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ОТЛИЧНА РАБОТА!
С подкрепата на MAHLE.

ЧНА РАБО
И
Л

ОТ

!
ТА

!
ТА

ОТ

Автосервизите са тези, които всеки ден гарантират мобилността на милиони хора в цял свят.
Там механиците винаги запазват спокойствие, когато стане трудно. При необходимост те са
винаги на разположение – бързо и гъвкаво. Те придобиват нови знания относно мобилността
на бъдещето. И не се притесняват да си изцапат ръцете, за да осъществят невъзможното.
Това са истински герои!

Ние оставаме на заден план при това. И

Някой, който не само гарантира качест-

предоставяме на собствениците на ав-

во, надеждност и професионални зна-

тосервизи свобода на действие. Имен-

ния, а познава и „маршрути“, по които

но във времена на бързи промени на мо-

още никой не е минавал. По този начин

билността и паралелно съществуване на

автосервизите могат да се концентрират

икономични, щадящи климата двигатели с

изцяло върху своята работа и ремонтите

вътрешно горене, както и на алтернатив-

протичат безпроблемно. И накрая фоку-

ни концепции за задвижване, необходи-

сът се насочва към това, което наисти-

мостта от опитен, надежден и иновативен

на е от значение: твоята отлична работа.

партньор е по-голяма от всякога.

ОТЛИЧНА РАБОТА!

Как всъщност се върши отлична
работа?

Как протича поръчката? Как може да се
осигури поддръжка и сервиз за всички
модели? Кое е важно за мобилността на

С партньор, който е винаги до теб и раз-

бъдещето?

полага с постоянно разрастващо се продуктово портфолио в областите:

Според нас основата на работата в автосервизите още дълго ще е двигателят с

n

Компоненти за двигатели

вътрешно горене. Същевременно знаем,

n

Уплътнения

че бъдещето принадлежи на електромо-

n

Филтри

билността, но и на други алтернативни

n

Охлаждане и климатизация

технологии на задвижване и горива.

n

Стартери и генератори

n

Е-мобилност и електроника

Затова ще продължим да се развиваме

n

Сервизно оборудване и диагностика

и в двете насоки и да предлагаме на автосервизите подходящите продукти и ши-

Всичко, което правим при MAHLE, тряб-

рокообхватни услуги – от охлаждане на

ва да предлага на собствениците на

двигатели, климатизация, компоненти за

автосервизи и механиците реална доба-

двигатели и филтри до сервизно оборуд-

вена стойност. Затова редовно си поста-

ване и диагностика – в еднаква степен

вяме едни и същи въпроси: pезервната

за задвижвания с двигатели с вътрешно

част изпълнява ли предназначението си?

горене и за електромобилността.

Гарантирана ли е наличност?

Следващите страници
предоставят обзор на нашия
продуктов асортимент и
нашите сервизни услуги.
Ще намерите цялата информация също онлайн на
адрес mahle-aftermarket.com.

ЧНА РАБО
ЛИ
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Бутала

Като сериен производител MAHLE се ангажира във Формула 1
и може да се възползва от опита и ноу-хауто на висшата класа.
В качеството си на най-големия производител на бутала в све-

Компоненти за двигатели

06

та MAHLE интензивно изследва продуктите на бъдещето и вече
и във всяка точка на планетата. С нашите бутала следпродаж-

по-тежки с всяка изминала година. Термичното натоварване (до

беният сегмент получава оригинални компоненти за двигатели и

2600 °C) и средното налягане при възпламеняване се увеличиха,

следователно гаранцията, предлагана от всички наши продукти:

а инерционното натоварване се засили в резултат на концепциите

тествани при най-сурови условия и доказани в практиката. Обе-

за високи обороти и тенденцията към по-дълъг ход на буталата.

щание, на което можете да разчитате.

Съответно се повишават и изискванията: по-малко тегло, по-ни-

Уплътнения

предлага решения за почти всеки двигател – бързо, надеждно
Те са под огън непрекъснато и работните им условия стават все

сък разход на масло и абсолютна сигурност – също при тестове
на допустимото натоварване при висока и ниска температура или

компонентните и обработени съответно бутала MONOTHERM®
тежат толкова, колкото тези от алуминий. Те също бяха подобрени значително – резултатът е алуминиево бутало с охладен
носач на буталните пръстени.

Ние доставяме мощност –
също и във Формула 1

На дъното на буталото са посочени фирмената или търговската
марка, максималният диаметър
на буталото, монтажната хлабина
и монтажната посока съгласно
изискванията на съответния
производител на двигатели.

Ернст Мале

Охлаждане и климатизация
Стартери и генератори

като нови решения бутала ECOFORM® спестяват тегло – едно-

Е-мобилност и електроника

височина намаляват непрекъснато. Разработените от MAHLE

Сервизно оборудване и диагностика

Вследствие на това: конструктивната, респ. компресионната

Буталото е парче метал,
крайно необходимо за
работата на двигателя
с вътрешно горене, но
подходящо също за
предотвратяване на
прекалена самоувереност на инженерите.

Филтри

изпитвания на устойчивостта на топлинен удар.

Оптимални бутала –
за всяко приложение
Лети бутала с непрекъсната пола
Лети бутала с непрекъсната пола и дълъг

Ковани бутала с непрекъсната
пола

За високи работни температури: интен-

експлоатационен срок за бензинови и

Преди всичко за свръхнатоварени двига-

зивно охлаждане на дъното на буталото

дизелови двигатели – дъното на буталото,

тели серийно производство и двигатели

и зоната на буталния пръстен чрез цирку-

зоната на буталния пръстен и полата обра-

за състезателни автомобили. Специал-

лиращо масло в охлаждащия канал.

зуват стабилен модул. Област на приложе-

ната технология на производство засилва

ние: от макети на двигатели до двигатели

якостта и обуславя по-малки сечения на

с голям работен обем.

стените и по-ниско тегло.

Бутала с охладен носач
на буталните пръстени

Бутала за свръхнатоварени бензинови и

Бутала с особено спокоен ход за двига-

Носачът на буталните пръстени и охлаж-

дизелови двигатели в леки автомобили.

тели за леки автомобили, също с излети

дащият канал се комбинират в система

Излетите – а не шлицовани – стоманени

стоманени ивици – преходът от зоната

чрез специална технология. Това значи-

ивици осигуряват равномерно тяло с

на буталния пръстен към полата на бута-

телно подобрява отвеждането на топлина-

висока якост.

лото е шлицован.

та към първия канал на буталния пръстен.

Бутала Ecoform® с подвижни странични сърца
Бутала с оптимизирано тегло за бензинови двигатели
на леки автомобили. Специалната технология на леене
позволява ниско тегло при висока конструктивна якост.
Области на приложение: pелсови превозни средства,
специални возила, морско инженерство, нефт и газ,
промишлени двигатели.

Бутала за дизелови двигатели с фиксиран метален носач на буталните пръстени
от специален чугун за подобрена износоустойчивост особено в първия канал.
По-голямо допустимо натоварване благодарение на втулки в отворите за буталния

Бутала Ferrotherm®

Бутала Monotherm®

Стоманената глава на буталото и алуми-

Еднокомпонентно бутало от кована стома-

ниевата пола на буталото са свързани

Е-мобилност и електроника

болт от специален материал.

Стартери и генератори

Бутала Autothermik/
Hydrothermik

на с изключително висока конструктивна

Бутала с носач на буталните
пръстени с охлаждащ канал
и арматура на дъното

Бутала за двутактови двигатели

Бутала за търговски превозни средства MonoWeld®

подвижно чрез буталния болт. Високата

якост, разработено за модерни горивни

За свръхнатоварени дизелови двигатели.

Произведени от специални алуминиеви

Завареното чрез триене стоманено бутало с впечатляващо висока термоустойчивост

якост и ниските стойности на износване

камери с налягане от 250 bar и повече.

Твърдо анодизирано покритие на дъното

сплави за високите механични и тер-

позволява налягане при възпламеняване над 230 bar. Благодарение на затворената,

позволяват спазване на нормите за до-

Със свързана пола и в комбинация с къс

на буталото предпазва срещу пукнатини

мични натоварвания в двутактовите

твърда структура е възможно производство с по-тънки стени и следователно по-добро

пустими емисии и отработени газове при

бутален болт теглото е подобно на това на

на ръба на вдлъбнатината, респ. дъното.

двигатели.

охлаждане на ръба на вдлъбнатината. Присъединената пола осигурява по-добра стра-

свръхнатоварени дизелови двигатели.

алуминиево бутало.

нична опора и понижава склонността към кавитация.

Сервизно оборудване и диагностика

Бутала Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Бутала с носач на буталните
пръстени и втулки в отворите
за буталния болт

Охлаждане и климатизация

Филтри

В ролята си на най-големия производител на бутала в света предлагаме богата гама продукти и
материали. Нашето продуктово портфолио включва лети и запоени чрез електронно-лъчево заваряване алуминиеви бутала, както и съставни бутала с пола от алуминий, сферографитен чугун и
стомана. Съставните бутала са съединени с резба към главите на буталата от кована стомана –
материал с доказана отлична ефикасност. Стоманените бутала се доставят не само във варианти
с резбово свързване – предлагат се и заварени чрез триене или споени при висока температура
модели. Гамата бутала MAHLE за двигатели с голям работен обем включва продукти с диаметър
до 580 милиметра.

Бутала с носач на буталните
пръстени и охлаждащ канал

Компоненти за двигатели
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Уплътнения
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Комплекти бутални пръстени
Ние непрекъснато подобряваме ефективността и антифрикционните характеристики
на нашите бутални пръстени, като стандартите за качество се налагат от най-модерно
технологично оборудване.

Идеалният комплект пръстени за всяко бутало
Предлагаме комплекти бутални пръстени за почти всички бензинови и дизелови двигатели за леки автомобили, както и за
дизелови двигатели за търговски превозни средства, с диаметър от 52 до 160 mm – с качество на оригинално оборудване

Десетилетия разработки и производствo гарантират ефективно

или специално за по-стари двигатели.

съгласуване между бутала и бутални пръстени в съответствие с

Само висококачествени материали

най-високите изисквания:

n

Уплътняване на горивната камера към картера

При нормално до силно натоварване се използват ламинар-

n

Ограничение и регулиране на разхода на масло

ни графитни примеси, а за най-високи изисквания – чугунени

n

Отвеждане на топлината от буталото към

материали с примесен сфероидален графит или стоманени

охладеното огледало на цилиндъра

материали.

Буталните пръстени трябва да прилягат от всички страни към

Покрития на работните повърхности

стената на цилиндъра – дори когато цилиндърът се отклонява
леко от идеалната форма. Големите инерционни сили, високото

За увеличаване устойчивостта на износване и надраскване

налягане при горене и силното абразивно натоварване поставят

работните повърхности на буталните пръстени имат специално

значителни изисквания към материала по отношение на якостта,

покритие (хром или нанесен чрез плазмено разпрашване мета-

качеството на повърхността и формоването.

лен или керамичен материал).

Полезна
информация
Комплектът пръстени „N“ на MAHLE
съответства на използваните при

Надеждни компоненти –
перфектно съгласувани помежду си

оригиналното оборудване пръстени.
Този комплект пръстени може да
се използва както за нови, така и за
употребявани бутала. Комплектите
пръстени „V“ и „G“ на MAHLE предлагат икономично решение за
употребявани бутала с цел нормализиране на разхода на масло и нама-

Маркирани с „TOP“ пръстени трябва да се монтират с маркировката нагоре

ляване на загубата на компресия.

(в посока към дъното на буталото).

Цилиндрови втулки
Огледалата на цилиндрите също подлежат
на постоянно подобрение. Прецизното
съгласуване на хонингованите цилиндрови
втулки с буталата и буталните пръстени
(чрез оптимизирани повърхности от чугун)
намалява разхода на масло, картерното
замърсяване и износването, същевременно
осигурявайки кратки времена за разработване и удължен експлоатационен срок.

Компоненти за двигатели
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MAHLE произвежда цилиндрови втулки за многобройни международни производители на двигатели – както серийно, така и
за следпродажбения сегмент – и винаги съгласно едни и същи
строги директиви за качество на материала, структурата и
повърхностите. Благодарение на сведени до минимум производствени допуски втулките се фиксират с абсолютна точност.

Уплътнения

12

Определяме сплавите, обработката на стопилките и рязането в
тясно сътрудничество с производителите на двигатели.

Освен алуминий за цилиндровите втулки използваме също легиран чугун (чугун с пластинчат графит се легира с фосфор).
Допълнителни легиращи елементи подобряват износоустойчи-

Филтри

Материали

основната маса.

Хонинговане
Правилното хонинговане намалява износването на буталните
пръстени, емисиите на частици, разхода на масло и мощността на
триене. Бъдещите подобрения в хонинговането допълнително ще

Охлаждане и климатизация

востта, а образуването на бейнит и най-фин перлит заздравява

съкратят фазата на разработване на цилиндъра и ще подобрят
трибологичните свойства. Предпоставка за добро и равномер-

Най-важните технологии на хонинговане при отделните етапи на обработка
Обозначение

Утвърдено качество –
перфектна форма и дълъг живот

Процес на хонинговане

Приложение

Вариант

1-ва операция

2-ра операция

Обикновено

1

Диамант

Диамант

3-та операция

4-та операция
Серийни бензинови леки автомобили

хонинговане

2

Диамант

Керамика

Серийни дизелови леки автомобили

3

Керамика

Керамика

Плоско

1

Диамант

Диамант

Диамант

Серийни бензинови леки автомобили

хонинговане

2

Диамант

Диамант

Диамант

Серийни дизелови леки автомобили

3

Диамант

Керамика

Керамика

Серийни търговски превозни средства

Четково

1

Диамант

Диамант

Почистване с четки

Серийни търговски превозни средства

хонинговане

2

Диамант

Keramik

Почистване с четки

/леки автомобили

Диамант

Диамант

Течно хонинговане

Течно

Серийни търговски превозни средства

хонинговане

Специална фина

Серийни дизелови леки автомобили

обработка

Лазерно

1

Диамант

Лазерна структура

Керамика

хонинговане

2

Диамант

Диамант/Керамика

Лазерна структура

Керамика

Тестове/Мотоспорт

Е-мобилност и електроника

ра, равномерна твърдост, предварителна обработка на отвора).

