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SKVĚLÁ PRÁCE!

SKVĚLÁ PRÁCE!
S podporou MAHLE.

SK

E!

LÁ PRÁC
VĚ

E!

SK

Jsou to právě servisy, kdo každý den zajišťuje mobilitu milionů lidí po celém světě. Ani ten sebezapeklitější problém je zpravidla nevyvede z míry. Dokážou rychle a flexibilně pomoci, když je člověk
potřebuje. Neustále se učí novým věcem, aby byly připravené na mobilitu zítřka. A nebojí se zašpinit
si ruce, pokud je to potřeba. To jsou opravdoví hrdinové!

My se držíme opodál a poskytujeme jim

Někoho, kdo je zárukou kvalitu, spoleh-

nezbytnou oporu. V době, kdy se mo-

livosti a know-how a současně se vyzná

bilita rychle mění a vedle sebe existují

i na cestách, po nichž se dosud nikdo ne-

úsporné, ekologické spalovací motory

vydal. Aby se servisy mohly plně soustředit

a alternativní pohony, je o to důležitější

na svoji práci a aby při opravách a údržbě

mít zkušeného, spolehlivého a inovativ-

všechno fungovalo, jak má. A aby v po-

ního partnera.

předí stálo to, co je opravdu důležité: vaše
skvělá práce. SKVĚLÁ PRÁCE!

Jak se vlastně taková skvělá
práce odvádí?

Jak se s ním manipuluje? Lze údržbu
a servis provádět bez ohledu na model
vozu? A co je důležité pro mobilitu zítřka?

S partnerem, který vám kryje záda,
a s neustále se rozšiřujícím portfoliem

Věříme, že spalovací motor bude ješ-

výrobků pro tyto segmenty:

tě dlouho představovat naprostý základ

Na následujících stránkách

všech prací, které se v servisech prová-

najdete přehled našeho

n

Součásti motoru

dějí. Zároveň víme, že budoucnost bude

výrobního programu a našich

n

Těsnění

patřit elektromobilitě, ale i dalším alterna-

služeb. Všechny informace

n

Filtry

tivním technologiím pohonu.

najdete také on-line na

n

Chlazení motoru a klimatizace

n

Startéry a alternátory

Proto budeme i nadále sledovat obě ces-

n

Elektromobilita a elektronika

ty a servisům budeme nabízet vhodné vý-

n

Vybavení servisů a diagnostika

robky a kompletní služby jak pro pohony

mahle-aftermarket.com.

se spalovacím motorem, tak pro elektricVšechno, co v MAHLE děláme, musí mít

ké pohony. Od chlazení motoru a klimati-

pro servisy a automechaniky skutečnou

zace přes díly motoru a filtry až po vyba-

přidanou hodnotu. Proto si pokaždé kla-

vení servisů a diagnostiku.

deme tytéž otázky: Přináší náhradní díl to,
co slibuje? Je zaručena jeho dostupnost?

LÁ PRÁC
VĚ
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Písty

Jako sériový výrobce se MAHLE účastní Formule 1 a zkušenosti
a know-how, které v této královské třídě získává, využívá i jinde.

Součásti motoru

06

MAHLE je největší výrobce pístů na světě. Věnuje se intenzivnímu
výzkumu výrobků zítřka a už dnes nabízí řešení téměř pro každý
motor – rychle, spolehlivě a po celém světě. S našimi písty zís-

Schytávají to ze všech stran a jejich pracovní podmínky se navíc

kává trh náhradních dílů výrobky v kvalitě originálního vybavení

rok od roku zpřísňují. Vzrostla nejen tepelná zátěž (až 2600 °C),

a tím i záruku, která platí pro všechny naše výrobky: testováno

ale i střední tlak při zážehu a větší je díky vysokootáčkovým tech-

za těch nejnáročnějších podmínek a ověřeno praxí. Za to ručíme.
Těsnění

nologiím a neustále se zvyšujícímu zdvihu pístů také zatížení setrvačnou silou. Tomu odpovídají také požadavky: nižší hmotnost,
nižší spotřeba oleje a absolutní bezpečnost, a to dokonce i při
zkouškách odírání za horka a za studena nebo při dlouhodobých

To vede k neustálému snižování konstrukční, resp. kompresní
výšky. Jako nové řešení mají písty ECOFORM® vyvinuté společ-

Píst je kus kovu, který
je naprosto nezbytný
pro provoz spalovacího
motoru, dokáže ale
i zabránit tomu, aby
konstruktéři zpychli.

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

zkouškách na únavu tepelným rázem.

ností MAHLE nižší hmotnost. Tyto jednodílné a odpovídajícím

Dodáváme výkon –
i pro Formuli 1

Na dně pístu se uvádí jméno
společnosti nebo ochranná
známka, maximální průměr
pístu, montážní vůle a směr
montáže podle specifikací
příslušného výrobce motoru.

Startéry a alternátory

je hliníkový píst s chlazeným nosičem kroužku.

Ernst Mahle

Elektromobilita a elektronika

jako písty z hliníku. A i ty prošly podstatným vývojem. Výsledkem

Vybavení servisů a diagnostika

způsobem opracované písty MONOTHERM® jsou stejně lehké

09
Součásti motoru
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Optimalizované písty –
pro každé použití
Písty s nosičem kroužku
a chladicím kanálkem

Písty s plnostěnným pláštěm lité
Lité písty s plnostěnným pláštěm s dlou-

Písty s plnostěnným
pláštěm kované

Pro vysoké provozní teploty: intenzivní

hou životností do benzínových i naftových

Především do vysoce namáhaných sé-

chlazení dna pístu a kroužkové části ole-

motorů – dno pístu, kroužková část a plášť

riových motorů a motorů do závodních

jem cirkulujícím v chladicím kanálku.

tvoří jeden robustní celek. Oblast použití:

vozů. Speciální výrobní postup zvyšuje je-

od motorů do modelů až po motory s vel-

jich pevnost a je zárukou menšího poško-

kým výkonem.

zení stěn a také menší hmotnosti.

Písty do vysoce zatěžovaných benzíno-

Písty do motorů v osobních vozech s před-

Nosič kroužku a chladicí kanálek jsou do

vých a naftových motorů v osobních vo-

litými ocelovými pásky mají velmi tichý

jednoho systému spojovány zvláštní me-

zech. Společně s předlitými ocelovými

chod. Přechod z kroužkové části do části

todou. Odvod tepla v první drážce krouž-

pásky bez drážky tvoří jedno tělo, které

pláště je opatřený drážkami.

ku je výrazně lepší.

se vyznačuje větší pevností.

Písty s nosičem kroužku
a pouzdrem náboje

Písty Monotherm®

Písty do naftových motorů s metalicky

Písty Ecoform® s vychýlenými bočními jádry
Hmotnostně optimalizované písty do benzínových
motorů v osobních vozech. Použitím speciální
technologie odlévání dosahujeme nízké hmotnosti při
vysoké pevnosti konstrukce. Oblasti použití: kolejová
vozidla, speciální vozidla, lodní technika, zařízení na
těžbu ropy a zemního plynu, průmyslové motory.

Písty Ferrotherm®
Ocelová hlava pístu a hliníkový plášť pístu jsou pohyblivě spojeny prostřednictvím
pístního čepu. Vysoká pevnost a nízké
hodnoty opotřebení jsou zárukou, že i vysoce namáhané naftové motory splní nízké
mezní hodnoty výfukových plynů a emisí.

ně vysokou konstrukční pevností vyvinutý

Písty s nosičem kroužku
a chladicím kanálkem
a vyztuženým dnem

Písty do dvoutaktních motorů

Písty MonoWeld® do užitkových vozů

pevně spojenými nosiči kroužku ze spe-

pro moderní spalovací komory s tlakem

Do vysoce namáhaných naftových mo-

Vyráběné ze speciálních slitin hliníku, aby

Ocelový píst svařovaný třením se vyznačuje vysokou tepelnou zatížitelností a odolá tlakům

ciální litiny pro větší odolnost proti opo-

přes 250 barů. S připojeným pláštěm

torů. Tvrdě anodizovaná vrstva na dně

odolávaly vysokému mechanickému a te-

při zážehu přes 230 barů. Uzavřená tuhá konstrukce zaručuje účinnější chlazení okraje

třebení, zejména v první drážce. Zvýšená

a v kombinaci s krátkým pístovým če-

pístu chrání před trhlinami v okraji muldy,

pelnému zatížení v dvoutaktních motorech.

muldy, protože stěny mohou být tenčí. Připojený plášť zajišťuje lepší boční vedení a tím

odolnost pouzder náboje ze speciálního

pem má podobnou hmotnost jako hli-

resp. ve dně pístu.

materiálu.

níkový píst.

