنتجات المعروضة على التمييز بسرعة ودقة بين المنتجات
nيتم التعرف على توفر المنتج وسعره بشكل فوري
n

customercare.mahle-aftermarket.com

ma.training@mahle.com

وسائل الدعاية
نقدم لك العديد من وسائل الدعاية الجذابة التي تعزز العالقات بينك وبين عمالئك،
سواء المواد الترويجية للمعارض واألحداث التجارية أو العناصر المساعدة العملية
لورش العمل .نحن نقدم العنصر المناسب لجميع االستخدامات.

صفحة MAHLE

على الفيسبوك

قناة MAHLE
على اليوتيوب

mahlempulse

على اإلنستاجرام

دعم المبيعات الفردية
أيضا تقديم الدعم الفردي لك في كل ما يتعلق بالمبيعات .اتصل بشريك
يسعدنا ً
المبيعات الخاص بك للتعرف على عروضنا ،أو تواصل معنا مباشرة عبر البريد
اإللكتروني customercare@mahle.com

نشرات  Technical Messengerالفني ة
معلومات ونصائح تقنية قيمة حول أحدث موضوعات الصيانة واإلصالح  -تأتيك
بكل بساطة عبر البريد اإللكتروني .تصدر نشرات  Technical Messengerالفنية
بشكل منتظم على صفحتنا ،ويمكننا إبالغك بها عبر البريد اإللكتروني حسب الرغبة.
هل تود أن يتم إبالغك باإلصدارات عبر البريد اإللكتروني؟ سجل على موقعنا:
mahle-aftermarket.com/eu/en/products/technical-messenger

الكتيبات والنشرات
نحن نوفر مجموعة كبيرة من الكتيبات والنشرات التي نود من خاللها أن نوفر لك
ولعمالئك المعلومات  -سواء عنا أو عن المنتجات والخدمات التي نقدمها.
كبيرا باالستدامة البيئية لوثائقنا :ولذلك فإننا نتابع عمليات
نحن نولي
ً
اهتماما ً
الطباعة بحرص بالغ ونعمل على تقليلها قدر اإلمكان ،كما أننا نستخدم الورق
المعتمد من  PEFCمن الغابات المدارة بشكل مستدام حيثما أمكن ،وندعم في
مناخيا.
الوقت نفسه مشروعات حماية المناخ عبر استخدام تقنية الطباعة المحايدة
ً

وسائل ترويج المبيعات
من أجل إبقائك أنت وعمالئك على اطالع دائم على معلومات المنتجات المهمة،
أو المستجدات ،أو العروض الترويجية ،نقدم مجموعة قيمة من وسائل ترويج
المبيعات سواء لإلعالنات الخارجية ،أو األسواق التجارية ،أو محيط ورشة العمل
بالكامل.

nمعارض
nأحداث
nمساهمات تحريرية
nرسوميات

nإعالنات
nالفتات  -بانرات
nحمالت تسويقية
nجوالت داخل الورش
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 – 46
70376 Stuttgart/Germany
+49 711 501-0 هاتف

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com