Сервизно оборудване и диагностика

на материала (отливка без пори и кухини, хомогенна структу-

Стартери и генератори

но хонинговане на огледалото на цилиндъра е високо качество
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Уплътнения

Плъзгащи лагери
Материали и технологии на
производство
Освен наличните върхови технологии,
като например лагери с йонно разпра-

на нови материали и покрития.
Използват се преди всичко изключително модерни, безоловни бронзови сплави
и нови, устойчиви на натоварвания алуВ сътрудничество с производителите

миниеви сплави. Комбинацията от нови

на двигатели разработваме и тества-

сплави с нови полимерни покрития осигу-

ме плъзгащи лагери за всеки отделен

рява висока степен на износоустойчивост,

тип двигател. Непрекъснато фундамен-

много добра способност за запазване на

тално научно изследване и развитие на

експлоатационните свойства при повреда

материалите и производствените техно-

и силно намалена склонност към корози-

логии гарантира най-високо качество –

ране, особено във фази със смесено три-

устойчивост на умора, адаптируемост,

ене при задвижвания със система старт-

устойчивост на натоварвания, както и на

стоп и хибридни двигатели.

Йонно
разпрашване
Технология на нанасяне на
покрития на принципа на
катодно отлагане, при което
атомите от металния катод се
разпръскват от удрящите се
йони от процес на газов разряд.
Разпрашеният по този начин
метал се отлага като равномерен слой по работната повърх-

Охлаждане и климатизация

рудване MAHLE е лидер в разработката

Филтри

шен слой, от страна на оригиналното обо-

ност на лагерната черупка.

налното оборудване полимерни лагери

27 до 140 mm, както и лагерни втулки –

вече могат да заместят лагерите с йонно

от 6 до 105 mm.

разпрашен слой при някои приложения.

Е-мобилност и електроника

Най-модерните, използвани при ориги-

втулки и опорни шайби с диаметър от

Солидни и издръжливи –
за всеки вид двигател
Освен всички класически технологии
MAHLE доставя вече и различни лагери
и опорни шайби с полимерно покритие.

Сервизно оборудване и диагностика

ни черупки, фланцови лагери, лагерни

Стартери и генератори

износване и корозия. Доставяме лагер-

16
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Компоненти за
клапанно задвижване
Клапаните в комбинация със съответните пръстени на седлото и

механичната окончателна обработка. В зависимост от предназ-

направляващи втулки образуват затворена система, която тряб-

начението се използват различни материали, а клапаните са с

ва да издържа на най-силни натоварвания. Затова програмата ни

усилено легло, закалени, нитрирани и хромирани. За екстремни

включва не само клапани, но и техните трибологични „партньори“:

приложения предлагаме също кухи клапани с натриев пълнеж

пръстени на седлото и направляващи втулки на клапаните. Съв-

(максимално отвеждане на топлината).

местната разработка на тези компоненти като система предосна износването и увеличаване на икономическата ефективност.

Направляващи втулки и пръстени на седлото
на клапани

Всички видове клапани

Направляващите втулки за клапани центрират клапана върху

тавя големи предимства по отношение на свеждане до минимум

седлото му и компенсират страничните сили, действащи върху
MAHLE произвежда в цял свят клапани с най-различни конст-

стъблото на клапана. Освен това отвеждат топлина към цилин-

руктивни форми и изпълнения за леки автомобили и търговски

дровата глава. В зависимост от конструкцията се използват иден-

превозни средства – с диаметър на стъблото от 5 до 12 mm и

тични или различни направляващи втулки за клапани за входна-

дължина на клапана от 80 до 210 mm. Високата техническа ком-

та и изпускателната страна. Гамата материали включва чугун,

петентност, голямата производителност и отличното качество

месинг и спечени материали в различни сплави. Заедно с клапа-

направиха MAHLE един от най-значимите производители на

на пръстенът на седлото на клапана уплътнява горивната камера

клапани в световен мащаб.

срещу загуба на налягане, също отвежда топлина и предотвратява набиване на клапаните в по-мекия материал на цилиндро-

При едросерийното производство използваме най-модерните тех-

вата глава. Пръстените на седлото на клапани се произвеждат

нологии: технология с плазмен прах при изготвянето на заготовки

предимно от хром-стоманени сплави или спечени материали.

или технология на шлифоване с висока честота на въртене при

Материали

Индуктивно закаляване
на основата

Профил на шийката

Геометрия на основата

Аустенитни стомани

Стругован, шлифован

1 – 3 улея

Мартензитни стомани

Контурно закаляване

Кован по контур

Специално изпълнение

Дъно на тарелката

Дължина на клапана

Обработено на машина

80 – 210 mm

Пълно закаляване

Изпълнение
Монометални клапани
Биметални клапани

Изпълнение на седлото
Усилване с плазмен прах
Индукционно закаляване

Закаляване на челни
повърхнини

Кухи клапани
Диаметър на стъблото:
> 6 mm

Ковано
Със или без сферично
гнездо

Запечатване на отвора:
· лазерно заваряване
· заваряване чрез триене
С натриев пълнеж

Диаметър на тарелката
18 – 65 mm

Диаметър на стъблото
5 – 12 mm

Обработка на повърхностите
Нитриране в течна среда,
твърдо хромиране
(дебелина на слоя: 3 – 35 µm)

Нашите клапани са оптимизирани за различни приложения с цел устойчивост на екстремни механични,
химически и термични натоварвания и максимално добро отвеждане на топлината.

Качество и сигурност –
за дълги километри
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Върхово качество чрез интегриран процес
на разработка и производство

Филтри

Турбокомпресорите за отработени газове представляват ключова технология за увеличаване на
мощността и намаляване на разхода и емисиите.

Уплътнения

Турбокомпресори

300 000 об/мин и температура на отработените газове над
1000 °C в широко поле от характеристики е необходима развойна и производствена компетентност на най-високо равнище.
Затова – в рамките на интегрирания процес на разработка –
MAHLE използва още в началната фаза най-модерни инструменти за симулация с цел гарантиране на термодинамичните и
термомеханичните свойства.

Охлаждане и климатизация

За постигане на висок КПД при честота на въртене много над

новени стандарти посредством най-авангардни технологии с
ултрамодерни инсталации – в целия концерн.

n

автомобилни резервни части. Почти всяко превозно средство

компресорните колела – за по-висока точност

с дизелов двигател, произведено в Европа, Северна Америка и

на балансиране, оптимизирана стабилност при
висока скорост и намаляване на работните шумове
n

Марката MAHLE предоставя на следпродажбения сегмент високоефективни турбокомпресори. В областта на търговските

Двойни бутални пръстени на вала на ротора –
за по-нисък разход на масло и по-малко външни частици

n

Корпус на турбината от високотехнологични

превозни средства покриваме над 70 % от бързооборотните

материали – за висока температуроустойчивост

приложения.

и дълъг експлоатационен срок
n

Нашият асортимент се разширява постоянно, подходящият

и прогресивно балансиране на вала на ротора –

монтажен комплект за почти всеки турбокомпресор е вече на
разположение или в процес на подготовка.

Централен корпус с функционално процесно управление
за удължен пробег и редуцирани емисии на шум

n

Е-мобилност и електроника

Япония, работи с турбокомпресор.

Редуцирани емисии –
увеличена мощност

Машинна обработка с висока скорост на

Електронно заварени вал и колела на ротора –
за по-голяма устойчивост

Сервизно оборудване и диагностика

Турбокомпресорите отбелязват голям растеж на пазара за

Стартери и генератори

Турбокомпресорите MAHLE се произвеждат съгласно уста-
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струкции от многослойна стомана – уплътненията за двигатели
трябва да са издръжливи. Драстични екстремни температури,
високи вътрешни налягания, охлаждащи и смазочни материали
от всякакъв вид. Уплътненията трябва да се справят с всички тях.
Линията уплътнения MAHLE Performance беше цялостно изградена отново при използване на най-новата технология и наймодерните материали за уплътнение и защита на двигатели,
работещи по-усилено и по-бързо и прекрачващи границите на
конвенционалните уплътнения.

Материали за уплътнения за цилиндрова глава
и всмукателен модул
n

Многослойна стомана: уплътнения за цилиндрова глава
и колектор

n

Композитен материал: уплътнения за цилиндрова глава,
изпускателен колектор и всмукателен модул

n

Графит: уплътнения за цилиндрова глава и колектор

Капаци за клапани/таймери, маслена вана

Филтри

Независимо дали са с елементарен състав или модерни кон-

Уплътняващи материали

и други уплътняващи материали
n

Високоефективни композитни кормилни кутии,
водни помпи и диференциални уплътнения

n

Коркова маслена вана, капак на кормилната кутия
и диференциални уплътнения с метален носач

n

Капаци на клапани и уплътнения за маслени вани
от формована гума

Охлаждане и климатизация

Със своята гама уплътнения MAHLE покрива в
световен мащаб над един милион приложения
и почти 200 милиона регистрации на превозни
средства за двигатели от 1990 г. нататък.

Уплътнения

Уплътнения

MAHLE предлага широкообхватна гама в тази област, както

Сервизно оборудване и диагностика

Ненадминат стандарт
за иновации и качество

Е-мобилност и електроника

Стартери и генератори

и техническа информация, обучения и поддръжка.
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Филтри

Уплътнения

Филтриращите материи в нашия асортимент са
произведени от специално обработена хартия,
нетъкан материал или от няколко слоя в зависимост от спецификацията и предназначението.

Компоненти за двигатели
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Филтри от хартия
Хартиените филтри MAHLE се състоят от висококачествени,
импрегнирани със специални смоли целулозни влакна за упот-

Импрегнираните целулозни

Филтърна хартия след

влакна под микроскоп.

нагъване на отвесни ивици.

реба във въздушни, горивни, маслени и хидравлични филтри.
Филтри

Предварителното нагряване подготвя материала за т.нар. нагъване на отвесни ивици. След това хартията се сгъва и импрегнира според изискванията – втвърдяването осигурява механична хартията. Дори при високо натоварване стабилната геометрия на прегъвките предотвратява т.нар. образуване на
блокове и осигурява безпрепятствен приток на въздух, масло
или гориво. Тънкостта на филтрация е до 1 μm в зависимост
от изискванията.
Сгъната хартия, готова за употреба във филтри.

Филтри от нетъкан текстил

кова по-добър е филтриращият ефект. Нетъканите материали се

Страна на
замърсяването

Мелтблоун

Чиста страна

Целулоза

Стартери и генератори

материал за нетъкан текстил – колкото по-фини са влакната, тол-

➡

Синтетични влакна в микронния диапазон представляват изходния

Охлаждане и климатизация

на издръжливост, както и химическа и термична устойчивост

нанасят послойно, при което тънкостта на влакната и плътността
на нетъкания текстил се увеличават от замърсената към чистата
страна. Този „ефект на фунията“ осигурява степен на филтрация
до 99,9 % при ниско съпротивление на потока.

личава до 40 % – при същевременно удължен експлоатационен

Нашата гама филтри:
чиста работа

срок. При горивни филтри нетъканите материали се използват

Многослойна филтрираща материя със синтетичен нетъкан

най-често в комбинация със стабилизираща хартиена основа.

текстил върху страната на замърсяването и хартия от чистата
страна.

Многослойни филтриращи материи
Комбинацията от нетъкан текстил и хартия има до 40 % по-голям
абсорбиращ ефект в сравнение с обикновените хартиени филтри
– при тънкост от 3 до 5 μm. Многослойните филтриращи материи
се използват предимно в модерните системи за впръскване на
дизелово гориво.

Сервизно оборудване и диагностика

нараства непрекъснато. Ефективността на филтриране се уве-

➡

филтри за купе, а употребата му при маслени и въздушни филтри

Е-мобилност и електроника

Нетъканият текстил е с доказана ефективност при въздушни

24
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Въздушни филтри
Чистият всмукан въздух е задължително условие за оптимална мощност на двигателя. Въздушните
филтри на MAHLE задържат до 99,9 % от праха, саждите и остатъците от гуми, допринасяйки за
оптимална гориво-въздушна смес. Високият капацитет на задържане на частици гарантира дълъг
експлоатационен срок – също при екстремни условия (високи и ниски температури, химически
въздействия) – и забавя износването на клапаните, огледалата на цилиндрите, буталните пръстени,
плъзгащите лагери и други компоненти на двигателя. Филтрите трябва да се сменят съгласно
указаните от автомобилния производител интервали с цел безупречна ефективност на филтриране.