Jednodílný píst z kované oceli s extrém-

Startéry a alternátory

Písty s chlazeným
nosičem kroužku

Elektromobilita a elektronika

Písty Autothermik/
Hydrothermik

také menší sklon ke kavitaci.

Vybavení servisů a diagnostika

Písty Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

Jako největší výrobce pístů na světě máme v nabídce velké množství variant produktů i materiálů.
Naše výrobkové portfolio zahrnuje lité hliníkové písty, hliníkové písty svařované elektronovým paprskem a montované písty s dolními díly z hliníku, tvárné slitiny nebo oceli. Montované písty se šroubují
k hornímu dílu pístu z kované oceli. Ta se jako materiál výborně osvědčila. Ocelové písty se dodávají
nejen ve šroubovaném provedení, ale také svařované třením nebo letované za vysoké teploty.
Program pístů MAHLE pro motory s velkým výkonem zahrnuje výrobky o průměru až 580 milimetrů.

Těsnění
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Sady pístních kroužků
Neustále zlepšujeme výkon a provozní vlastnosti našich pístních kroužků a námi používané
nejmodernější stroje zároveň nastavují nové
standardy kvality.

Ideální sada kroužků pro každý píst
Nabízíme sady pístních kroužků téměř do všech benzínových
a naftových motorů do osobních vozů a do naftových motorů do
užitkových vozů o průměru 52 až 160 mm – jak v kvalitě originál-

Desetiletí vývoje a výroby jsou zárukou efektivní souhry pístů a píst-

ních dílů, tak i upravené do použitých motorů.

ních kroužků i v těch nejnáročnějších podmínkách:

Pouze kvalitní materiály
n

hermetické oddělení spalovací komory od klikové skříně

n

snížení a regulace spotřeby oleje

Pro normální až vysokou zátěž se používají materiály s vměstky

n

odvádění tepla z pístu do chlazené povrchové plochy válce

lupínkového grafitu, pro nejvyšší zátěž pak šedá litina s vměstky
kuličkového grafitu nebo ocel.

Pístní kroužky musejí po celém obvodu přiléhat ke stěně válce,
i když se tvar válce mírně odchyluje od ideálního tvaru. Vysoká

Povrchové vrstvy pracovní plochy

setrvačná síla a tlak během spalování v kombinaci s obrovskou
zátěží způsobující opotřebení kladou značné nároky na pevnost,

Pro ještě větší odolnost proti opotřebení a ochranu proti stopám

povrchovou kvalitu a formování materiálu.

po hoření je pracovní plocha pístních kroužků chráněna povrchovou vrstvou (chrom nebo plazmatický nástřik kovového nebo
keramického materiálu).

Vyplatí se vědět

Spolehlivé a perfektně
sladěné komponenty

Sada kroužků MAHLE „N“ odpovídá
kroužkům používaným v originální
výbavě. Tuto sadu kroužků lze použít
pro nové i použité písty. Sady kroužků
MAHLE „V“ a „G“ nabízejí úsporné
řešení pro snížení spotřeby oleje
a ztráty komprese u použitých pístů.

Kroužky s označením TOP se nasazují nápisem nahoru (směrem ke dnu pístu).
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Součásti motoru
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Neustále zdokonalujeme i pracovní plochu
válců. Přesné sladění honovaných vložek
válců s písty a pístními kroužky (díky optimalizovaným povrchům z litiny) snižuje spotřebu
oleje, snižuje blow-by, omezuje opotřebení,
zkracuje dobu náběhu a prodlužuje životnost.

MAHLE vyrábí vložky válců pro mnoho mezinárodních výrobců
motorů – sériově i pro trh náhradních dílů, vždy ale podle stejných
přísných norem kvality, které platí pro materiál, strukturu a povr-

Těsnění

Vložky válců
chy. Díky minimalizovaným výrobním tolerancím lze vložky přesně
zafixovat. Slitinu, zpracování taveniny a obrábění určujeme v úzké
spolupráci s výrobci motorů.

Kromě hliníku používáme na vložky válců také legovanou litinu
(litinu s lupínkovým grafitem legovanou fosforem). Další prvky ve

Filtry

Materiály

a velmi jemný perlit zpevňuje matici.

Honování
Kvalitní honování snižuje opotřebení pístních kroužků, emise částic, spotřebu oleje a tření. Chystané zdokonalení honování ještě
více zkrátí fázi záběhu válce a zlepší jeho tribologické vlastnosti.
Podmínkou pro kvalitní a rovnoměrné honování vložky válce je

Chlazení motoru a klimatizace

slitině zlepšují vlastnosti proti opotřebení, transformace na bainit

vysoká kvalita materiálu (odlitek bez pórů a dutin, homogenní

Nejdůležitější procesy honování podle jednotlivých fází procesu

Plateau honování

Honování kartáčem

Varianta

1. operace

2. operace

1

diamant

diamant

benzínové motory v osobních vozech

2

diamant

keramika

naftové motory v osobních vozech

3

keramika

keramika

řada pro užitkové vozy

1

diamant

diamant

diamant

benzínové motory v osobních vozech

2

diamant

diamant

diamant

naftové motory v osobních vozech

3

diamant

keramika

keramika

užitkové vozy

1

diamant

diamant

kartáčování

benzínové motory v užitkových/

2

diamant

keramika

kartáčování

diamant

diamant

tryskání kapalinou

mikrofinišování

naftové motory v osobních vozech

1

diamant

laserové strukturování

keramika

keramika

testy / závodní sport

2

diamant

diamant/keramika

laserové strukturování

Tryskání kapalinou
Laserové honování

Použití
3. operace

4. operace

osobních vozech

Elektromobilita a elektronika

Kvalita, která se prosadí –
rozměrová přesnost a dlouhá životnost

Normální honování

Metoda honování

Vybavení servisů a diagnostika

Označení

Startéry a alternátory

struktura, stejnoměrná tvrdost, předvrtání otvoru).

15
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Součásti motoru
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Kluzná ložiska
Těsnění

Materiály a výrobní procesy
Vedle stávajících špičkových technologií, jako jsou ložiska s PVD povlakem, je
MAHLE jedničkou ve vývoji nových materiálů a povlaků pro segment originálních dílů.

odolné slitiny hliníku. Kombinace nových
slitin s novými polymerovými povlaky naSpolečně s výrobci motorů vyvíjíme a tes-

bízí vysokou odolnost proti opotřebení,

tujeme kluzná ložiska pro každý jednotlivý

velmi dobré vlastnosti při nouzovém běhu

typ motoru. Nepřetržitý základní výzkum

a výrazně nižší sklon k zadření, zejména

a další vývoj materiálů a výrobních tech-

ve fázích s polosuchým třením v moto-

nologií jsou zárukou nejvyšší kvality –

rech se systémem start-stop a v hybrid-

přizpůsobivosti a odolnosti proti únavě,

ních motorech.

vysoké zátěži, opotřebení a korozi. DodáNejmodernější polymerová ložiska ur-

pouzdra ložisek a axiální podložky o prů-

čená pro segment originálních dílů už

měru 27 až 140 mm a pouzdra ložisek od

mohou v některých případech nahradit

6 do 105 mm.

ložiska s PVD povlakem.

žená na principu katodového
rozprašování, při níž se atomy
z kovové katody rozprašují
po dopadu iontů plynového
výboje. Takto rozprašovaný
kov se nanáší jako stejnoměrná vrstva na kluznou
plochu misky ložiska.

Odolná a robustní,
pro každý typ motoru
Vedle všech klasických technologií
nyní MAHLE dodává také různé
typy ložisek a axiálních podložek
potahovaných polymery.

Vybavení servisů a diagnostika

Elektromobilita a elektronika

Startéry a alternátory

váme pánve ložisek, přírubová ložiska,

Metoda povlakování zalo-

Filtry

olovnaté slitiny bronzu a nové, vysoce

Naprašování

Chlazení motoru a klimatizace

Používají se zejména nejmodernější bez-

16
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Komponenty ventilového rozvodu
Se sedlovými kroužky a vodítky tvoří ventily samostatný systém,

zesílené sedlo a jsou kalené, nitrované nebo pochromované. Pro

který musí odolat vysokému namáhání. Proto máme v nabídce

extrémní aplikace máme v nabídce také sodíkem plněné duté

nejen ventily, ale také jejich tribologické partnery – sedlové krouž-

ventily (pro maximální odvod tepla).

ky a vodítka ventilů. Společný vývoj těchto komponent jako systému přináší velké výhody, pokud jde o minimalizaci opotřebení

Vodítka ventilů a sedlové kroužky

a hospodárnost.
Vodítka ventilu centrují ventil na sedlo ventilu a kompenzují boční

Všechny druhy ventilů

síly působící na stopku ventilu. Zároveň odvádějí teplo do hlavy
válců. V závislosti na konstrukci se pro vstupní a výstupní stranu

Po celém světě vyrábí MAHLE ventily s nejrůznějšími konstruk-

používají stejná, nebo odlišná vodítka ventilů. Jako materiál se

cemi a v nejrůznějších provedeních pro osobní a užitkové vozy

používají šedá litina, mosaz nebo slinuté materiály z různých sli-

s průměrem stopky ventilu od 5 do 12 mm a délkou ventilu od 80

tin. Sedlový kroužek společně s ventilem utěsňuje spalovací ko-

do 210 mm. Díky vysoké úrovni technického know-how, vysoké

moru proti ztrátě tlaku, odvádí teplo a zabraňuje narážení ventilů

produktivitě a vynikající kvalitě se společnost MAHLE stala jedním

do měkčího materiálu hlavy válců. Sedlové kroužky jsou vyrábě-

z nejdůležitějších světových výrobců ventilů.

ny převážně ze slitin chromu a oceli nebo ze slinutých materiálů.