При леки автомобили кръглите и пластинчатите елементи се монтират в корпуси на въздушни филтри в двигателя и шасито и се
стабилизират с двойнозалепваща лента от страната на замърсяването и с усилващи решетки от чистата страна. В напрашена
среда от страната на замърсяването се монтира допълнителен
предфилтър (подложка от пенопласт). Опорно тяло от метал или
пластмаса противодейства на силното повърхностно натоварване.
При търговски превозни средства се използват устойчиви системи
въздушни филтри с оптимизирано тегло, произведени от рециклируема пластмаса; те редуцират също шумовете от всмукване.
За постигане на голяма филтрираща площ с висока устойчивост
те са най-вече цилиндрични – оптимизирани посредством радиални уплътнения и аксиални опори. Допълнителни обезопасяващи елементи (цилиндри от специален нетъкан материал) предпазват чистата страна по време на техническо обслужване и смяна.

Нашите въздушни филтри
са напълно херметични
Непречистен въздух в смукателния тракт замърсява въздухомера и води до неправилни резултати
от измерванията – това нарушава впръскването и причинява износване. За предотвратяване на
този т.нар. байпасен въздух нашите филтърни вложки са напаснати прецизно и уплътненията
са съгласувани внимателно. PUR уплътнения от специално разработена полиуретанова пяна
гарантират безупречно уплътнение между замърсената и чистата страна. Те са устойчиви на
износване, химически въздействия и температура. Тяхната гъвкавост е дефинирана прецизно
с цел перфектно адаптиране към геометрията на уплътняващия участък.

Дори при смог и висока концентрация на полени въздушните

Този тип филтри предпазва от прах, замърсяване, вредни изго-

филтри за купе на MAHLE надеждно осигуряват на водача и

рели газове и висока концентрация на озон и свежда до мини-

останалите пътници чист въздух за дишане, грижейки се за тях-

мум миризмите. Използваният силфон включва три слоя: слоят

ното здраве, комфорт и способност за концентрация. Освен

от активен въглен е вложен в два слоя нетъкан текстил.

това намаляват натоварването на вентилатора, предпазват отопУплътнения

лението, климатика и купето от замърсяване и предотвратяват

Предимствата на нагънатата геометрия на нашите
въздушни филтри за купе:
При превозни средства с голям пробег или употреба в особено
n

Дълъг експлоатационен срок

замърсена среда се използват допълнителни предфилтри (LAP)

n

Ниското съпротивление на потока свежда до минимум

от полиестерна пяна или вложки от нетъкан материал, предот-

натоварването на вентилатора

вратяващи преждевременно запушване на филтъра за купе –

Прецизното напасване елиминира байпасен въздух

следователно експлоатационният срок на нашите LA/LAK фил-

n

Охлаждане и климатизация

Филтри

запотяване на стъклата.

три се удължава значително.

MAHLE предлага на собствениците на превозни средства
богата гама въздушни филтри за купе, разработени специ-

Алергени

Бактерии

Плесени

Интензивни миризми

Леки миризми

Озон

Отработени газове

Промишлен прах

Остатъци от гуми

ално според индивидуалните изисквания.

LA
Добър

LAK
По-добър

Защита срещу:
n

полени

n

остатъци от гуми

n

фин прах

n

промишлен прах

n

сажди

LAO CareMetix®
Най-добър

= Въздушен филтър за купе без активен въглен
= Въздушен филтър за купе с активен въглен
= Въздушен филтър за купе с допълнителна защита срещу миризми

Е-мобилност и електроника

Многократна защита

Сервизно оборудване и диагностика

употреба на разтворители – следователно не отделят вредни пари.

Стартери и генератори

Освен това: нашите въздушни филтри за купе са произведени без

Сажди

По време на едночасово пътуване в купето на автомобила се вдухват до 100 000 литра въздух.
При запушване или отказ на въздушния филтър концентрацията на вредни емисии в купето
може да се покачи до стойности, които са до шест пъти по-високи от тези на външния въздух.
Затова MAHLE препоръчва смяна на всеки 15 000 km или минимум веднъж годишно.

Въздушни филтри за купе с активен въглен (LAK)

Фин прах

Въздушни филтри за купе

Въздушни филтри за купе (LA)

Компоненти за двигатели
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Полени
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CareMetix® – 5 слоя за
цялостно усещане за комфорт

Компоненти за двигатели
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Защита срещу сажди и
фин прах (PM2.5 и PM1)
Сажди и фин прах

1

Високоефективен филтърен
слой за частици

Полени и отделяни алергени

2

Молекулярен слой

Мухъл и плесени

3

Специално разработен слой
от активен въглен

4

Биофункционален слой с
активен въглен

5

Защитен слой

Вредни газове и неприятни миризми

Бактерии

Защита срещу вредни газове
и неприятни миризми
Защита срещу полени
и отделяни алергени

Стартери и генератори

Охлаждане и климатизация

Филтри

При задръствания на пътя, в тунели, в близост до големи строежи, пречиствателни станции или
прясно наторени полета могат да се образуват вредни за здравето амонячни и серни газове –
свързани с неприятни миризми. Новият въздушен филтър за купе CareMetix® предпазва посредством широколентова технология S5. Той не допуска проникването на фин прах, полени, плесени,
сажди, бактерии и миризми в купето на автомобила.

Защита срещу бактерии

(PM2.5, PM1) и ултрафини частици
(например дизелови сажди и
спирачен прах)

3

Отстранява високоефективно
вредни газове, например въглеводороди

2

Отстранява високоефективно
вредни газове, например азотни
оксиди (NOx) и серен диоксид (SO2)

2 Отстранява неприятни миризми,

CareMetix® (LAO) с широколентова технология S5

е замърсен с вредни за здравето, предизвикващи алергии
вещества и миризми, които не могат да се елиминират от

предпазва от алергени и възпрепятства почти изцяло размножаването на бактерии и плесени

2

Допринася за стабилността на
филтъра

Полезна информация
Въздушните филтри за купе трябва
да се сменят ежегодно или най-късно
след пробег от 15 000 километра. За
да си осигурите само свеж въздух

Когато пътувате в автомобил, Ви е необходим чист въздух,

обикновените филтри. Решението: CareMetix® с широко-

за дишане. CareMetix® се предлага

за да се концентрирате и да шофирате безопасно – и за да

лентова технология S5 – 5-кратна защита чрез 5 слоя – той

също за превозни средства с алтер-

се чувствате комфортно. Но въздухът, който дишаме, често

филтрира дори миризми!

нативни концепции.

Сервизно оборудване и диагностика

1 Задържа полени, фини прахове

Е-мобилност и електроника

Защита срещу плесени

зат ускоряват износването на компонентите на двигателя. Чистото

Байпасен клапан

моторно масло намалява триенето, охлажда компонентите на дви-

Вътрешен корпус
като опорен елемент

гателя, предпазва срещу корозия и уплътнява горивната камера.

Отстраняването на вода се извършва на

надеждно чужди тела. Висококачестве-

два етапа:

ните филтриращи материи предпазват
дори от най-малките замърсяващи часгарантира надеждно функциониране

частици. Стабилната нагъната геометрия осигурява устойчивост

на двигателя и икономична работа.

от високата устойчивост на налягане на корпуса.
Предпазният клапан за повишено налягане гарантира захранване с масло при всякакви обстоятелства – фази на студен

Филтърен елемент от
специална хартия
Антидренажен клапан,
чиста страна

Защитна шайба
Уплътнение

търен елемент. Антидренажният клапан предотвратява работа на празен ход на филтъра при спрян двигател и осигурява
бързо захранване с масло при стартиране на двигателя. Висококачествени уплътняващи материали и точно съответстващи
свързващи части гарантират надеждно разделяне на замърсеното и филтрираното масло.
Важна предпоставка за безупречното функциониране на масления филтър е своевременната смяна съгласно указаните
от производителя на автомобила интервали на техническо
обслужване.

частици най-фините водни капки
се сливат в по-големи капки.
n

(хидрофобна тъкан) предотвратява

се постига посредством регулиране на

проникване на тези по-големи

налягането и рециркулация на излиш-

капки в горивото.

По-ефективна смяна:
завинтващи се маслени филтри
Завинтващите се маслени филтри OC се сменят лесно: дълбоко изтегленият от листова стомана корпус с прахово покритие
е снабден с многостенна втулка с цел бързо освобождаване.
Защитната шайба е оборудвана с резба за пробката и улей за
закрепване на уплътнението – филтърният елемент включва
вътрешен корпус като опора срещу налягането на маслото,
действащо отвън навътре.

За търговски превозни средства фирма MAHLE е разработила специален мо-

фериране на пулсациите компенсира

2

лага ефективно отстраняване на вода:

MAHLE съответстват в пълна степен на
стандартите за безопасност на произ-

те водни капчици се сливат в по-големи

Завинтващи се горивни филтри

е редовна смяна съгласно определе-

Завинтват се лесно на резбовия накрай-

ните от производителите на автомобили
интервали на смяна.

на загрятото от двигателя гориво. Помодерните филтърни системи отстраняват ефективно също вода – при наличие
на вода в дизеловото гориво съществува

на пресичане и уплътняване – високоякостните
пластмаси спестяват тегло и разходи.

капки (коалесценция) и се отстраняват.

4

функциониране на горивния филтър

ревателни елементи или рециркулация

течност. В резултат на това той има по-малко точки

в следващите степени микроскопични-

херметичност дори в случай на произ-

гряване посредством електрически наг-

Филтърните вложки от гамата OX представляват
особено икономично решение за автосервизите:
вместо целият филтър се сменя само замърсената
филтърна вложка – разумно от екологична гледна
точка решение, спестяващо разходи за материал
и предаване за отпадъци. Вложките за маслени
филтри се предлагат за всички маслени филтри
с разглобяем корпус.

първо се филтрират твърдите частици;

3

водителите на автомобили и гарантират
шествие. Предпоставка за безупречно

риск от щети поради корозия и кавитация в системата за впръскване.

дул на горивния филтър. Патентованият
многостепенен филтърен елемент пред-

горивната помпа. Горивните филтри на

нашите горивни филтри работят с под-

Вложки за маслени филтри

1

колебания на налягането, причинени от

фин и желиране при ниски температури

от страната на маслото, така и на охлаждащата

Ново и ориентирано към бъдещето

ната помпа към резервоара – демп-

За предотвратяване на отлагане на пара-

ски превозни средства е силно интегриран както

Етап 2: Водоотделящ слой

Непрекъснатото захранване с гориво

ник на главата на филтъра. Монтираните

5

еластомерни уплътнители осигуряват

Филтър за дизелово гориво

Модулът за маслен филтър на MAHLE за търгов-

Етап 1: При филтрирането на

ното количество от горивонагнетател-

Антидренажен клапан,
замърсена страна

старт, ниска външна температура и дори силно замърсен фил-

n

тици и следователно от корозия. Това

Маслените филтри на MAHLE задържат надеждно замърсяващите
при студен старт – пикови натоварвания до 20 bar се компенсират

Уплътнения

Пружина

Горивните филтри на MAHLE задържат

Филтри

горене, прах, маслен нагар, сажди, абразивни частици и конден-

Охлаждане и климатизация

Корпус

6

херметичност между главата и филтъра.

Филтри за горивопроводи
1

Филтрирано гориво

Те са произведени от листова стомана с

2

Емулсия след помпата

антикорозионна защита, висококачест-

3

Очистване на механичните частици

вена стомана, алуминий или пластмаса

и натрупване на водни капчици

и се монтират в горивопровода. Опцио-

4

Чист дизел с водни капчици

нално са възможни допълнителни функ-

5

Хидрофобна мрежа

ции (регулиране на налягането, подгря-

6

Количество събрана вода

ване, отстраняване на вода).

Принципно изображение на двустепенен

Вложки за горивни филтри

филтър с интегриран водоотделител.

При отварящи се тела на филтри по време на техническото обслужване се сме-

Стартери и генератори

Моторното масло се замърсява непрекъснато – остатъци от

Горивни филтри

Е-мобилност и електроника

Маслени филтри

Компоненти за двигатели
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нят само филтърните вложки. Тялото остава на двигателя. Това спестява разходи
за материал и щади природните ресурси.

Сервизно оборудване и диагностика
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Уплътнения

Филтри CleanLine
По-ефективнo отстраняване на вода

Сравнение между обикновените водоотделители
и концепцията на MAHLE

но гориво ефективността на отделяне на вода на тези системи
спада от 96 на под 15 процента. Затова филтърът CleanLine

Едностепенно
отстраняване на вода
(конвенционална система)

Двустепенно
отстраняване на вода
(филтър CleanLine)

работи на двустепенен принцип.

Степен 1
Филтрация на замърсявания от дизеловото гориво
и натрупване на водни капчици

1

4

Степен 2

2

5

3

6

Отделяне на натрупаните водни капчици от
филтрираното гориво

Охлаждане и климатизация

пенно. Но резултатите от тестовете показват, че при замърсе-

Филтри

Конвенционалните филтърни системи функционират едносте-

Чрез улавянето на замърсявания при първата филтърна степен

сервизен интервал. Освен това благодарение на разделянето
на двете филтърни степени могат да се отстранят и най-малки-

Тестове в работни условия и лабораторни изпитвания показват,
че новата двустепенна концепция превъзхожда конвенционалните системи в средносрочен и дългосрочен план.
В цял свят ще се предлагат три версии:

Горивни филтри –
лесна и чиста смяна

n

2-степенен CleanLine с интегриран контейнер за вода

1

Дизелово гориво със замърсявания и вода

2

Замърсявания и вода се отделят в една степен

3

Ефективността на отделяне на вода на филтъра
спада с течение на жизнения цикъл

4

Дизелово гориво със замърсявания и вода

5

Степен 1: Замърсяванията се отделят и малките
водни капчици се натрупват

(на разположение единствено в Южна Америка)
n

2-степенен CleanLine без контейнер за вода
(на разположение в Европа, Близкия Изток и Африка)

n

1-степенен CleanLine без контейнер за вода
(на разположение в Европа, Близкия Изток и Африка)

6

Степен 2: По-големите водни капчици се отделят
от пречистеното дизелово гориво

Сервизно оборудване и диагностика

те водни капчици.