Při sériové výrobě používáme nejmodernější technologie: plazmový nástřik práškových materiálů při výrobě hrubých dílů nebo
vysokorychlostní broušení při konečném mechanickém opracování. Podle účelu se používají různé materiály. Naše ventily mají

Materiály

Indukční kalení dříku

Profil krčku

Geometrie dříku

Austenitické oceli

Obrysové kalení

Soustružený, broušený

1 až 3 drážky

Martenzitické oceli

Prokalení

Obrysově kovaný

Speciální provedení

Kalení čelní plochy

Provedení

Dno talíře

Délka ventilu

Jednokovové ventily

Duté ventily

Opracované

80 až 210 mm

Bimetalové ventily

Průměr stopky: > 6 mm

Kované

Uzávěr vrtaného otvoru:

S vrchlíkem nebo bez
vrchlíku

Provedení sedla
Zesílení plazmovým
nanášením prášku

· Laserové svařování
· Třecí svařování
Plnění sodíkem

Indukční kalení

Průměr talíře
18 až 65 mm

Průměr stopky
5 až 12 mm

Povrchová úprava
Nitridování v solné lázni,
tvrdé chromování
(tloušťka vrstvy: 3 až 35 µm)

Naše ventily jsou optimalizovány pro nejrůznější účely, aby odolávaly extrémní
mechanické, chemické i tepelné zátěži a co nejlépe odváděly teplo.

Kvalita a bezpečnost
po mnoho kilometrů
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Náskok v kvalitě díky provázanému
procesu vývoje a výroby
K dosahování vysoké účinnosti podle různých charakteristik při
otáčkách výrazně přes 300 000 ot/min a teplotách výfukových
plynů přes 1000 °C je zapotřebí rozsáhlé know-how jak ve vývoji,
tak ve výrobě. Jako součást integrovaného vývoje proto v MAHLE
používáme už v počáteční fázi nejmodernější simulační nástroje
k zajištění požadovaných termodynamických a termomechanic-

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

Turbodmychadla využívající výfukové plyny jsou klíčovou technologií ke zvýšení výkonu a snížení
spotřeby a emisí.

Těsnění

Turbodmychadla

kých vlastností.

dernějších zařízeních podle nejpřísnějších standardů a s využitím
nejnovějších postupů.
n

ce roste. Turbodmychadlo dnes najdeme téměř v každém nafto-

přesnější vyvážení, optimalizovanou stabilitu otáček
a menší hlučnost při chodu
n

Pod značkou MAHLE jsou na trhu s náhradními díly dostupná vy-

Nižší emise,
vyšší výkon

spotřebu oleje a méně cizích částic
n

váme více než 70 % segmentu rychloobrátkových dílů.
Nabídka se navíc neustále rozrůstá, a tak je pro téměř každé
připravuje).

Těleso turbíny z high-tech materiálů pro vyšší teplotní
odolnost a delší životnost

n

turbodmychadlo k dispozici vhodná montážní sada (nebo se

Dvojité pístní kroužky na hřídeli rotoru pro menší

Funkčně procesně řízené střední těleso a progresivní
vyvážení hřídele rotoru pro lepší běh a menší hlučnost

n

Elektronově svařovaná hřídel a kola rotoru pro
vysokou pevnost

Elektromobilita a elektronika

vém vozidle vyrobeném v Evropě, Severní Americe nebo Japonsku.

soce účinná turbodmychadla. V případě užitkových vozů pokrý-

Vysokorychlostně obráběná kola kompresoru pro

Vybavení servisů a diagnostika

Jejich prodej tak v obchodě s náhradními díly do automobilů prud-

Startéry a alternátory

Turbodmychadla MAHLE jsou v celé skupině vyráběna v nejmo-
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Se svojí nabídkou těsnění pokrývá MAHLE více
než milion aplikací po celém světě a přibližně
200 milionů registrací vozidel pro motory od
roku 1990.

Těsnicí materiály
Materiály pro těsnění hlavy válců a sacího modulu
n

Vícevrstvá ocel (MLS): těsnění hlavy válců a sběrače

n

Kompozitní materiál: těsnění hlavy válců, sběrače

Těsnění motoru musejí být odolná, ať už jsou to ty nejjednodušší
montované formy, nebo pokročilé konstrukce z vícevrstvé oceli.

Těsnění

Těsnění

výfukových plynů a sacího modulu
n

Grafit: těsnění hlavy válců a sběrače

Drastické teplotní extrémy, vysoké vnitřní tlaky, chladicí kapaliny
a další těsnicí materiály
Řada výkonných těsnění MAHLE byla od základu přebudována.

n

K utěsnění a ochraně motorů se nyní používají ty nejnovější technologie a nejpokročilejší materiály. Jsou ještě tvrdší a otáčejí se

Výkonná těsnění skříně ventilového rozvodu, vodních

Filtry

Kryt hlavy válců a časovače, olejová vana

čerpadel a diferenciálu z kompozitního materiálu
n

ještě rychleji a překonávají limity běžných těsnění.

Korková těsnění do olejové vany, víka skříně ventilového
rozvodu a těsnění diferenciálu s kovovou podpěrou

n

Těsnění do víka ventilů a olejové vany z tvarované pryže

Široká nabídka MAHLE zahrnuje také technické informace,

Vybavení servisů a diagnostika

Bezkonkurenční inovace
a standard kvality

Elektromobilita a elektronika

Startéry a alternátory

školení a podporu.

Chlazení motoru a klimatizace

a maziva všeho druhu. Těsnění musí vydržet.
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Filtry
Těsnění

Filtrační média v naší nabídce jsou podle specifikací a účelu použití vyráběna ze speciálně
upraveného papíru nebo z rouna nebo mají
více vrstev.
Papírové filtry
Papírové filtry MAHLE se skládají z kvalitních celulózových vláken
impregnovaných speciálními pryskyřicemi pro použití ve vzdu-

Impregnovaná celulózová

Filtrační papír po nokování

vlákna pod mikroskopem

Filtry

chových, palivových, olejových a hydraulických filtrech. Díky předehřátí je materiál tvárný pro tzv. nokování. Poté se papír skládá
a impregnuje podle požadavků. Po vytvrzení získává mechanic-

Chlazení motoru a klimatizace

kou pevnost a chemickou a tepelnou odolnost. Stabilní geometrie ohybů zabraňuje vzniku tzv. bloků i při vysokém zatížení a zajišťuje, že vzduch, olej nebo palivo mohou kdykoli proudit
bez jakýchkoli překážek. V závislosti na požadavcích může velikost pórů filtru činit i pouhý 1 μm.

Filtrační rouna
Složený papír připravený k použití ve filtru

Výchozím materiálem pro tyto netkané textilie jsou plastová vlákna

jemnost vláken a hustota netkané textilie od špinavé strany k čisté straně se postupně zvyšují. Díky tomuto trychtýřovému efektu

➡

nější je separace. Netkané textilie se nanášejí ve vrstvách, přičemž

Špinavá strana

Meltblown

Čistá strana

Celulóza

je při minimálním průtokovém odporu dosahována účinnost separace 99,9 %.

Startéry a alternátory

o tloušťce několika mikrometrů. Čím je vlákno jemnější, tím účin-

V kabinových filtrech se netkané textilie už osvědčily a stále častru se zvyšuje až o 40 % a současně se prodlužuje také jeho
používají většinou v kombinaci se základovým papírem.

Vícevrstvá filtrační média

➡

Vícevrstvé filtrační médium se syntetickým rounem na špinavé
straně a papírem na čisté straně

Oproti běžným papírovým filtrům pojme kombinace rouna a papíru až o 40 % nečistot při velikosti pórů 3 až 5 μm. Vícevrstvá
filtrační média se instalují převážně do moderních systémů vstřikování nafty.

Vybavení servisů a diagnostika

Čisté řešení s naší
nabídkou filtrů

životnost. V palivových filtrech se netkané textilie kvůli stabilizaci

Elektromobilita a elektronika

těji se používají i v olejových a vzduchových filtrech. Účinnost fil-

24
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Vzduchové filtry
Čistý nasávaný vzduch je nezbytný pro optimální výkon motoru. Vzduchové filtry MAHLE zachytávají
prach, saze a otěr pneumatik s účinností až 99,9 % a přispívají k optimální směsi vzduchu a paliva.
Vysoká absorpční kapacita částic zaručuje dlouhou životnost i za extrémních podmínek (teplo, chlad,
chemické vlivy) a zpomaluje opotřebení ventilů, pracovních ploch válců, pístních kroužků, kluzných
ložisek a dalších součástí motoru. Pro správnou funkci je nutné filtry vyměňovat v intervalech předepsaných výrobcem automobilu.

U osobních vozů se do tělesa vzduchového filtru pevně spojeného s motorem a podvozkem montují kulaté a deskové prvky,
které se podle specifikací stabilizují lepidlem na špinavé straně
a výztužnými mřížkami na čisté straně. V prašném prostředí se
na špinavou stranu instaluje ještě předřazený odlučovač (pěnová rohož). Nosné těleso z kovu nebo plastu působí proti vysokému plošnému zatížení.
V užitkových vozech se používají robustní systémy filtrace vzduchu
z recyklovatelného plastu, které mají optimalizovanou hmotnost
a snižují hlučnost nasávání. Jsou obvykle válcové, aby se dosáhlo
velké plochy filtru při vysoké pevnosti, a optimalizované použitím
radiálních těsnění a axiálních podpěr. Další bezpečnostní vložky
(speciální rounové válce) chrání čistou stranu při údržbě a výměně.

Našim vzduchovým filtrům nic neunikne
Nevyčištěný vzduch v sacím traktu znečišťuje měřič hmotnosti vzduchu a zkresluje výsledky
měření. To narušuje vstřikování a způsobuje opotřebení. Naše filtrační vložky přesně lícují,
aby nevznikal tzv. obtokový vzduch. Navíc používáme pečlivě zvolená těsnění. PUR těsnění
ze speciálně vyvinuté PU pěny zaručují dokonalé utěsnění mezi špinavou a čistou stranou.
Jsou odolné proti stárnutí a chemickým vlivům a teplotně stálé. Mají přesně definovanou
flexibilitu pro optimální přizpůsobení geometrii těsnění.

Kabinové filtry s aktivním uhlím (LAK)

Kabinové filtry MAHLE spolehlivě dodávají řidiči a cestujícím

Tento typ zachytává prach, nečistoty, škodlivé výfukové plyny,

vyčištěný vzduch i za přítomnosti smogu nebo pylu, čímž zajiš-

chrání před vysokou koncentraci ozonu a minimalizuje pachy.

ťují zdraví, pohodu a plnou koncentraci. Navíc snižují zátěž venti-

Použitý vlnovec má třívrstvou strukturu: Vrstva s aktivním uhlím

látoru, chrání topení, klimatizaci a interiér před nečistotami a za-

je vložená mezi dvě vrstvy rouna.

braňují mlžení oken.

Filtry

Těsnění

Během jediné hodiny jízdy projde interiérem vozidla až 100 000 litrů vzduchu. Pokud je kabinový
filtr zanesený nebo zcela selže, může koncentrace škodlivých látek v interiéru vozu stoupnout až
na šestinásobek oproti hodnotám na silnici. Společnost MAHLE proto doporučuje provádět
výměnu vždy po 15 000 km nebo alespoň jednou ročně.

n

Dlouhá životnost

n

Minimální zatížení ventilátoru díky nízkému
průtokovému odporu

U vozidel s vysokým počtem najetých kilometrů nebo používa-

Eliminace obtokového vzduchu díky rozměrové přesnosti

ných ve velmi náročných podmínkách se montují ještě předřazené flitry (LAP) z polyesterových pěn nebo rounových rohoží,

A navíc: Naše kabinové filtry jsou vyráběny bez použití rozpouš-

které brání příliš rychlému zanášení kabinového filtru. Tím se

tědel, takže se z nich neuvolňují žádné škodlivé výpary.

výrazně prodlužuje životnost našich filtrů LA/LAK.

Několikanásobná ochrana
MAHLE nabízí majitelům vozidel velký výběr kabinových filtrů

LA
dobrý

LAK
lepší

Ochrana proti:
n

pylům

n

otěru z pneumatik

n

jemnému prachu

n

průmyslovému prachu

n

sazím

LAO CareMetix®
nejlepší

= Kabinový filtr bez aktivního uhlí
= Kabinový filtr s aktivním uhlím
= Kabinový filtr s ochranou proti pachům

Alergeny

Bakterie

Plísně

Intenzivní zápach

Mírný zápach

Ozon

Výfukové plyny

Průmyslový prach

Otěr z pneumatik

Saze

Jemný prach

Pyly

vyvíjených speciálně pro jejich individuální potřeby.

Startéry a alternátory

n

Chlazení motoru a klimatizace

Výhody geometrie ohybů našich kabinových filtrů:

Elektromobilita a elektronika

Kabinové filtry

Kabinové filtry (LA)

Součásti motoru
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CareMetix® – 5 vrstev
pro pocit dokonalé pohody

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

Těsnění

V zácpě, v tunelu, v blízkosti velkých staveb a čističek odpadních vod nebo kolem čerstvě pohnojených polí mohou vznikat plyny obsahující čpavek a síru, které jsou zdraví škodlivé a navíc nepříjemně
páchnou. Nový kabinový filtr CareMetix® vás před nimi ochrání díky technologii širokopásmového
filtru S5. Ten se postará, aby do vozu nepronikly jemný prach, pyl, plísně, saze, bakterie ani zápach.

Saze a jemný prach

1

Vrstva s vysoce účinným filtrem
částic

Pyly a uvolněné alergeny

2

Molekulární vrstva

Plísně

3

Technická vrstva s aktivním uhlím

Bakterie

4

Biologická funkční vrstva
s aktivním uhlím

5

Ochranná vrstva

Škodlivé plyny a nepříjemný zápach

Ochrana proti škodlivým plynům
a nepříjemnému zápachu
Ochrana proti pylu
a uvolněným alergenům

Startéry a alternátory

Ochrana proti sazím a jemnému
prachu (PM2,5 a PM1)

Ochrana proti bakteriím

PM1) a ultrajemné částice (např.
saze z nafty nebo prach z brzd)

3

Vysoce účinně eliminuje škodlivé
plyny jako např. uhlovodíky

Vyplatí se vědět

4

Vysoce účinně eliminuje škodlivé
plyny jako např. oxidy dusíku (NOX)
a oxid siřičitý (SO2)

Kabinový filtr by měl být měněn

2 Odstraňuje nepříjemné pachy,

CareMetix® (LAO) s technologií
širokopásmového filtru S5

se cítil dobře. Vzduch, který dýcháme, je ale často znečištěný
zdraví škodlivými a alergenními látkami a pachy, které běžné filtry
nedokážou odstranit. Řešení: CareMetix® s technologií široko-

Každý, kdo cestuje v autě, potřebuje čistý vzduch, aby se mohl

pásmového filtru S5 – 5 vrstev pro pětinásobnou ochranu včetně

bezpečně a soustředěně účastnit silničního provozu a také aby

filtrování zápachu.

chrání před alergeny a téměř úplně
zabraňuje růstu bakterií a plísní

5

Přispívá ke stabilitě filtru

minimálně jednou za rok, nejpozději po
ujetí 15 000 kilometrů. Abyste vy a vaši
blízcí v autě dýchali čerstvý vzduch,
CareMetix® je k dispozici také pro
vozidla s alternativním pohonem.

Vybavení servisů a diagnostika

1 Zachycuje pyl, jemný prach (PM2,5,

Elektromobilita a elektronika

Ochrana proti plísním
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Olejové filtry

Palivové filtry
Pouzdro

Vnitřní okraj jako
nosný prvek

trační média chrání i před těmi nejmenšími
nečistotami a tím také brání korozi. Motor

rozí a utěsňuje spalovací komoru. Olejové filtry MAHLE spoleh-

pak může bezpečně a úsporně pracovat.

livě zachytávají částice nečistot. Stabilní geometrie ohybů je zá-

Konstantního přísunu paliva je dosaho-

je kompenzována vysokou odolností těla proti tlaku.
Přetlakový ventil zajišťuje přívod oleje za všech okolností – při
studeném startu, nízkých venkovních teplotách, a dokonce i při
velmi znečištěném filtračním prvku. Zpětný ventil zabraňuje úpl-

Filtrační prvek ze
speciálního papíru
Zpětný ventil,
čistá strana
Zpětný ventil,
špinavá strana

vody vážou do větších kapek.
n

2. fáze: Tyto větší kapky se ve fázi

váno regulací tlaku a vracením přebyteč-

odlučování (hydrofobní tkaninou)

ného množství ze vstřikovacího čerpadla

oddělí od paliva.

kolísání tlaku způsobované palivovým čer-

Krycí podložka
Těsnění

Výměnné olejové filtry pro ještě efektivnější výměnu

a přesné připojovací díly zaručují spolehlivé oddělení znečištěného a filtrovaného oleje.