Е-мобилност и електроника

Отделената вода се източва

Това осигурява максимално отстраняване на вода през целия

Стартери и генератори

водата може да се отдели по-ефективно при втората степен.

Ефективност на отделяне на вода (%)

Диференциално налягане (mbar)

100

Дизеловото гориво има естествена склонност да абсорбира вода.

По-ефективната двустепенна филтрация на филтъра CleanLine

90

В страни като Южна Америка този проблем се засили допълни-

отделя повече замърсявания и намалява нивото на запушване

80

телно през последните години поради употребата на смеси от

при всяка категория превозни средства (напр. нарастващо

70

биодизел. Колкото по-силна е тенденцията към абсорбция на

диференциално налягане).

60
50

вода, толкова повече се покачва съдържанието на вода в гори-

40

Най-добри оценки в сравнение
с конвенционалните системи 

вото и толкова по-трудна е филтрацията.

30
20

Водата трябва да бъде отстранена от дизеловото гориво, за да не

10

повреди частите на системата за впръскване, като горивна пом-

жание на вода. Тези организми запушват допълнително филтъра
и следователно водят до нарастващо диференциално налягане.

С течение на времето преимуществата на
двустепенната филтрация спрямо обикновените

Твърде високо диференциално налягане поврежда системата в

Ефективност на
отделяне на вода
на двустепенния
филтър CleanLine

Нов филтър

Над 93 %

Над 93 %

Използван филтър
в експлоатационни
условия

До 20 %

Над 70 %

0
0

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Маса на добавените замърсяващи частици (g)

системи изпъкват все по-ясно.

дългосрочен план. Благодарение на двустепенната филтрация

5

Ефективност на отделяне на вода
Диференциално налягане

CleanLine
CleanLine

Ефективност на отделяне на вода
Диференциално налягане

Конкурент A
Конкурент A

Ефективност на отделяне на вода
Диференциално налягане

Конкурент B
Конкурент B

По-ефективно отстраняване на вода от
дизеловото гориво

филтърът CleanLine предлага най-ефективното решение за това
предизвикателство в пряката конкурентна среда.

Водно съдържание (ppm)
1400

Диференциално налягане (mbar)

1200

Предимства на филтъра
CleanLine

1000

500

800
400

Двигател след 0 работни часа

600

0 km пробег след смяна

400
200

300

n

0
0

200

2

4

6

8

10

12

14

100
B0 – Дизел S10

B5

B20

B50

n

Превъзхождащ коефициент на ефективност

n

По-добра защита на системата за впръскване

B100

на гориво

0
Дебит:
150 l/h
Леко превозно
средство

Дебит:
400 l/h
Средно превозно
средство

Дебит:
600 l/h
Тежко превозно
средство

n

Двигател след 300 работни часа
20 000 km пробег след смяна

■ Конкуренти

■ CleanLine

По-малко вода в дизеловото гориво –
няколкодневно лабораторно изпитване на биодизел
Колкото по-висок дял биодизел, толкова по-голямо водно съдържание в дизеловото гориво.

Максимална степен на отстраняване на вода
и задържане на прах през жизнения цикъл

16

Брой дни

Спестяване на разходи за техническо
обслужване на инжектори и горивни помпи

n

Стабилен пластмасов корпус

n

По-ниски разходи на километър

n

Мултиприложение за различна употреба,
следователно по-малка необходимост

Ефективно отстраняване на вода –
лабораторно изпитване със замърсени филтри
Двигател след 750 работни часа
50 000 km пробег след смяна

Беше извършено сравнение между трите системи: MAHLE, конкурент A и конкурент B. Въпреки по-силното замърсяване на
филтъра, с двустепенната система CleanLine беше отделено
по-голямо количество вода.

■ Конкуренти  
■ CleanLine

Водно съдържание (ppm)

Охлаждане и климатизация

множават бързо в стоящо дизелово гориво с повишено съдър-

Ефективност на
отделяне на вода
на обикновени
едностепенни системи

от документация
n

Лесна смяна на филтъра и употреба

Стартери и генератори

Друг проблем възниква поради микроорганизми, които се раз-

Филтърът отделя повече
вода от дизеловото гориво

Състояние на
филтъра

Е-мобилност и електроника

па, инжектори, клапани и компоненти на захранването с гориво.

1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150

Компоненти за двигатели

По-малко запушване на филтъра

Филтри

Защита от постоянна опасност

Уплътнения
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Съдържащата се в разтвора вода разлага изоциановата кисе-

силват парниковия ефект. За намаляване на емисиите се из-

лина на амоняк и въглероден диоксид (хидролиза).

така, че да поема и отдава отново вла-

ползва AUS 32 (32,5-процентен карбамиден разтвор). AUS 32

гата невероятно бързо.

е воднист, прозрачен, нетоксичен, безопасен за употреба и не

След това азотните оксиди в изпускателната система реагират

гулиране в търговските превозни сред-

представлява риск за човека и околната среда. AUS 32 се про-

с амоняка в катализатора и се преобразуват в безвреден азот

ства се извършват със сгъстен въздух,

По този начин тя се активира незабавно

дава в бензиностанции или специализираната търговска мрежа

и водна пара.

например в спирачната система. Но при

при преминаване на въздуха от компресо-

под различни търговски марки – AdBlue в Европа, DEF в Северна

наличие на влага във въздуха съществу-

ра или отделния контейнер и непрекъсна-

Америка, ARLA 32 в Бразилия. Потреблението възлиза на около

ва риск от повреди в тръбопроводите и

то се регенерира самостоятелно. В някои

5 % от разхода на гориво.

Проблемът е в замърсяването –
решението е от MAHLE

резервоарите. Ако смазочните слоеве се

патрони за влагоуловители са интегрира-

разводнят, е възможно замръзване. За

ни маслени сепаратори (коалесцери) с цел

AUS 32 позволява съответствие с все по-строгите, установени

Все повече производители използват SCR системи и потребле-

да се избегне това, се използват влаго-

удължаване на експлоатационния срок на

със закон гранични стойности за EURO 6 и Tier 2 Bin 5 (САЩ).

нието на карбамиден разтвор нараства. Но все по-комплексни-

уловители. Като касаещи безопасността

системите и отстраняване на най-фини

Този метод на пречистване на отработени газове е техничес-

те процеси на съхранение и транспортиране увеличават риска

компоненти влагоуловителите задължи-

маслени частици от въздуха.

ки комплексен и преобразува азотните оксиди в безвреден

от замърсяване, износване или пълен отказ на чувствителни

телно трябва да се сменят според ин-

азот (N2) и вода (H2O) чрез селективна каталитична редукция –

компоненти (впръскващи дюзи, катализатор, други компонен-

струкциите на производителите.

накратко SCR.

ти на системата).

Патроните за влагоуловители на MAHLE

SCR система

За да се избегне това, MAHLE Aftermarket предлага карбамидни

работят независимо от температурата.

филтри с доказано качество на оригинално оборудване. Техните

Изсушаващият агент се регенерира под

Посредством впръскващи дюзи карбамидният разтвор се

финопорести филтриращи материи гарантират дълготрайна,

контрола на системата – замърсяванията

впръсква регулирано от отделен резервоар в потока на изго-

надлежна експлоатация на SCR системите.

от предварителния филтър и кондензата

релите газове – непосредствено пред SCR катализатора. Горе-

се отстраняват едновременно. Патроните

щите изгорели газове разлагат карбамидния разтвор на амоняк

за влагоуловители на MAHLE са устойчиви

и изоцианова киселина (термолиза).

на корозия отвътре и отвън и работят
надеждно дори при трудни условия.

Материали: за безопасността
на хората, двигателите и околната среда – само най-доброто

Патрони за влагоуловители от MAHLE

Обвивката на патрона за влагоуловител
е изработена от здрава стомана или полиетилен (РЕ). Набитата резба на челото
служи за завинтване към главата. Но забележителното при този патрон е него-

Добре подготвени
за бъдещето

Уплътнения

Азотните оксиди (NOx) причиняват смог и киселинен дъжд и за-

Цялостната повърхност е проектирана

Филтри

Много от процесите на управление и ре-

Материалите са изключително порести.

Охлаждане и климатизация

Специално за търговски
превозни средства

Стартери и генератори

За работата
на обезопасяващи
системи
със сгъстен
въздух

Карбамидни филтри

Е-мобилност и електроника

Патрони за влагоуловители

Компоненти за двигатели
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вото съдържание, състоящо се от гранулат или силиконови перли с размер само
1 – 3 милиметра в зависимост от употребата, респ. вида превозно средство.

Карбамидните филтри на MAHLE осигуряват
безопасна и стабилна работа на SCR
системата. С тях сте отлично подготвени
за текущите и бъдещите стандарти за
емисиите на отработени газове.

Сервизно оборудване и диагностика
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Филтри за трансмисионни течности
За по-дълъг живот на скоростната кутия

Предимства за водачите:

Също както останалите експлоатационни материали в превоз-

n

избягване на разходи за ремонти на скоростната кутия

ното средство, трансмисионната течност подлежи на стареене и

n

значително по-добри преходни характеристики

износване. При много високи температури – напр. в резултат на
спортен стил на шофиране или движение с ремарке – трансмиси-

на превключване
n

онната течност за автоматични скоростни кутии може да остарее

(напр. резки тласъци при движение или

по-бързо, отколкото при нормални условия.

слаби характеристики при потегляне)
n

Сравнение на методите за смяна на
трансмисионната течност

отстраняване на малки неизправности

удължен пробег на скоростната кутия

Филтри за трансмисионни течности MAHLE
Нашите филтри за трансмисионни течности отстраняват износване от скоростната кутия и я предпазват ефективно срещу повреди. MAHLE вече предлага подходящите решения за многобройни
известни автомобилни марки и типове превозни средства. Тази
програма ще се разширява непрекъснато и за в бъдеще.

Статична смяна на
трансмисионната течност

+

Динамична смяна на
трансмисионната течност

При динамична смяна на трансмисионната течност могат да се сменят
90 – 100 % от течността.

За по-дълъг експлоатационен срок и безупречно функциониране
на все по-комплексните автоматични скоростни кутии много производители на превозни средства променят изискванията си относно
трансмисионната течност: оттегляне от стратегията за пълнене за
целия експлоатационен срок към смяна на редовни интервали или
според необходимостта.

Полезна информация
В ЕС 25 % от новорегистрираните превозни средства
вече са оборудвани с автоматична трансмисия, като
тази цифра най-вероятно ще се увеличи в бъдеще.
През последните 5 години световното производство
на превозни средства с автоматична скоростна кутия

По-добрата алтернатива: динамична смяна на
трансмисионната течност
При конвенционална, респ. статична смяна на трансмисионната
течност се сменят около 30 до 50 % от трансмисионната течност,
като новата течност се смесва със старата. При динамична смяна
на трансмисионната течност посредством уредите за промиване
FluidPRO® на MAHLE се сменят до 100 % от течността.

нарасна с около 40 %.
Смяна на трансмисионната течност на всеки 60 000 km
или на всеки 4 години удължава експлоатационния
срок на комплексните автоматични предавателни механизми и осигурява оптимални преходни характеристики
на превключване.

MAHLE предлага пълната гама филтри – с качество
на оригинално оборудване. Всички филтри са
високоефективни – за защита на хората, двигателите и
околната среда. Освен това продуктовият асортимент
се разширява непрекъснато с иновативни продукти,
като например филтрите CleanLine. Тези филтри също
се произвеждат с качество на оригинално оборудване.

След придобиването на всички акции на Behr Hella Service (BHS) от MAHLE Aftermarket всички
досегашни дейности на BHS бяха прехвърлени на MAHLE на 1 януари 2020 г. За клиентите на
MAHLE това означава достъп до богато портфолио от продукти за термоуправление за леки и
търговски автомобили, както и за селскостопански превозни средства и строителни машини.
Продуктите ще се предлагат под търговската марка BEHR и портфолиото ще се разширява
непрекъснато.

Охлаждане на двигателя

Климатизация

n

Радиатори за охлаждаща течност

n

Компресори за климатици

n

Изравнителни съдове

n

Кондензатори за климатици

n

Съединители Visco /Съединители

n

Филтър-дехидратор и акумулатор

за вентилатор

n

Разширителен и дроселен клапан

Вентилатори за кондензатор/

n

Изпарител

радиатор за охлаждаща течност

n

Превключватели за климатици

n

Междинни охладители

n

Електрически изпълнителни

n

Маслени охладители

n
n

n

®

елементи за смесителни клапани

Топлообменници за купе

n

Вентилатори за купе

EGR охладители

n

Компресорни масла за климатици

n

Водни помпи и комплекти

n

Регулатори за вентилатори

n

Превключватели и сензори

n

Термостати

Филтри

Разширено
портфолио

Компоненти за двигатели

Термоуправление

Уплътнения
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Сервизно оборудване и диагностика

Продукти за всички
видове задвижване

Е-мобилност и електроника

Стартери и генератори

на климатици и реостат

Радиатори за охлаждаща течност

EGR охладители

Вентилатори за кондензатори/

Вентилатори и съединители

В ролята си на централен елемент на

Нашите радиатори за охлаждаща течност

Температурата на горене в цилиндъра иг-

радиатори за охлаждаща течност

Ефективното предоставяне на охлаждащ

охладителния кръг водните помпи спа-

са ключов фактор за мощността на охлаж-

рае съществена роля за образуването на

За ефикасно охлаждане на двигателя са

въздух намалява разхода на гориво и

дат към най-търсените резервни части.