částic se ty nejjemnější kapičky

do nádrže. Tlumení pulzací kompenzuje

nému vyprázdnění filtru při vypnutém motoru a zajišťuje rychlý přívod oleje při nastartování motoru. Kvalitní těsnicí materiály

1. fáze: Souběžně s filtrováním

Společnost MAHLE vyvinula speciální modul palivového filtru do užitkových vozů.

nehody. Podmínkou pro dokonalé funvýměna podle intervalů výměny stanove-

snadné uvolnění je hlubokotažené pouzdro z ocelového plechu

ných výrobci automobilů.

s práškovým nástřikem opatřeno mnohoúhelníkem. V krycí podložce je závit na šroubovací hrdlo a drážka k uchycení těsnění. Filtrační

ci automobilů.

prvek má vnitřní okraj proti tlaku oleje, který působí zvenku dovnitř.

K účinnému odloučení vody slouží paten-

3

tovaný vícestupňový filtrační prvek. Nejprve se odfiltrují pevné částice a v dalších
stupních se mikrojemné kapičky vody spojí

4

do větších kapek (koalescence, spojování

Naftové filtry
Aby nedocházelo k oddělování parafinu

kapek) a oddělí se od paliva.
Výměnné palivové filtry

5

a rosolovatění nafty při nízkých teplotách,

Jednoduše se našroubují na závitové

pracují naše palivové filtry s předehřevem

6

pomocí elektrických topných prvků nebo
se zpětným ohřevem paliva zahřátým

Modul olejového filtru MAHLE do užitkových vozů
je na straně oleje i na straně chladicí kapaliny
dokonale integrovaný. Výsledkem je méně rozhraní
a těsnicích bodů. Díky použití vysoce výkonných
plastů je také lehčí a levnější.

S filtračními vložkami z řady OX získává servis
velmi úsporné řešení. Místo výměny celého
filtru se mění pouze znečištěná filtrační vložka.
Takové řešení je ekologicky šetrné a snižuje
i náklady na materiál a na likvidaci. Vložky do
olejových filtrů jsou k dispozici pro všechny
olejové filtry s odnímatelným pouzdrem.

hrdlo hlavy filtru. Namontované elastomerové těsnění zajišťuje utěsnění hlavy
a filtru.

motorem. Novější filtrační systémy také

1

Filtrované palivo

účinně odlučují vodu. Pokud je v naftě

2

Emulze za čerpadlem

Výkonné palivové filtry

voda, hrozí poškození vstřikovacího sys-

3

Oddělení částic a spojení

Vyrábějí se z ocelového plechu s ochranou

kapiček vody

proti korozi, z nerezové oceli, hliníku nebo

4

Čistá nafta s kapičkami vody

plastu a instalují se do palivového potrubí.

5

Hydrofobní síťovina

Na přání je lze doplnit o další funkce (re-

6

Objem oddělené vody

gulace tlaku, předehřev, odlučování vody).

tému korozí a kavitací.

Vložky do olejových filtrů

Novinka připravená na budoucnost

automobilů a zaručují těsnost i v případě

Výměnné olejové filtry OC se vyznačují snadnou manipulací. Pro

jeho včasná výměna podle intervalů údržby stanovených výrob-

1

hovují bezpečnostním normám výrobců

gování palivového filtru je jeho pravidelná

Důležitou podmínkou pro správnou funkci olejového filtru je ale

2

padlem. Palivové filtry od MAHLE plně vy-

Filtry

rukou odolnosti při studeném startu. Špičková zátěž až 20 barů

n

Chlazení motoru a klimatizace

motorový olej snižuje tření, chladí části motoru, chrání před ko-

chytávají cizí předměty. Vysoce kvalitní fil-

Schematické znázornění dvoustupňového

Vložky do palivových filtrů

filtru s integrovaným odlučovačem vody

U pouzder filtrů, která se dají otevřít, se
při servisu vyměňují pouze filtrační vložky.
Pouzdro zůstává na motoru. Šetří se tím

Startéry a alternátory

kondenzát. To vše urychluje opotřebení součástí motoru. Čistý

Odlučování vody probíhá ve dvou fázích:

Elektromobilita a elektronika

lování, prach, zuhelnatělé zbytky oleje, saze, částice otěru nebo

Obtokový ventil

Těsnění

Palivové filtry od MAHLE spolehlivě za-

Pružina

náklady na materiál a zdroje.
Vybavení servisů a diagnostika

Motorový olej se znečišťuje prakticky neustále. Zbytky po spa-
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Těsnění

Filtry CleanLine
Účinnější odlučování vody

Porovnání běžných odlučovačů vody
a technologie MAHLE

Běžné filtrační systémy fungují pouze jako jeden stupeň. Výsledky zkoušek ale ukazují, že účinnost odlučování vody ze znečištěného paliva u takových systémů klesá z 96 na 15 procent. Proto

Jednostupňové odlučování vody
(běžný systém)

Dvoustupňové odlučování vody
(filtr CleanLine)
Filtry

pracuje filtr CleanLine podle dvoustupňového principu.

Filtrace nečistot z motorové nafty a spojení vodních kapek
2. stupeň

1

4

2

5

3

6

Oddělení spojených kapek vody z filtrovaného paliva
Po zachycení nečistot v prvním stupni filtrace lze ve druhém stupni
účinněji oddělit vodu. Tím je zajištěno maximální oddělování vody
po celý servisní interval. Díky oddělení obou stupňů filtrace lze na-

Chlazení motoru a klimatizace

1. stupeň

víc zachytávat i ty nejmenší kapičky vody.

Na celém světě budou dostupné tři verze:
n

dvoustupňový CleanLine s integrovanou nádržkou
na vodu (pouze v Jižní Americe)

n

Palivové filtry –
snadná a čistá výměna

Nafta s nečistotami a vodou

2

Nečistoty a voda se odloučí v jednom kroku

3

Účinnost odlučování vody v průběhu životního
cyklu filtru klesá

dvoustupňový CleanLine bez nádržky na vodu
(pouze v regionu EMEA)

n

1

jednostupňový CleanLine bez nádržky na vodu
(pouze v regionu EMEA)

4

Nafta s nečistotami a vodou

5

1. stupeň: Odloučí se nečistoty a spojí se kapičky vody

6

2. stupeň: Z vyčištěné nafty se odloučí větší kapky vody

Elektromobilita a elektronika

době až dlouhodobě účinnější.

Vybavení servisů a diagnostika

dvoustupňová technologie je oproti běžným systémům středně-

Startéry a alternátory

Odloučená voda se vypustí

V praktických i laboratorních zkouškách bylo prokázáno, že

Menší zanášení filtru

Nafta má přirozený sklon absorbovat vodu. V některých zemích,

Účinnější dvoustupňová filtrace filtru CleanLine odděluje více ne-

90

např. v Jižní Americe, se problém s vodou v naftě v posledních

čistot a ve všech kategoriích vozidel snižuje míru zanášení filtru

80

letech v důsledku používání bionafty ještě prohloubil. Čím je sklon

(např. zvyšování rozdílu tlaků).

70

Stupeň odloučení vody (%)

Rozdíl tlaků (mbar)

100

60

absorbovat vodu vyšší, tím se zvyšuje obsah vody v palivu a o to

50

Nejlepší známky ve srovnání
s běžnými systémy 

40
30

Voda přitom musí být z motorové nafty odstraněna, jinak by

20

se zvýšeným obsahem vody rychle množí. Tyto organismy pak
rovněž zanášejí filtr a zvyšují rozdíl tlaků.

Vyšší účinnost dvoustupňové filtrace oproti běžným
Pokud je diferenční tlak dlouhodobě zvýšený, poškozuje systém.

Účinnost odlučování vody
v běžných, jednostupňových systémech

Účinnost odlučování
vody ve dvoustupňovém
filtru CleanLine

Nový filtr

přes 93 %

přes 93 %

Použitý filtr
za provozních
podmínek

do 20 %

přes 70 %

0

systémům je postupem času stále výraznější.

Účinnější odlučování vody
z motorové nafty

Rozdíl tlaků (mbar)

Obsah vody (ppm)

500

1400
1200

0 km po výměně
300

800

Stupeň odloučení vody
Rozdíl tlaků

CleanLine
CleanLine

Stupeň odloučení vody
Rozdíl tlaků

Konkurenční výrobek A
Konkurenční výrobek A

Stupeň odloučení vody
Rozdíl tlaků

Konkurenční výrobek B
Konkurenční výrobek B

n

400

0
0

2

4

6

8

10

12

14

n

Jednoznačně vyšší účinnost

n

Lepší ochrana vstřikovacího systému

n

Úspora nákladů na údržbu vstřikovačů

16

Počet dnů
0
Průtok:
150 l/h
Lehké vozidlo

Průtok:
400 l/h
Středně těžké vozidlo

Průtok:
600 l/h
Těžké vozidlo

B0 – Diesel S10

B5

B20

B50

B100

Motor po 300 hodinách provozu
■ Konkurenční výrobek

■ CleanLine

Maximální odlučování vody a zadržování prachu
po celou dobu životnosti

200

100

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

Výhody filtrů CleanLine

1000

600

200

5

Filtry

nání s konkurenčními výrobky nejúčinnější řešení tohoto problému.

Motor po 0 hodinách provozu

0

Hmotnost usazených částic nečistot (g)

Použitím dvoustupňové filtrace nabízí filtr CleanLine v přímém srov-

400

10

a palivových čerpadel
n

Robustní plastové tělo

n

Nižší náklady na kilometr

n

Větší univerzálnost pro více různých použití,

20 000 km po výměně

Méně vody v motorové naftě –
několikadenní laboratorní testování bionafty

a tím i méně náročná dokumentace

Čím vyšší je podíl bionafty, tím vyšší je obsah vody v motorové
naftě.

n

Snadná výměna filtru a použití stávající
nádobky na vodu

Účinné odlučování vody –
laboratorní test se znečištěnými filtry
Motor po 750 hodinách provozu
50 000 km po výměně

Bylo provedeno srovnání tří systémů: MAHLE, konkurenční
výrobek A a konkurenční výrobek B. I přes silnější znečištění filtru

■ Konkurenční výrobek
■ CleanLine

Obsah vody (ppm)

Chlazení motoru a klimatizace

problém nastává u mikroorganismů, které se ve stojaté naftě

Filtr odloučí z motorové
nafty více vody

Stav
filtru

Startéry a alternátory

došlo k poškození součástí vstřikovacího systému (palivového

Elektromobilita a elektronika

náročnější je potom jeho filtrace.

čerpadla, vstřikovačů, ventilů a součástí přívodu paliva). Další

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

Těsnění

Ochrana před neustálým nebezpečím

Součásti motoru
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dokázal dvoustupňový systém CleanLine odloučit více vody.
bavení servisů a diagnostika
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Oxidy dusíku (NOx) se podílejí na smogu a kyselém dešti a ze-

Voda obsažená v roztoku štěpí kyselinu isokyanatou na amoniak
a oxid uhličitý (hydrolýza).

proudí vzduch z kompresoru nebo ze sa-

silují skleníkový efekt. Ke snížení jejich emisí se používá materiál

Řídicí a regulační procesy v užitkových

mostatné nádobky a sám se neustále re-

AUS 32 (32,5 % roztok močoviny). AUS 32 je vodnatý, čirý,

vozech, například v brzdovém systému,

generuje. V některých případech jsou do

netoxický a bezpečný pro manipulaci a nepředstavuje žádné ri-

Oxidy dusíku ve výfukovém systému poté v katalyzátoru reagu-

často využívají stlačený vzduch. Pokud

patrony vysoušeče vzduchu zabudovány

ziko pro lidi ani pro životní prostředí. Prodává se pod různými

jí s amoniakem a přeměňují se na neškodný dusík a vodní páru.

vzduch ještě obsahuje vlhkost, existuje

ještě odlučovače oleje (separátory emulzí),

ochrannými známkami na čerpacích stanicích nebo v obcho-

riziko poškození potrubí a nádrží. Mazací

které prodlužují životnost systémů a odlu-

dech s příslušenstvím, v Evropě jako AdBlue, v Severní Americe

vrstvy obsahující vodu zase mohou mrz-

čují ze vzduchu velmi jemné částice oleje.

jako DEF, v Brazílii jako ARLA 32. Spotřeba se pohybuje kolem
5 % spotřeby paliva.

chu, které ze vzduchu odstraňují vlhkost.

Problém znečištění – řešení od MAHLE
Systémy SCR používá stále více výrobců a roste potřeba řešení
využívajících močovinu. Kvůli stále složitějším procesům sklado-

Jedná se o komponentu důležitou pro

AUS 32 umožňuje dodržovat stále přísnější zákonné limity nad rá-

vání a přepravy se však zvyšuje riziko kontaminace. Hrozí nebez-

bezpečnost, proto musí být vždy vymě-

mec EURO 6 a Tier-2-Bin-5 (v USA). Tato metoda čištění výfuko-

pečí znečištění, opotřebení, nebo dokonce kompletního výpadku

ňována podle pokynů výrobce.

vých plynů je technicky složitá a pomocí tzv. selektivní katalytické

citlivých konstrukčních součástí (vstřikovacích trysek, katalyzáto-

redukce, zkráceně SCR, způsobuje přeměnu oxidů dusíku na ne-

ru a dalších systémových komponent).

Patrony vysoušeče vzduchu MAHLE pra-

škodný dusík (N2) a vodu (H2O).

cují nezávisle na teplotě. Regeneraci vy-

Jako prevenci nabízí MAHLE Aftermarket filtry močoviny v osvěd-

Systém SCR

soušedla řídí systém. Nečistoty jsou současně odstraňovány z předřazeného filtru

mi póry zaručují správnou funkci systému SCR po dlouhou dobu.
Roztok močoviny se vstřikovacími tryskami ze samostatné ná-

šeče vzduchu MAHLE jsou odolné proti

držky vstřikuje do proudu výfukových plynů přímo před katalyzá-

korozi uvnitř i zvenku a pracují spolehlivě

tor SCR. Horké výfukové plyny štěpí roztok močoviny na amoniak

i za obtížných podmínek.

a kyselinu isokyanatou (termolýza).
Startéry a alternátory

a z kondenzované vody. Patrony vysou-

Materiály: pro bezpečnost lidí,
motorů a životního prostředí
jen to nejlepší

čené kvalitě originálního vybavení. Jejich filtrační média s jemný-

Filtry

nout. Proto se používají vysoušeče vzdu-

Těsnění

Aktivuje se okamžitě, jakmile kolem něj

Patrony vysoušeče vzduchu od MAHLE

Plášť patrony vysoušeče vzduchu je vyroben z robustní oceli nebo z polyetylenu
přišroubování k hlavě. Zvláštností je obsah
patrony, který se skládá pouze z perliček
o velikosti 1 až 3 mm vyrobených podle
použití, resp. podle typu vozu z granulátu
nebo ze silikonu. Tyto materiály mají ex-

Připraveni na budoucnost

trémně otevřené póry. Celý povrch je navržen tak, aby dokázal neuvěřitelně rychle absorbovat a opět uvolňovat vlhkost.

Filtry močoviny od MAHLE zaručují bezpečné
a spolehlivé fungování systému SCR.
To znamená, že jste připraveni nejen na
aktuální, ale i na budoucí emisní normy,
které budou jistě ještě přísnější.

Elektromobilita a elektronika

(PE). Na čelní straně má vtlačený závit pro

Vybavení servisů a diagnostika

Pro provoz
bezpečnostních
systémů se
stlačeným
vzduchem

Speciálně pro užitkové vozy

Filtry močoviny

Chlazení motoru a klimatizace

Patrony vysoušeče vzduchu
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Filtry převodového oleje
Pro ještě delší životnost převodovky

Výhody pro řidiče:

Jako všechny provozní prostředky ve vozidle podléhá i olej do

n

Žádné náklady na opravu převodovky

převodovky stárnutí a opotřebení. Při velmi vysokých teplotách,

n

Výrazně lepší řazení

např. při sportovním stylu jízdy nebo při jízdě s přívěsem, může

n

Eliminace drobných poruch převodovky

olej v automatické převodovce stárnout rychleji než za normál-

(např. cukání nebo prokluzování při rozjezdu)

ních podmínek.

n

Delší kilometrová výdrž převodovky

Porovnání způsobů výměny oleje

Filtry převodového oleje MAHLE
Naše filtry převodového oleje odstraňují z převodovky otěr a účinně ji chrání před poškozením. Už dnes nabízí MAHLE vhodná
řešení pro mnoho běžných značek automobilů i typů vozidel.
Nabídka se bude i v budoucnu dál průběžně rozšiřovat.