дащите модули. Благодарение на разполо-

азотни оксиди в горивната камера. EGR

необходими не само високоефективни

щади околната среда. С продуктите на съ-

За да отговори на нуждите на пазара,

жението си във въздушния поток в пред-

охладителите на MAHLE позволяват ва-

радиатори, а също и мощни вентилато-

ществуващата от над 50 години насам тра-

MAHLE предлага както конвенционални

ната част на превозното средство те могат

лидните гранични стойности да се спаз-

ри като моделите на MAHLE. Те се със-

диционна марка Visco® MAHLE предлага в

помпи с ремъчно задвижване, така и мо-

да отдават оптимално в атмосферата отде-

ват надеждно. Специални топлообмен-

тоят от електродвигател със свързано с

асортимента си вентилатори и задвижва-

дели с електронно управление. Нашите

лената от двигателя топлина. При MAHLE

ници от висококачествена неръждаема

фланци работно колело на вентилатора.

ния за вентилатори с доказана ефектив-

водни помпи в рамките на целия асор-

всички компоненти – като сърцевина на

стомана или алуминий бързо охлаждат

Разположени пред или зад кондензатора,

ност. Съединителите Visco® се грижат за

тимент се отличават с високо качество и

радиатора и водно казанче (включително

част от общия поток отработени газове.

респ. радиатора за охлаждаща течност,

реализиране на допълнителни икономии

изпълняват всички изисквания за функ-

връзките и закрепващите елементи) – се

След това той отново се подава във вхо-

те надеждно извличат топлината от ох-

и намален шум от двигателя.

ционалност и оптимално прилягане. Те

отличават с прецизна изработка и дълъг

дящия въздух. Ниската температура на

лаждащата течност със своя въздушен

се предлагат не само като отделни ком-

експлоатационен срок. Самата сърцеви-

горене в цилиндъра повлиява положител-

поток. Автомобили с климатик се нужда-

При двигатели на търговски превозни

поненти (евентуално включително пръс-

на на радиатора се състои от радиатор-

но образуването на NOx.

ят от допълнителен или съответно по-мо-

средства и мощни леки автомобили те

тени с кръгло сечение и уплътнения), а

ната мрежа със система от тръби/ребра,

щен вентилатор.

позволяват регулиране на потоците ох-

също и като лесни за монтаж комплекти

тръбните решетки и страничните части.

лаждащ въздух според потребността,

– с перфектно съгласувани един с друг

При конвенционалните радиатори водно-

осигурявайки – независимо от темпера-

назъбени ремъци, както и при необходи-

то казанче е от усилен със стъкловлак-

турата – силовата връзка към работно-

мост обтягащи, направляващи и водещи

на полиамид. За целта са налични изцяло

то колело на вентилатора и влияейки на

ролки, уплътнения и демпфери.

алуминиеви радиатори с намалено тегло и

неговата честота на въртене. Когато не е

по-малка монтажна ширина.

необходим охлаждащ въздух, съединителят изключва напълно.

Компоненти за двигатели
Уплътнения

Водни помпи и комплекти

Филтри

Охлаждане
на двигателя

Охлаждане и климатизация
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Маслени охладители
ни охладители на MAHLE се удължават не

Топлообменници за купе

Охлаждащата течност се разширява,

само интервалите за смяна на маслото.

Топлообменниците за купе MAHLE из-

ако температурата ѝ се покачи. С това

Междинни охладители

Благодарение на почти константния тем-

ползват отделената от двигателя топлина

същевременно нараства и налягане-

От увеличаване на мощността в целия диапазон на честотата на въртене и икономия на

пературен диапазон при моторното мас-

за термоуправление в купето на автомо-

то в охлаждащата система. За да може

гориво до намаляване на термичното натоварване на двигателя: охлаждането на въздуха

ло се удължава също експлоатационният

била. Принципът е също толкова елемен-

то да се поддържа константно въпреки

за горене посредством междинен охладител при двигатели с принудително пълнене носи

срок на двигателя. За да изпълним всич-

тарен, колкото и ефективен: намиращите

това, стабилните изравнителни съдове

многобройни предимства. Следователно не е учудващо, че почти всички автомобили с

ки изисквания на нашите клиенти, пред-

се под арматурното табло топлообмен-

на MAHLE поемат разширяващата се ох-

турбокомпресор са оборудвани с такава система.

лагаме широка гама маслени охладители

ници се обтичат от охлаждаща течност.

лаждаща течност посредством клапан,

с охлаждане с въздух и охлаждаща теч-

Именно тук преминава въздушният по-

който се намира в капачката на съда. Те

MAHLE предлага два различни варианта: модели за директно охлаждане на въздуха за

ност. При това особено лек и компактен

ток, образуван от вентилатора на купето.

се грижат надеждно за възстановява-

принудително пълнене, при които монтираният в предната част на автомобила охлади-

е регулируемият панелен маслен охла-

Затопленият по този начин въздух отдава

не на предварително настроената стой-

тел се охлажда от околния въздух, както и модели с индиректно охлаждане на въздуха

дител, който не се нуждае от корпус за

температурата непосредствено в купето

ност на налягането и за разтоварване на

за принудително пълнене. Те се обтичат от охлаждащи течности и отвеждат топлината в

охлаждащата течност и се произвежда в

и така осигурява приятен климат, когато

охлаждащата система.

околния въздух посредством нискотемпературен охладител.

изцяло алуминиева конструкция.

навън е студено.

Сервизно оборудване и диагностика

Изравнителни съдове

Е-мобилност и електроника

С технически усъвършенстваните масле-

Ясна видимост и приятен климат в ку-

Регулатори за вентилатори на
климатици и реостат

Масла за компресори на
климатици

ва „антагонистът“ на компресора на кли-

симост от конструкцията на климатика

пето – вентилаторите за купе на MAHLE

Регулаторите за вентилатори регулират

От решаващо значение за безопасната и

матика: последният сгъстява и затопля

– дроселният клапан се намира пред

допринасят съществено не само за ком-

вентилатора и следователно въздушния

дълготрайна експлоатация на климати-

хладилния агент, а кондензаторът отно-

изпарителя и разделя зоната с висо-

форта, а и за безопасността на водача и

поток в купето. Често те се намират в

ка е качеството на използваното компре-

во намалява температурата. За целта га-

ко и зоната с ниско налягане в кръга

пътниците. Затова тяхната прецизна из-

близост до вентилатора на купето или се

сорно масло за климатика. Използване

зът обтича тръбопроводите и ламелите

на хладилния агент. Течният хладилен

работка е от особено значение за дълъг

монтират непосредствено на вентилато-

на нискокачествено или неправилно мас-

на монтирания пред радиатора за охлаж-

агент се впръсква през клапана в изпа-

експлоатационен срок.

ра. MAHLE предлага различни варианти

ло води до засилено износване и може да

даща течност кондензатор на климатика

рителя, там се преобразува в газ и при

регулатори, работещи електрически или

причини преждевременен отказ на ком-

и при това отдава топлина. По този начин

това осигурява необходимото охлаж-

електронно: електрическите регулатори

пресора на климатика. MAHLE предлага

налягането спада и хладилният агент се

дане при изпарение. За постигане на

на вентилатори разполагат с няколко ре-

синтетични компресорни масла. Горещо

втечнява. За улесняване на логистиката и

оптимална мощност на охлаждане раз-

остата и в повечето случаи също с ин-

препоръчваме маслото PAO 68, което се

монтажа MAHLE предлага не само голям

ширителните или дроселните клапани

тегриран термопредпазител – при прето-

е доказало в практиката от вече 20 годи-

брой кондензатори за климатици, а също

на MAHLE регулират потока хладилен

варване те се изключват с цел защита на

ни насам и допринася за повишаване на

и готови модули. При тях плоскотръбни-

агент точно според потребността.

другите компоненти. Електрическите ре-

ефективността на климатика. За разли-

ят кондензатор и събирателният/израв-

гулатори позволяват работа на вентилато-

ка от други масла, PAO 68 не е хигроско-

нителният съд с интегриран изсушител

ра с различни степени на скорост. Елек-

пично, т.е. то не поема влага от околния

вече образуват един модул.

тронните регулатори за вентилатори на

въздух. То може да се използва вместо

MAHLE се задействат посредством широ-

различни масла в климатици с R134a и

чинно-импулсно модулиран сигнал. С тях-

отчасти R1234yf – понякога също в елек-

Компресор за климатик
Компресорът на климатика е от решава-

на помощ климатизацията може да се ре-

трически задвижвани компресори на

що значение за термоуправлението в ле-

Филтър-дехидратор и акумулатор

гулира съвсем удобно и безстепенно чрез

климатици (моля, вземете съответно под

кия автомобил: той сгъстява газообраз-

Ако хладилният агент е замърсен или съ-

вентилатора. Допълнително предимство е

внимание обзора на приложенията). Това

ния хладилен агент и по този начин го

държа влага, е възможна повреда напри-

тяхната способност за самодиагностика:

значително улеснява работата: в повече-

загрява. Посредством междинните стан-

мер на компресора на климатика. Пре-

те анализират самостоятелно своето със-

то случаи на употреба е достатъчен един

ции на кондензатора на климатика и из-

Изпарител

цизно изработените филтри-дехидратори

тояние и незабавно съобщават евентуал-

тип масло PAO 68 – при това гаранция-

парителя, където се произвежда необ-

Изпарителят представлява централен

(според типа уредба наричани също аку-

ни грешки на контролера.

та важи в пълна степен за компресори

ходимото охлаждане при изпарение за

елемент за управление на температура-

мулатори) на MAHLE предотвратяват

на климатици MAHLE, задвижвани как-

купето, хладилният агент попада обратно

та. Той се намира в купето на автомобила

това: при обтичането им от хладилния

то с масло PAO 68, така и с масло PAO

(под арматурното табло) и е интегриран

агент, той преминава през хигроскопичен

68 Plus UV.

ционният кръг започва отново. По прин-

Електрически изпълнителни
елементи за смесителни клапани

във вентилационната система. Изпари-

филтър, задържащ както влага, така и

цип агрегатът се задвижва при това от

Електрически задвижваните изпълни-

телят служи за топлообмен между зао-

фини частици. Но тъй като филтърът-де-

двигателя посредством канален или тра-

телни елементи за климатици на MAHLE

бикалящия го въздух и хладилния агент

хидратор може да поема само ограниче-

пецовиден ремък. За смазване компре-

отговарят на най-високи изисквания: те

на климатика. Тук намиращият се под ви-

но количество влага, преди изсушаваща-

сорът на климатика е напълнен със спе-

се използват преди всичко в автоматич-

соко налягане, течен хладилен агент пре-

та среда да се насити, той трябва да се

Превключватели за климатици

циално масло, което циркулира отчасти

но регулирани климатици с цел управле-

минава в газообразно състояние. Чрез

сменя редовно на всеки две години, респ.

Превключвателите за климатици на

с хладилния агент в климатичната сис-

ние на въздушните, респ. смесителните

голямата повърхност на изпарителя об-

след всяко отваряне на кръга на хладил-

MAHLE задействат надеждно различни

тема. В зависимост от параметрите на

клапани. По този начин се осигурява оп-

разуващото се при това охлаждане при

ния агент. Освен това филтрите-дехидра-

релета с нормално отворени контакти и

системата компресорът на климатика се

тимално разпределение на въздушния

изпарение се отдава в заобикалящата

тори на MAHLE изпълняват и друга важ-

регулират включването и изключването

оразмерява различно. MAHLE разполага

поток в купето на автомобила. Това на-

среда и се отвежда директно в купето

на задача: горната им част служи като

на отделни системни компоненти по фик-

с широка гама висококачествени модели,

малява риска от запотени или обледе-

на автомобила от потока на вентилатора.

компенсационна камера, а долната – като

сирани точки за натискане. Така те поз-

включваща също най-новото поколение

ни стъкла, респ. от нарушаване на кон-

Изпарителите MAHLE се отличават с го-

ресивър за хладилен агент. Така колеба-

воляват безопасна и ефективна употреба

електрически задвижвани, специфични

центрацията на водача поради неприятен

ляма мощност, малка монтажна ширина

ния на налягането в системата могат да

на климатика по всяко време и при вся-

за автомобилите агрегати.

климат в купето или въздушно течение.

и ниско тегло.

се компенсират оптимално.

какви условия.

в компресора на климатика – и циркула-

Компоненти за двигатели
Уплътнения

Вентилатори за купе

Разширителният клапан или – в зави-

Филтри

Разширителен и дроселен клапан

Кондензаторът на климатика представля-
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Вие избирате!

Филтри

При MAHLE потребностите на клиента винаги са с приоритет. Затова предлагаме най-богатия
премиум асортимент за климатизация на превозни средства и охлаждане на двигатели в
независимия следпродажбен сегмент. При това PREMIUM LINE предлага резервни части
с качество на оригинално оборудване, чиято трайност е проектирана за целия жизнен цикъл
на превозното средство. Те предоставят максимална ефективност дори при екстремни условия.

Компоненти за двигатели
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PREMIUM LINE предлага резервни части

Стандартното винаги е добро

с качество на оригинално оборудване и
включва около 4500 продукта, които се

Почти 3000 стандартни продукта с ек-

произвеждат от MAHLE, AKG, HANON и

вивалентно качество (без допълнението

други производители на оригинално обо-

PREMIUM LINE) предлагат добри работни

рудване.

характеристики и представляват икономично решение с отлично съотношение

Продуктите PREMIUM LINE с качество

между качество и цена. Добро качество

на оригинално оборудване са особено

на изгодна цена.

Охлаждане и климатизация

Премиум
или добър
стандарт?

ефективност дори при екстремни усло-

Клиентът може да избира между премиум

вия – следователно те са перфектното

и добро стандартно изпълнение в около

решение за клиенти, очакващи най-

1200 случая на употреба.

доброто.
И най-важното: с подходящите продукти

Еднозначно разграничаване на
качеството

– PREMIUM LINE или Standard – и полез-

Стартери и генератори

издръжливи и предоставят максимална

ни услуги ще зарадвате Вашите клиен-

В каталозите често се предлагат два подходящи за превозното средство продукта
за избор – при всеки продукт PREMIUM
Маркировката PREMIUM LINE се вижда
също на етикетите на опаковките и на
самите части. Благодарение на еднозначната продуктова класификация винаги е
ясно какво се доставя в кутията.

Сервизно оборудване и диагностика

PREMIUM LINE – за клиенти,
очакващи най-доброто

LINE е налично съответно обозначение.

отново.

Е-мобилност и електроника

ти и ще се погрижите те да Ви потърсят

Термостати
За оптимален КПД е необходимо възможно най-постоянно равнище на температурата на двигателя с вътрешно
горене. Следователно се
използват термостати, регулиращи температурата на двигателя посредством охлаждащата течност.

Програмируеми термостати –
най-ефективните в охладителния кръг

Компоненти за двигатели
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В ролята си на глобален партньор MAHLE
разработва и произвежда системи и компоненти за термоуправление за известни производители на автомобили и дви-

Програмируемите термостати повиша-

гатели.

Уплътнения
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ват ефективността на двигателя благодарение на интегрираното в разширяващия се восък на техния работен елемент
допълнително електрическо нагревазадействано електрически от контролера

термостати и компоненти за контрол на

– значително по-бързо на променящи се

температурата:

условия на натоварване и експлоатация.

n

Термостатни вложки, интегрални и

Този контрол на температурата в зави-

Термостатите MAHLE функционират как-

корпусни термостати, термостати

симост от товара предоставя следните

то в тропическа жега, така и в арктически

с пръстеновиден шибър и програ-

предимства:

студ. Управлявайки охладителния кръг,

мируеми термостати
n
n
n

те бързо осигуряват правилната работна

EGR термостати

n

Оптимално горене

температура на всеки двигател. MAHLE

Маслени термостати

n

Понижен разход на гориво

предлага голям брой термостати и допъл-

Термодатчици и термопрекъсвачи

n

Намалени емисии на вредни вещества

нителни компоненти за контрол на тем-

n

Удължен експлоатационен срок на

пературата за най-различни изисквания.

Охлаждане и климатизация

MAHLE Aftermarket предлага различни

Филтри

телно съпротивление, което реагира –

Подобрен комфорт

щепсел

нагревателно съпротивление
тарелка на клапана
пружина, работеща на натиск

Оптимална работна температура –
регулирана интелигентно

кутия (работен елемент)
еластомерна вложка
работно бутало

Е-мобилност и електроника

Повишена мощност

n

Стартери и генератори

двигателя
n

корпус

Напречен разрез на програмируем термостат с електрически връзки
и интегрирано във восъчния елемент нагревателно съпротивление.

Сервизно оборудване и диагностика

водач (байпасна тарелка)

Всички продукти за мехатроника са осигурени с контролен етикет със защита срещу
фалшификация VeoMark®. Асортиментът
включва около 700 пускови двигателя, над
700 генератора (електрически генератори),
над 400 електрически задвижващи двигателя
и към момента почти 5000 резервни части –
и се разширява непрекъснато.

Редовно предпочитаният избор – с основание
n

Компоненти за двигатели

Стартери и генератори

Уплътнения
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Продуктов асортимент 2020/2021
Стартери и генератори

Ние доставяме единствено качество на оригинално
оборудване.

n

От нас винаги получавате чисто нови продукти.
Ремонтирани или възстановени компоненти не
представляват опция.

n

При нашите продукти можете да разчитате на дълъг
експлоатационен срок и висока степен на функционалност

Стартери и генератори

без изискване за техническо обслужване. Те са подходящи

Филтри

50

Вече разполагаме с правилния продукт за голям брой приложения

средства, тъй като са устойчиви на сол, вода, прах, вибрации,

за превозни средства на всички реномирани производители на оригинално оборудване – покриваме над 50 % от пазара за стартери и

ниски температури и други атмосферни въздействия.
n

над 44 % при генераторите. Чрез непрекъснато развитие се стремим към общо покритие в Европа от над 80 %.

Компактният дизайн отваря път за нови разработки и варианти на приложение.

n

Нашите компоненти са електромагнитно съвместими
и съответстват на международните стандарти.

n

Залагаме на устойчиво производство и ефикасно

Охлаждане и климатизация

за употреба в промишлеността с тежки и търговски превозни

резултат на засилващата се електрификация на превозни средства и устройства, предлагаме широка гама електрически дви-

Висока мощност и ефективност –
за оптимален старт

гатели и контролери за леки автомобили, търговски превозни
средства, високоповдигачи, промишлени превозни средства,
пътни почистващи машини, вилични колички-нископовдигачи,
колички за голф, както и климатици за пътнически автобуси.
Тези продукти са представени подробно в отделен каталог.

В нашите стартери, генератори,
електрически задвижвания и
контролери (за леки автомобили,
търговски превозни средства,
аграрни и строителни машини,
колички за голф и лодки) са вложени
над 50-годишен опит и познания.

Е-мобилност и електроника

Ноу-хау с традиции

За да удовлетворим нарастващото търсене в този сегмент в

Сервизно оборудване и диагностика

Електрически задвижвания и контролери

Стартери и генератори

използване на ресурси.
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Е-мобилност и електроника

Уплътнения

Електроника за управление
и силова електроника

Компоненти за двигатели
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n
n

n

за леки автомобили и търговски

за контакт директно на място

превозни средства с безкомпро-

Още по-богато продуктово

мисно качество на оригинално

портфолио от един единствен

MAHLE е Nagares – испански специалист

доставчик – за всички решения

по електроника. Чрез придобиването
n

оборудване от MAHLE Nagares
n

Новата продуктова област Electronics

за мобилност

– дългогодишна развойна и производ-

Широкообхватна техническа

ствена компетентност в областта на

областта на продуктите за електромобил-

помощ от продуктовите специа-

ност и в бъдеще ще предлага системни

листи на MAHLE Aftermarket

решения в богатото продуктово портфо-

Управляваща и силова електроника

Глобална мрежа на MAHLE с лица

Новост в продуктовото портфолио на

MAHLE засили своята компетентност в

Още повече предимства

автомобилната електроника
n

Достъп до разширения с перспек-

Трансфер на ноу-хау при обученията

тивни електронни приложения про-

лио на електрическите задвижвания, по-

по работа с продуктите MAHLE

дуктов асортимент, който се актуали-

мощните агрегати и термоуправлението.

Aftermarket

зира непрекъснато според

n

Филтри

Повече добавена стойност за
търговците и автосервизите

Охлаждане и климатизация

Възползвайте се от още
по-богатото продуктово
портфолио от един единствен доставчик – за всички
решения за мобилност.

пазарните условия

n

Задвижващи механизми
и превключватели

n

Задвижващи механизми
и превключватели

Електроника

Сензори

Високоефективна
електроника

Електронни продукти, като например
контролери за подгряващи свещи за
дизелови и нисковолтови двигатели,

Стартери и генератори

Продуктовото портфолио
обхваща например:

изключващи устройства за батерии
n

Иновативни решения –
за мобилността на бъдещето

Високоефективна електроника, като
например DC-DC преобразувател

n

Различни сензори

Сервизно оборудване и диагностика

дителни сигнали, както и електронни

Е-мобилност и електроника

регулатори за акустични предупре-

Уплътнения

Сервизни уреди за
климатични инсталации

Компоненти за двигатели
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Сервизно оборудване и диагностика

Линия сервизни уреди за климатични инсталации ArcticPRO®

Предимствата накратко
+ Ефективен и успешен сервиз,

MAHLE Aftermarket разработи продукто-

независимо от превозното

вата линия ArcticPRO с технология E3

средство и околната температура

за ефективно, екологично и икономич-

+ USB интерфейс, WLAN, Bluetooth

®

но техническо обслужване на климатици.

за дистанционна диагностика,

Филтри

Ефективни и
иновативни

Ефективни решения –
за поддръжка и сервиз

превозни средства с висока
проходимост, търговски,

Предлагаме персонализирани продукти
за всякакви потребности – от базови/

селскостопански и хибридни
превозни средства

леки уреди до стартови, професионални

+ Принтер за документация за клиента

и премиум решения.

+ Светодиодна лампа сигнализира

Охлаждане и климатизация

софтуерни актуализации и ASA мрежа
+ Подходящи за: леки автомобили,

състоянието навсякъде
в автосервиза

смартфон/таблет (iOS и Android)
+ Ергономичен дизайн: дръжка
за отваряне на предния панел
на уреда

Знакът EGEA
означава качество и функционалност на професионални продукти за сервизно оборудване. Уреди,
разработени и проектирани съгласно спецификацията EGEA, отговарят на всички законови изисквания и стандарти за безопасност. Знакът удостоверява, че MAHLE разработва висококачествени
и ефективни сервизни уреди за автосервизи. Голям брой от нашите сервизни уреди за климатични
инсталации за R1234yf носят този знак.

Е-мобилност и електроника

посредством приложение за

Стартери и генератори

+ Дистанционно управление

Сервизно оборудване и диагностика
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Продуктов асортимент 2020/2021
Сервизно оборудване и диагностика

Новото поколение уреди

Хладилен агент R134a
Професионален
модел

Стартов
модел

Премиум
модел

Уплътнения

Новото поколение сервизни уреди за климатични инсталации MAHLE налага съвсем нови стандарти по отношение на работата в мрежа и лесната поддръжка – с Bluetooth и WiFi, голям сензорен екран, приложение за контрол на състоянието и дистанционна поддръжка (Remote Service).

Компоненти за двигатели
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ArcticPRO® ACX 320 ArcticPRO® ACX 350 ArcticPRO® ACX 380

отразяват съвременното състояние на техниката. С обслужване-

E³ – FILL

то с една ръка на сервизната клапа налагаме съвсем нови стан-

Винаги в готовност за работа – независимо от превозното сред-

дарти. Всички сервизни уреди за климатични инсталации от но-

ство и околната температура.

n

Високопроизводителна вакуумна помпа

Резервоар за хладилен агент 12 l

n

С възможност за преоборудване за

n

Голям 7-инчов сензорен екран

хладилни агенти R1234yf и R513a

n

Високопроизводителна вакуумна помпа

n

База данни за сервизни данни

n

Голям 7-инчов сензорен екран

n

С възможност за преоборудване за

n

С възможност за преоборудване за

n

База данни за сервизни данни

хладилни агенти R1234yf и R513a

n

Тест на работните характеристики

n

Голям 7-инчов сензорен екран

на климатика

n

База данни за сервизни данни

Тест за утечки с азот и формиргаз

n

Тест на работните характеристики

n

n

хладилни агенти R1234yf и R513a

Сензорният екран с диагонал 7 инча ръководи автотехника лес-

на климатика
E³ – CONNECT

n

Тест за утечки с азот и формиргаз

Цялостно регенериране на хладилния агент от маркучите и

n

Система Oil Сare: херметични флакони

съединителите.

с масло

но и сигурно през всички необходими стъпки за поддръжка на
климатика. Нашите професионални и премиум уреди могат да се

E³ – PUMP

управляват и контролират чрез приложение. Освен това пред-

Благодарение на вътрешния процес на почистване на вакуумна-

лагаме ефективна сервизна мрежа за техническа помощ, инст-

та помпа интервалите за смяна на маслото могат да се удължат

руктаж и обучения в цяла Европа.

многократно. До 1000 работни часа. Предимството: значително

Филтри

средства

вото поколение вече могат да се преоборудват за хладилен агент
R513a и са предвидени за интегриране в мрежата ASA.