Statická výměna oleje

+

Dynamická výměna oleje

Při dynamické výměně oleje je možné
vyměnit 90 až 100 % oleje.

Vyplatí se vědět
Aby stále složitější automatické převodovky vydržely déle a fungovaly bez problémů, mění mnozí výrobci pokyny pro olej do

Automatickou převodovkou je v současné době vybave-

převodovek. Ustupují od náplně, která by měla vydržet po celou

no už 25 % nově registrovaných vozidel v EU. A jejich

dobu životnosti, a dávají přednost pravidelné výměně nebo vý-

počet dál roste.

měně podle potřeby.
Za posledních pět let vzrostla světová výroba vozidel

Výhody dynamické výměny oleje

s automatickou převodovkou zhruba přibližně o 40 %.

Při běžné, resp. statické výměně se vymění přibližně 30 až 50 %

Pravidelná výměna oleje do převodovky po 60 000 km

oleje a nový olej se smíchá se starým. Při dynamické výměně pře-

nebo jednou za 4 roky prodlužuje životnost složité

vodového oleje pomocí přístroje MAHLE FluidPRO® na vyplacho-

automatické převodovky a je zárukou optimálního řazení.

vání oleje se ale vymění až 100 % oleje.

MAHLE nabízí kompletní program filtrů v kvalitě originálního
vybavení. Všechny filtry jsou vysoce účinné a chrání lidi,
motory i životní prostředí. Výrobková řada se navíc neustále
rozšiřuje o inovativní produkty, jako jsou filtry CleanLine.
I tyto filtry se vyrábějí v kvalitě originálního vybavení.

41

Termomanagement
Po převzetí všech podílů ve společnosti Behr Hella Service (BHS) společností MAHLE Aftermarket
byly veškeré předchozí činnosti k 1. lednu 2020 převedeny z BHS na MAHLE. Pro zákazníky MAHLE
to znamená přístup k širokému portfoliu výrobků pro termomanagement pro osobní a užitkové vozy,
ale také zemědělská vozidla a stavební stroje. Všechny výrobky jsou distribuovány pod obchodní
značkou BEHR a jejich nabídka se neustále rozrůstá.

Chlazení motoru

Klimatizace

n

Chladiče chladicí kapaliny

n

Kompresory do klimatizací

n

Expanzní nádržky

n

Kondenzátory do klimatizací

n

Spojky Visco / spojky ventilátoru

n

Sušičky filtrů a akumulátory

n

Ventilátory do chladiče chladicí

n

Expanzní ventily a trubice

®

kapaliny / kondenzátoru

s kalibračním otvorem

n

Mezichladiče

n

Výparníky

n

Chladiče oleje

n

Spínače klimatizace

n

Kabinové výměníky tepla

n

Elektrické ovládací prvky pro

n

Chladiče recirkulace výfukových plynů

n

Vodní čerpadla a sady

n

Kabinové ventilátory

n

Spínače a senzory

n

Kompresorové oleje do klimatizací

n

Termostaty

n

Regulátory ventilátorů v klimatizacích

klapky směšování vzduchu

Vybavení servisů a diagnostika

Výrobky pro všechny
druhy pohonu

Elektromobilita a elektronika

Startéry a alternátory

a odpory

Filtry

Rozšířené
portfolio

Těsnění

Součásti motoru

Výrobní program 2020/2021
Chlazení motoru a klimatizace

Chlazení motoru a klimatizace

40

43

Chlazení
motoru
Ventilátory do kondenzátoru /
chladiče chladicí kapaliny

Chladiče recirkulace výfukových
plynů

Ventilátory a spojky

Vodní čerpadla a sady

Naše chladiče chladicí kapaliny jsou pro

Pokud dokážete účinně vytvářet chladicí

Jako hlavní prvek chladicího okruhu pa-

výkon chladicího modulu nepostradatel-

K účinnému chlazení motoru potřebujete

Pro vznik oxidů dusíku ve spalovací ko-

vzduch, snižujete spotřebu paliva a šetříte

tří vodní čerpadla k nejpoptávanějším

né. Díky svému umístění v proudu vzdu-

nejen výkonné chladiče, ale také výkonné

moře hraje velkou roli teplota spalování

životní prostředí. S výrobky tradiční znač-

náhradním dílům. Abychom vyhově-

chu v přední části vozidla mohou teplo

ventilátory, jako jsou modely od MAHLE.

ve válci. Chladiče recirkulace výfukových

ky Visco , která existuje už déle než 50

li požadavkům trhu, nabízíme jak běžná,

z motoru absorbované chladicí kapalinou

Skládají se z elektromotoru s kolem venti-

plynů od MAHLE jsou zárukou spolehli-

let, má MAHLE ve svém sortimentu velmi

řemenem poháněná čerpadla, tak elektro-

optimálně předávat do okolního vzduchu.

látoru připojeným pomocí příruby. Montují

vého dodržování platných limitů. Speciál-

osvědčené a výkonné ventilátory a poho-

nicky řízené modely. Všechna vodní čer-

Všechny komponenty jako blok chladiče

se před kondenzátor, resp. chladič chladi-

ní výměníky tepla z vysoce kvalitní nere-

ny ventilátorů. Spojky Visco® přinášejí další

padla v naší nabídce se vyznačují vyso-

a nádržka na vodu včetně všech přípojek

cí kapaliny nebo za něj a proudem vzdu-

zové oceli nebo hliníku rychle ochladí část

úspory a snižují hlučnost motoru.

kou kvalitou a splňují veškeré požadavky

a upevňovacích prvků se vyznačují pečli-

chu, který vytvářejí, spolehlivě odebírají

hlavního proudu spalin. Ten je poté přivá-

vým zpracováním a dlouhou životností ty-

teplo z chladicí kapaliny. Automobily s kli-

děn zpět do nasávaného vzduchu. Nižší

U užitkových vozů a osobních vozů s vý-

dávají se nejen jako jednotlivé díly (případ-

pickou pro výrobky společnosti MAHLE.

matizací potřebují přídavný nebo výkon-

teplota spalování ve válci má pozitivní vliv

konným motorem regulují proudění chla-

ně včetně O-kroužků a těsnění), ale i jako

Samotný blok chladiče se skládá z chla-

nější ventilátor.

na tvorbu NOx.

®

dicího vzduchu podle potřeby vytvářením

sady pro snadnou montáž s dokonale sla-

dicí sítě tvořené systémem trubek/žeber,

silového styku s kolem ventilátoru a ovliv-

děnými ozubenými řemeny a podle potře-

trubkovnic a bočních dílů. U běžných chla-

ňováním jeho otáček v závislosti na tep-

by s napínacími, vratnými a vodicími klad-

dičů je nádržka na vodu vyrobena z polya-

lotě. Pokud není chladicí vzduch potřeba,

kami a tlumiči.

midu vyztuženého skleněnými vlákny. Do-

spojka se kompletně vypne.

dávají se také celohliníkové chladiče s nižší

Startéry a alternátory

hmotností a menší montážní hloubkou.

Filtry

na funkčnost a rozměrovou přesnost. Do-

Chlazení motoru a klimatizace

Chladiče chladicí kapaliny

Těsnění

Součásti motoru
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Chladiče oleje
od MAHLE prodlužují interval výměny oleje. Díky téměř neměnnému rozptylu tep-

Expanzní nádržky

Kabinové výměníky tepla

Mezichladiče

lot v motorovém oleji ale zároveň prodlu-

Jakmile teplota chladicí kapaliny stoupá,

Kabinové výměníky tepla MAHLE využíva-

Chlazení vzduchu pro spalování mezichladiči má u přeplňovaných motorů mnoho výhod

žují i životnost motoru. Abychom mohli

kapalina se rozpíná. Tím současně roste

jí odpadní teplo z motoru k řízení teploty

od zvýšení výkonu v celém rozsahu otáček přes úsporu paliva až po snížení tepelné zá-

splnit všechny požadavky našich zákaz-

tlak v chladicím systému. Aby tlak zůstal

v interiéru vozidla. Princip je velmi jedno-

těže motoru. Není tedy divu, že jimi jsou vybavena téměř všechna moderní motorová vo-

níků, nabízíme velký výběr typů chladičů

konstantní, odebírají robustní expanzní

duchý, ale účinný. Chladicí kapalina proté-

zidla s turbodmychadly.

oleje chlazených vzduchem nebo chladi-

nádržky od MAHLE expandující chladi-

ká výměníky tepla umístěnými pod palubní

cí kapalinou. Obzvlášť lehký a prostoro-

cí kapalinu ventilem v uzavíracím víku.

deskou. Právě tudy proudí vzduch vytvá-

MAHLE nabízí dvě různé verze: modely pro přímé chlazení plnicího vzduchu, u kterých je

vě úsporný je variabilní skládaný deskový

Tlak se tak spolehlivě vrátí na předna-

řený kabinovým ventilátorem. Takto ohřá-

chladič v přední části vozu ochlazován okolním vzduchem, a modely s nepřímým chlaze-

chladič oleje, který nepotřebuje pouzd-

stavenou hodnotu a sníží se zátěž chla-

tý vzduch přenáší teplotu přímo do pro-

ním plnicího vzduchu. Těmi proudí chladicí kapaliny a teplo je přes nízkoteplotní chladič

ro na chladicí kapalinu a je celý vyrobe-

dicího systému.

storu pro cestující a zajišťuje tak příjemné

odváděno do okolního vzduchu.

ný z hliníku.

klima, i když je venku chladno.