Подходящ за хибридни превозни

Охлаждане и климатизация

Ергономичният дизайн и интуитивният потребителски интерфейс

Високопроизводителна вакуумна помпа

n

Хладилен агент R1234yf

намалени разходи за техническо обслужване.
Професионален
модел

Стартов
модел

Премиум
модел

ArcticPRO® ACX 420 ArcticPRO® ACX 450 ArcticPRO® ACX 480
n

Резервоар за хладилен агент 12 l

n

Високопроизводителна вакуумна помпа

n

Високопроизводителна вакуумна помпа

n

Голям 7-инчов сензорен екран

n

Сертификати CE/PED

n

Голям 7-инчов сензорен екран

Търсите резервна част?

n

База данни за сервизни данни

n

Напълно автоматично източване

n

База данни за сервизни данни

n

С възможност за преоборудване

на некондензиращи газове

n

Тест на работните характеристики

Търсите екстри за Вашия сервизен уред за климатични инсталации или Ви е
необходима резервна част? Ние предлагаме богат избор от принадлежности
и очакваме Вашата заявка: sales-workshop-equipment@mahle.com.

n

за хладилен агент R513a

n

База данни за сервизни данни

Опция: функция хибрид при

n

Тест на работните характеристики

ACX 420 Standard

на климатика
n

на климатика
n

n

С възможност за преоборудване
за хладилен агент R513a

С възможност за преоборудване

n

Тест за утечки с азот и формиргаз

за хладилен агент R513a

n

Система Oil Сare: херметични

Тест за утечки с азот и формиргаз

флакони с масло

Стартери и генератори

и непрекъснато получават автоматични софтуерни актуализации.

n

Е-мобилност и електроника

свързаност. Всички уреди се свързват онлайн с нашия сървър

Винаги налична при всички уреди –
формулата за климатици на MAHLE:
E³ = Ecological × Economical × Efficient

Сервизно оборудване и диагностика

Нашите нови уреди впечатляват със своята широкообхватна

Комплект за откриване на течове
в климатични инсталации

n

Наборът включва: бутилка
формиргаз, детектор на течове за
формиргаз и регулатор на налягането

Външен анализатор за сервизните уреди
за климатични инсталации MAHLE ACX за
хладилен агент R1234yf и ново – за R134a

n

Съгласно наредбите на германската асоциация на производители на превозни средства (Verband
der Automobilindustrie, VDA)

n

Лесно, автоматично ръководено обслужване и незабавен
резултат от измерването

ACX и ATX Manager

Remote Service

Дистанционна диагностика и

Функция на софтуера ACX и

техническо обслужване навсякъде

ATX Manager

и по всяко време
n
n

Незабавна помощ в случай на авария
– без посещение на място от техник

n

USB порта или WLAN
n

интерфейс или WLAN

n

ACX – универсален
уред за промиване

ROU – Recovery
Only Unit

Промивен съд с опора за гъвкава употре-

Лесно и безопасно отстраняване на

ArcticPRO® LD-2 представлява детек-

ба – напълно независимо от сервизния

непознати и замърсени хладилни

тор за утечки, оборудван с електро-

уред за климатични инсталации и место-

агенти от климатичната система на

нен сензор и патентована UV техника

положението

превозното средство

за детекция, с функция дуален режим.

n

За хладилни агенти R134a и R1234yf

n

За хладилни агенти R134a и R1234yf

n

Директен достъп до филтъра за

n

Всичко е вече организирано:

n

n

Сервизният партньор на автосервиза

Свържете сервизния уред
с компютъра посредством

уред за климатични инсталации/

n

Изтеглете софтуера директно
на компютъра

n

Лесно свързване на сервизния
компютъра посредством USB

Детектор за утечки
ArcticPRO® LD-2 с
дуален режим

Филтри

n

Сервизните уреди за климатични инсталации и промиване на трансмисии MAHLE са лесни за
обслужване и изключително надеждни. Ако въпреки това се появят проблеми, нашата услуга
за дистанционна диагностика предлага своевременна помощ.

Дистанционната поддръжка стартира в софтуера ACX и ATX Manager

n

Посредством серийния номер на

може да управлява дистанционно

сервизния уред MAHLE Вашият

сервизния уред и отделните компо-

партньор на MAHLE, респ. Вашият

ненти и при необходимост да отстра-

оторизиран сервизен партньор

нява грешки без посещение на място

получава дистанционен достъп

За сервизни уреди за климатични
инсталации MAHLE ArcticPRO®

до уреда
n

и MAHLE FluidPRO

Показват се хидравличната схема
и компонентите

®

n

Охлаждане и климатизация

Куфар с комплект за търсене на течове

ACX RFID –
анализатор за
хладилни агенти

Вашият сервизен партньор може да

Стартери и генератори

Nitrogen/Hydrogen
Leak Detector Kit

Дистанционна диагностика
и поддръжка на услуги

Компоненти за двигатели

НОВО

НОВО

управлява дистанционно сервизния
уред и отделните компоненти и да
отстранява грешки

Сензорът с твърд електролит

Е-мобилност и електроника

Принадлежности за
техническо
обслужване
на климатици

Уплътнения
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разпознава хладилните агенти

хладилен агент с цел бърза смяна

едно обаждане е достатъчно –

Гъвкави приложения: адаптерен

транспортиране, анализ и преда-

R134a и R1234yf

комплект със съединителен

ване за отпадъци – автоматично

също независимо от звуковата

елемент за маркуч под високо

и без досадна бюрокрация

аларма и настройката на чувстви-

n

Дигиталният дисплей функционира

налягане за различни сервизни

телността, позволявайки прецизно

Подробна информация относно нашите предложения за техническо обслужване на климатици

уреди за климатични инсталации

локализиране на утечката

ще намерите в нашата брошура „Ефективни решения за поддръжка и сервиз“.

Сервизно оборудване и диагностика
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Предимствата накратко

n

+ Напълно автоматично

n

+ Интуитивно обслужване

За избягване на неизправности

n

поради износване и замърсена ATF

налягането на трансмисионната теч-

За осигуряване на по-комфортно

ност по време на поддръжката

пътуване

n

+ Безопасна и удобна смяна на

FluidPro®
ATX 190

Лесен за употреба дизайн и най-модерна технология
n

25-литров сменяем контейнер за
нова ATF (Automatic Transmission Fluid,
флуид за автоматична трансмисия)
с устройство за бърза смяна

n

Контейнер за добавки: 500 ml

n

Отточна решетка за маслената вана

n

Дисплей: LCD 4,3"

n

Носач за държача на маркуча

n

Клавиатура: мембранна клавиатура

n

Нов маслен филтър: мрежов филтър

n

Актуализиране на софтуера:

от неръждаема стомана/размер 150 μm
n

Автоматичен цикъл: процедурата

USB тип A с USB 2.0 ключ
n

се поддържа

Хидравличен кръг: захранваща помпа
10 l/min едностъпална зъбна помпа

n

Промиване: автоматично

n

Почистване на маркуча: автоматично

дължина на сервизните маркучи 1 и

n

Източване на стария резервоар за ATF

2/дължина на стария отточен маркуч

n

Размери: 750 × 750 × 1200 mm

за ATF 1,5 m (само FluidPRO® ATX 180)

n

Тегло: около 65 kg

n

Хидравлични съединители: 3 m чиста

резервоари за трансмисионна течност
n

Време за поддръжка:

Броят превозни средства с автоматич-

позволява безопасна и удобна

на скоростна кутия се увеличи значи-

смяна на трансмисионната течност

телно през последните години. Препо-

при най-висока степен на чистота

проверяват автоматично преди

ръчителна е поддръжка на системата на

(само FluidPRO® ATX 180)

всяка поддръжка и се адаптират

предавателната кутия средно на всеки

само 5 – 15 минути
n

Накрайниците на маркучите се

Интелигентна база данни – предоставя

според посоката на потока – повече

60 000 km. С правилното оборудване –

бързо подробна информация за

не е необходима ръчна промяна

като FluidPRO ATX на MAHLE – това е

релевантните спецификации на пре-

лесна задача.

возното средство и сервизни данни,

рата на трансмисионната течност –

като например тип масло, ниво на

процесът на промиване стартира

зареждане, адаптери и филтри

автоматично, веднага щом трансми-

n

®

FluidPRO®
ATX 150/ATX 180

Zero Cross – бърза програма

Производителите на превозни
средства препоръчват техническо

n

Проверява автоматично температу-

Цялостно – лесният и интуитивен

сионната течност достигне правил-

обслужване на автоматичната

потребителски интерфейс Ви ръко-

ната температура

скоростна кутия:

води бързо и комплексно през авто-

n

n

n

За избягване на последващи

n

n

Режим пръчка за измерване на

матизирания процес на поддръжка

нивото – алтернативен метод за

Най-висока степен на чистота – без

смяна на трансмисионната теч-

разходи при проблеми

замърсяване на трансмисионната

ност посредством направляващата

За удължаване на експлоатационния

течност чрез използване на две помпи,

тръба (само FluidPRO® ATX 180)

срок на автоматичните скоростни кутии

отделни циркулационни кръгове на

За поддържане на добри работни

трансмисионната течност и авто-

на маслената вана и смяна на фил-

показатели на превозното средство

матизиран процес на почистване

търа за трансмисионна течност

n

n

Интегриран метод за отстраняване

Е-мобилност и електроника

Нашето решение – FluidPRO ATX

Стартери и генератори

смисионна течност чрез снемаемите
®

n

Ексклузивно
за автомобили на
Mercedes-Benz:

Съвсем лесна смяна на видовете тран-

Сервизно оборудване и диагностика

трансмисионната течност

Ясно показание за качеството и

Охлаждане и климатизация

Филтри

Уплътнения

Поддръжка на автоматични
скоростни кутии –
напълно автоматична

Компоненти за двигатели
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Още повече решения –
за ефикасни услуги

Високоточен измервателен
уред за дизелови частици

Компоненти за двигатели
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„Нашият нов EmissionPRO® 180 е великолепният резултат от сътрудничеството ни в разработката
и производството с BRAIN BEE.“ Олаф Хенинг – член на ръководството на концерна MAHLE и
директор на бизнес единицата за следпродажбени услуги

Надеждно измерване на отработени-

n

Интегрирано ръководство за
потребителя

n

Възможност за интегриране

те газове при дизелови и бензинови

на диагностика и ръководено

двигатели

търсене на грешки
n

n

n

Универсален модул за отчитане на

Съответства на директивата за

честотата на въртене с предаване на

проверка на емисиите 5.01

стойностите чрез USB или Bluetooth

Отделен софтуер за калибриране

n

и потребителски интерфейс

Мощен Vehicle Communication Interface
за прочитане на паметта за грешки

n

Модулна конструкция

n

Отворено компютърно решение

принтер, клавиатура, мишка,

n

Интуитивен софтуер

24-инчов монитор и компютър

n

Удобна подвижна количка с

Предимствата накратко
+ Пълният пакет на MAHLE за проверки
на емисиите на отработени газове

Лесно
обслужване

PMU400

Предимствата накратко

Високоточен измервателен уред за

+ Водеща в бранша технология

дизелови частици

+ Лесно приложение

+ Работеща под Windows станция
за проверка на емисиите

+ Функционира като автономно
n

+ Мобилна и стационарна употреба

двигатели с приблизителен размер

+ Конфигурируема според индивидуалните изисквания на клиента

Измерва частици от бензинови

дисплей и клавиатура
+ Обслужване посредством

от само 10 nm
n

решение поради наличието на

Пасва перфектно като модел за
надграждане на EmissionPRO 180,
®

но също и на изделия на други марки

Bluetooth или USB

Сервизно оборудване и диагностика

EmissionPRO® 180

Е-мобилност и електроника

Стартери и генератори

Охлаждане и климатизация

Филтри

ОЧАКВАЙТЕ
СКОРО

Инструмент за калибриране
Digital ADAS
TechPRO®
Digital ADAS

Компоненти за двигатели

65

Продуктов асортимент 2020/2021
Сервизно оборудване и диагностика

Уплътнения

64

Инструмент за калибриране Digital ADAS
Лесно и надеждно калибриране на
системи за асистиране на водача
n

Посредством перспективното решение

Филтри

n

с интуитивно обслужване MAHLE налага
продуктова област

С този инструмент автосервизите могат да
настройват и калибрират бързо системите
за асистиране на водача – само с един дигитален панел за калибриране. Това спестява

Охлаждане и климатизация

нови стандарти в тази многообещаваща

време и средства. Инструментът се актуали-

Разбира се, предлагаме и
принадлежности като EASY
PLACING KIT, скоби за гуми
или защита срещу прах.
Повече информация по
темата ще намерите в нашите
отделни ценови листи.

Сервизно оборудване и диагностика

Лесно – калибриране на системи
за асистиране на водача

Полезна
информация

Е-мобилност и електроника

на все повече марки.

Стартери и генератори

зира непрекъснато онлайн с цел покриване

67
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ностика на превозното средство в
рамките на 7 секунди
n

Лесна употреба

n

Интегрирана техническа информация
(монтажна схема, списък с грешки,
показание за състоянието)

n

Функции: чете данни, чете грешки
и показва решения; диагностика
за отделни елементи и кодиране
на компоненти

10,1-инчов сензорен екран

n

и WLAN (само клема)

SAE J2534 PASS-THRU:

Предимствата накратко

NEXUS-THRU (опция)
+ Винаги на най-съвременно ниво

TechPRO® Scan

n

TecDocPOWERED

n

Размери: 317 × 217 × 50 mm

– WLAN 802.11 b/g/n двойна

благодарение на актуализации

Продуктовата линия TechPRO действа

до десет пъти по-бърза от други систе-

(клема)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

антена – технология Beamforming

чрез WiFi

като интерактивен интерфейс между

ми за диагностика на превозни средства.

n

Тегло: 1500 g (клема)/90 g (VCI)

(клема)/Bluetooth 4.1 с обхват

Вас, автомобилния специалист и пре-

TechPRO® Scan Ви предоставя директен

n

Комуникационен протокол:

до 100 m свободно поле (VCI)

Ви предоставя директен и бърз

возното средство. С многобройни и раз-

и бърз достъп до всички данни, необхо-

ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519 –

n

Безжична връзка: Bluetooth 4.1

TechPRO® – инструменти за
диагностика

+ Иновативният дизайн на интерфейса

Високоефективна операционна система,
®

Дисплей: 10,1-инчов сензорен

достъп до всички данни, необходими

нообразни функции, широкообхватни

дими за Вашата професионална работа.

J1850 PWM/ISO 11519 – J1850

TFT LCD с разделителна способ-

за Вашата професионална работа

опции за сканиране, опростен потреби-

Диагностичната станция разпознава сис-

VPW/ISO 11898-2 – високоскоростна

ност 1200 × 800 (клема)

+ Над 90 % покритие на автомобилния

телски софтуер и голям брой интерфейси

темата на превозното средство и разпо-

инструментите за сканиране TechPRO®

лага с удобен за потребителя дисплей.

Ви осигуряват бърза работа с отлични

По този начин необходимите дейности по

резултати. TechPRO® се обслужва лесно

поддръжката се виждат незабавно.

CAN шина/ISO 11898-3 – нискоскоростна CAN шина/SAE J2411 –
еднокабелна CAN шина

n

пазар в ЕС
+ Налична функция за управление
и програмиране PASS-THRU

и е съгласуван точно с работата на автосервиза. Уредът прочита данните и грешките, показва решения и позволява диагностика и кодиране на компоненти.

Е-мобилност и електроника

В готовност за стартиране на диаг-

n

Сервизно оборудване и диагностика

TechPRO®
TechPRO® SMART

Стартери и генератори

Охлаждане и климатизация

Филтри

Уплътнения

Най-бързите инструменти
за диагностика в света

Компоненти за двигатели
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Няма място
за вируси!
12 V

чрез гнездото
на запалката

Въз основа на информацията за типа и

Почистващото действие на озона (O3) чес-

вътрешното състояние на превозното

то се използва за почистване на санитар-

средство сензорът непрекъснато ана-

ни помещения и надеждно унищожаване

лизира концентрацията на генерирания

на вируси, плесени и бактерии, които се

озон в купето до достигане на идеалната

намират по повърхностите или в купето

стойност и я поддържа постоянна за не-

на превозното средство.

обходимото време, за да гарантира оптимално почистване.

Охлаждане и климатизация

Филтри

MAHLE OzonePRO представлява професионалният почистващ уред за лесна употреба във
Вашия автосервиз. Благодарение на своя специален сензор OzonePRO осигурява оптимален
резултат и безопасен процес на почистване.

Компоненти за двигатели

MAHLE OzonePRO
за безопасно почистване

Уплътнения
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Озонът е признат като натурално почистложения: той може да се използва за по-

ятните миризми, причинени от бактерии

чистване на въздух, вода, повърхности

и гъбички в купето.

и тъкани.

Защо е важно да се почиства
купето на превозното
средство?
В тапицерията, стелките или кръга на
климатика на превозните средства често
се срещат вируси, бактерии и плесени.
Затова за безопасност на Вас и Вашите клиенти препоръчваме основно почистване на купето при всяко техническо
обслужване. В момента повече от всяко-

Е-мобилност и електроника

OzonePRO елиминира надеждно и непри-

Стартери и генератори

ващо средство и има широка гама от при-

га е необходима услуга по почистване с

Удобно
обслужване
чрез
приложение

високоефективни средства.

Сервизно оборудване и диагностика
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Гарантирано интелигентно
обслужване от MAHLE

Уплътнения

Какво е характерно
за озонирането?

Компоненти за двигатели
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В почистващия уред OzonePRO на MAHLE
се използва същата технология. Посредством керамичните плочи с ефект корона

Вграденият специален сензор играе
решаваща роля за цялостния процес.
Функцията за анализ и контрол на сензора гарантира, че озонът ще се използва в превозното средство само толкова
дълго, колкото е необходимо за отстра-

Използването на OzonePRO в ежеднев-

В природата всяка една молекула озон (O3)

се образува озон, който след това уре-

се образува посредством електрически

дът освобождава в околната среда. За

разряд: чрез разделянето на молекулите

разлика от други системи, уредът може

кислород (O2) на отделни едноатомни мо-

да произвежда особено ефективно голе-

лекули (O1) се образува нова триатомна

ми количества от необходимия озон за

уредът автоматично ще свърши остана-

молекула.

кратко време.

лото. Той ще Ви уведоми, когато проце-

няването на вируси, бактерии и гъбички.
По този начин технологията предотвратява щети от окисляване в купето.

ната работа е лесно.

O3-Easy –
приложението
към уреда

Отчет за
почистването
В края на процеса отчетът може да бъде

OzonePRO има собствено приложение
O3-Easy, с което можете да управлява-

изпратен или разпечатан за клиента, за

Филтри

кислород след само няколко минути.

Просто натиснете
„Старт“ и уредът
ще свърши
останалото!

да се гарантира отлично обслужване.

те уреда и да следите дистанционно про-

Охлаждане и климатизация

вителност озонът се разпада отново на

Сензорът

цесите.

Просто поставяте уреда в зоната за
почистване, натискате бутона за старт и

сът е приключен, зоната е почистена и
достъпна безопасно.
Технически данни

Свързване с
други уреди на
MAHLE
Множество министерства
на здравеопазването
по цял свят одобряват
използването на озон като
средство за почистване
на въздуха и водата:
озонирането е естествен
начин за дезинфекциране
на замърсени с бактерии,
вируси, спори, плесени
и акари зони.

Вашата цел: работа в автосервиза без

Капацитет

5000 mg/h

Bluetooth

+

Сензор
Показание за състоянието

губене на време. Поради тази причи-

Приложение за дистан-

на OzonePRO е оборудван с Bluetooth с

ционно управление

цел свързване с всички останали уреди
MAHLE във Вашия автосервиз. Той може
да се свързва безпроблемно с уредите

Мощност
Свързване

за диагностика TechPRO и сервизниArcticPRO® ACX.

LED
Приложение (App/Google Play Store)

70 W
12 V (запалка)
220 V (опция)

®

те станции за климатични инсталации

Озон, температура, влажност, налягане на въздуха

Размери
Тегло

360 × 280 × 288 mm
3 kg

Можете да активирате допълнителни процеси директно чрез потребителския ин-

Принадлежности

терфейс и така да използвате оптимално
всички уреди.

Озонатор 220/110 V
Захранващ блок 12 V

Стартери и генератори

новата молекула е ограничена: в дейст-

Кат. № 1010350462XX

Е-мобилност и електроника

Но продължителността на живота на

Сервизно оборудване и диагностика

Озонът представлява природен газ, който намира широко
приложение в областта на
професионалното почистване
поради способността му да
унищожава бактерии, гъбички
и вируси.
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Това, което включват
всички наши продукти

MAHLE Aftermarket – правилната
програма за всяка ситуация

Най-добрите части за превозни средства са на правилното място в правилния момент. MAHLE
Aftermarket разполага с повече от дузина логистични центрове и многобройни регионални
пунктове за поддръжка със стратегическо местоположение в Европа, Северна и Южна Америка,
както и Азия – с оптимизиран търговски поток и максимално добра разполагаемост.

MAHLE Aftermarket обединява седем мощни
марки, залагащи на иновации и безкомпромисно качество в цял свят или регионално.
Възползвайте се от нашето ноу-хау и всеобхватното, непрекъс-

Продуктите MAHLE спадат към най-търсените на пазара за автомобилни резервни части – също сред фалшификаторите. Затова наши-

нато разширяващо се продуктово портфолио в областите:

те опаковки за компоненти на двигатели, турбокомпресори и термостати са осигурени със специален контролен етикет. Той включва
различни отличителни знаци за сигурност като VeoMark® и MAPP код, комбинирани с цел възможно най-добра защита на търговците

n

Компоненти за двигатели

срещу фалшификации. Където и да се нуждаете от нас, нашите логистични центрове и клонове за дистрибуция са близо до Вас – в

n

Уплътнения

Аржентина, Бразилия, Китай, Германия, Дубай, Франция, Великобритания, Индия, Япония, Мексико, Полша, Русия, Швеция, Сингапур,

n

Филтри

Испания, Южна Африка, Турция, Украйна и САЩ.

n

Охлаждане и климатизация

n

Стартери и генератори

n

Е-мобилност и електроника

n

Сервизно оборудване и диагностика

25

1700

служители

обекта в цял свят

25 000

дистрибутори

150 000
100 %

Благодарение на мащабната логистична мрежа разполагате

Брошури за повреди

с нашите продукти възможно най-бързо.

Междувременно незаменим справочник за автосервизи и майстори – нашите брошури за повреди. С изображения и подробно

резервни части

пояснение на резултатите от диагностиката, причината/причините,
начините на отстраняване, респ. избягване, описваме често сре-

EN
eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

щани случаи на повреда в съответните продуктови групи.

к ачество на
оригинално оборудване

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Порталът MAHLE CustomerCare
Дигиталният портал за клиенти на MAHLE е ключът към нашето
разнообразие от услуги, обединявайки всички продукти, услуги
и данни, които са важни за ежедневната работа. Освен тикетинг

Технически постери

системата, с която можете да изпращате Вашите запитвания ди-

Техническите постери предоставят особено практична помощ в

ректно на експертите от MAHLE, тук ще намерите и нашия мага-

работното ежедневие – с полезна информация относно демонтажа

зин за рекламни средства. Така незабавно можете да поръчате

и монтажа на нашите продукти. Непрекъснато на разположение

безпроблемно всички материали, които ще Ви представим на

и под ръка при необходимост. Брошури за повреди и технически

следващите страници. Регистрирайте се безплатно още сега на

постери ще получите при Вашия търговски партньор или онлайн

адрес customercare.mahle-aftermarket.com

в медийния център на: mahle-aftermarket.com
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информация. По желание Customer Information System (CIS, ин-

Канали на MAHLE Aftermarket в социалните медии

формационна система за клиенти) Ви информира ежемесечно

Желаете ли да бъдете информирани ежедневно за новости и да

за планирани нововъведения, налични нови продукти и модели,

участвате в редовните акции и игри с награди?

които се спират от производство.
От информация относно актуални изложения и мероприятия до
технически актуализации и общи новини – с нашите канали в со-

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

циалните медии винаги сте в течение на нещата.
Желаете да получавате ежемесечния CIS бюлетин? Регистри-

Списание за клиенти MPULSE

райте се на уеб страницата mahle-aftermarket.com в рубриката

Нашето списание за клиенти разглежда всички съществени теми,

„Услуги“.

свързани с MAHLE и следпродажбените услуги: информация за
продукти и фонови знания, технически съвети за автосервизи,

MAHLE E-Shop

ръководства и видеоклипове за монтаж, тенденции и нови разра-

Квалифицирани обучения

Като търговец на едро можете да поръчвате ексклузивно всички

ботки, както и вълнуващи истории и акции, в които и Вие можете

Продуктовите експерти на MAHLE Aftermarket ще дойдат при Вас

продукти MAHLE чрез една платформа – бързо, сигурно и лесно.

да участвате и да спечелите награди. MPULSE излиза два пъти

– носейки всеобхватното си ноу-хау. Освен това Вие и Вашите

Вашите предимства:

годишно – съответно през март и септември. На уеб страницата

служители разполагате с възможност да ни посетите в рамките

mpulse.mahle.com MPULSE е на разположение през цялата го-

на практически ориентираните семинари. Нашите квалифици-

n

Изображения на продуктите улесняват идентификацията

рани обучения ще актуализират Вашето техническо ноу-хау при

n

Разполагаемостта и покупните цени се показват

всички положения. Проявявате ли интерес? Просто се свърже-

дина като онлайн списание.

непосредствено

те с Вашия търговски партньор или изпратете имейл на адрес:
ma.training@mahle.com

customercare.mahle-aftermarket.com

Рекламни артикули
Бихме искали да оставим трайно впечатление у Вас и Вашите

mahlempulse

Канал на MAHLE

Страница на MAHLE

клиенти с атрактивни рекламни артикули – независимо дали рек-

в Instagram

в YouTube

във Facebook

ламни подаръци за изложения и мероприятия или практични помощни средства за автосервизи. Ние предлагаме подходящите
артикули за всички области на приложение.

Индивидуално подпомагане на продажбите
С удоволствие ще разработим за Вас също индивидуални концепции за подпомагане на продажбите. Консултирайте се с Вашия дистрибутор относно нашите предложения или се свържете
директно с customercare@mahle.com.

Technical Messenger
Ценна техническа информация и съвети по всички актуални теми,
свързани с техническото обслужване и ремонта – удобно по имейл.
Technical Messenger излиза на редовни интервали на нашата уеб

n

Изложения

n

Обяви

страница и по желание ние можем да Ви информираме за това по

Брошури и флаери

n

Мероприятия

n

Рекламни банери

имейл. Желаете да бъдете информирани по имейл за изданията?

С нашите брошури и флаери бихме искали да предоставяме на

n

Редакционни статии

n

Промоционални кампании

Регистрирайте се на:

Вас и Вашите клиенти информация както за нас като предприя-

n

Графики

n

Обиколки на заводи

mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger

тие, така и за нашите продукти и сервизни услуги.

Каталожна информация

При това следим за екологична устойчивост на нашите докумен-

Поради екологични съображения за в бъдеще бихме искали да

ти: поставяме под въпрос всяка поръчка за отпечатване, нама-

Насърчаване на продажбите

прекратим употребата на печатни каталози – но те ще продъл-

ляваме тиражите, по възможност използваме сертифицирана по

За да информираме редовно Вас и Вашите клиенти относно важ-

жат да бъдат на Ваше разположение в дигитална форма. Освен

PEFC хартия от устойчиво стопанисвани гори и същевременно

на продуктова информация, новости и акции, предоставяме

това в нашия онлайн каталог разполагате с достъп до актуална-

подкрепяме проекти за действия в областта на климата посред-

полезни материали за насърчаване на продажбите – за външна

та за деня продуктова програма и разнообразна друга полезна

ством техника на печат с неутрално въздействие върху климата.

реклама, магазини и целия автосервиз.

Pragstraße 26 - 46
70376 Stuttgart, Германия
Телефон +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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