Elektromobilita a elektronika

Technicky propracované chladiče oleje

bavení servisů a diagnostika
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presor stlačuje chladivo a ohřívá ho, kondenzátor jeho teplotu opět snižuje. Plyn
proudí potrubím a žebry kondenzátoru klimatizace namontovaného před chladičem
chladicí kapaliny a odevzdává teplo. Klesá tlak a chladivo se mění na kapalinu.
Pro snazší logistiku a montáž má MAHLE
v nabídce velké množství kondenzátorů
klimatizace i hotových modulů. V nich jsou
kondenzátor s plochými trubkami a sběrná/expanzní nádržka se zabudovanou
sušičkou už sestavené do jedné jednotky.

Expanzní ventil nebo podle konstrukce

ru. Kabinové ventilátory od MAHLE hrají

klimatizace trubice s kalibračním otvorem

důležitou roli nejen z hlediska pohodlí, ale

se nachází před výparníkem a odděluje

také pro bezpečnost řidiče a spolujezdců.

oblast vysokého tlaku od oblasti nízkého

O to důležitější je, aby měly díky pečivému

tlaku v okruhu chladiva. Kapalné chladivo

zpracování dlouhou životnost.

Jasný výhled a příjemné klima v interié-

se vstřikuje ventilem do výparníku, kde
se mění na plyn a uvolňuje požadovaný
chlad z odpařování. K dosažení optimálního chladicího výkonu regulují expanzní
ventily MAHLE nebo trubice s kalibračním otvorem průtok chladiva přesně podle potřeby.

Kompresory do klimatizací
K řízení teploty v automobilu je nezbytný

Sušičky filtrů a akumulátory

kompresor klimatizace. Stlačuje plynné

Pokud je chladivo znečištěné nebo ob-

chladivo a tím ho ohřívá. Z mezista-

sahuje vlhkost, může dojít k poškoze-

nic kondenzátoru klimatizace a z výpar-

Regulátory ventilátorů
v klimatizacích a odpory

Kompresorové oleje do
klimatizací

Regulátory ventilátorů regulují ventilátor

Kvalita použitého oleje do kompresoru

a tím i proudění vzduchu v prostoru pro

klimatizace je rozhodující pro bezpečný

cestující. Často jsou umístěny v blízkosti

a dlouhodobý provoz klimatizace. Použití

kabinového ventilátoru nebo se instalují

méně kvalitních nebo nesprávných olejů

přímo na ventilátor. MAHLE nabízí různé

vede ke zvýšenému opotřebení a případ-

verze regulátorů, které fungují elektricky

ně i k předčasnému výpadku kompreso-

nebo elektronicky. Elektrické regulátory

ru klimatizace. MAHLE nabízí syntetické

ventilátorů mají několik odporů a obvyk-

kompresorové oleje. Speciální doporu-

le také zabudovanou tepelnou pojistku

čení od nás získává olej PAO 68, který

pro případ přetížení, aby se mohly kvůli

se osvědčuje již více než 20 let a přispí-

ochraně ostatních dílů vypnout. Elektric-

vá ke zvýšení výkonu klimatizace. Olej

ké regulátory umožňují provoz ventiláto-

PAO 68 není hygroskopický, tj. na roz-

ru při různých rychlostech. Elektronické

díl od jiných olejů neabsorbuje vlhkost

regulátory ventilátorů od MAHLE se ak-

z okolního vzduchu. Může být používán

tivují prostřednictvím signálu modulova-

místo různých olejů PAG a v klimatizacích

ného šířkou impulzů. S jejich pomocí lze

s chladivem R134a a částečně i R1234yf,

klimatizaci pohodlně a plynule regulo-

případně také v elektricky ovládaných

vat pomocí ventilátoru. Dalším plusem je

kompresorech klimatizace (viz přehled

schopnost vlastní diagnostiky. Sami roz-

použití). To znamená významné zjed-

poznají svůj stav a okamžitě hlásí případ-

nodušení manipulace. Jedna verze ole-

né chyby řídicí jednotce.

je PAO 68 stačí pro většinu použití – na
kompresory klimatizace od MAHLE s olejem PAO 68 i PAO 68 Plus UV se přitom
vztahuje plná záruka.

ní kompresoru klimatizace. Tomu brání

níku, kde se tvoří požadovaný chlad z odpařování do interiéru vozu, se chladivo

Výparníky

pečlivě zpracované sušičky filtrů MAHLE,

Výparník je základním prvkem pro řízení

které se podle typu systému nazývají také

teploty. Je umístěn v interiéru vozu pod

akumulátory. Když jimi proudí kapalné

presoru a celý cyklus začíná znovu. Ag-

Elektrické ovládací prvky pro
klapky směšování vzduchu

palubní deskou a je součástí ventilační-

chladivo, protéká přes hygroskopický fil-

regát je obvykle poháněn motorem přes

Elektricky poháněné ovládací prvky pro

ho systému. Výparník se používá k výmě-

tr, který zadržuje vlhkost i jemné částice.

klínový řemen nebo žebrovaný řemen.

klimatizace od MAHLE samozřejmě spl-

ně tepla mezi okolním vzduchem a chla-

Jelikož ale sušička filtru dokáže absor-

Kompresor klimatizace je naplněn spe-

ňují ty nejpřísnější požadavky. Používají se

divem v klimatizačním systému. Kapalné

bovat pouze omezené množství vlhkosti,

ciálním mazacím olejem, který částečně

hlavně v automaticky regulovaných klima-

chladivo v něm pod vysokým tlakem pře-

než se sušicí médium zcela nasytí, musí

Spínače klimatizace

cirkuluje s chladivem v klimatizačním sys-

tizacích k ovládání vzduchových klapek,

chází do plynného skupenství. Výsledný

být pravidelně každé dva roky nebo po

Spínače klimatizace od MAHLE spoleh-

tému. Dimenzování kompresoru klimati-

resp. klapek směšování vzduchu. Zajiš-

chlad z odpařování se přes velkou plochu

každém otevření okruhu chladiva vymě-

livě ovládají různá relé na činný proud

zace se liší podle velikosti systému. Naše

ťují tak optimální distribuci proudu vzdu-

výparníku uvolňuje do okolního prostře-

ňována. Sušičky filtrů od MAHLE plní ješ-

a podle stanovených tlakových bodů re-

nabídka vysoce kvalitních modelů je roz-

chu uvnitř vozidla. Snižují také riziko mlžení

dí a proud z ventilátoru ho směřuje přímo

tě jeden důležitý úkol. Jejich horní část

gulují zapínání a vypínání jednotlivých

sáhlá a zahrnuje také nejnovější generaci

nebo namrzání oken a horší koncentrace

do interiéru vozu. Výparníky MAHLE vyni-

slouží jako kompenzační prostor, spodní

součástí systému. Díky nim lze klimati-

elektricky poháněných agregátů do kon-

řidiče v důsledku nepříjemného klimatu ve

kají vysokým výkonem, malou montážní

část jako zásobník chladiva. Lze jimi op-

zaci vždy a za všech podmínek používat

krétních vozů.

voze nebo průvanu.

hloubkou a nízkou hmotností.

timálně vyvážit kolísání tlaku v systému.

bezpečně a účinně.

v plynném skupenství vrací zpět do kom-

Filtry

kompresoru klimatizace. Zatímco kom-

Kabinové ventilátory

Startéry a alternátory

Kondenzátor klimatizace je „antagonistou“

Expanzní ventily a trubice
s kalibračním otvorem

Elektromobilita a elektronika

Kondenzátory klimatizace

Chlazení motoru a klimatizace

Klimatizace

Těsnění

Součásti motoru
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Řada PREMIUM LINE přináší náhradní

Standard je vždy dobrý

díly v kvalitě originálních dílů a zahrnuje
přibližně 4500 produktů, které vyrábě-

Spolehlivé a kvalitní jsou samozřejmě

jí MAHLE, AKG, HANON a další výrobci

i produkty bez označení PREMIUM LINE.

originálních dílů.

Jedná se o zhruba 3000 standardních výrobků v odpovídající kvalitě, které předsta-

Produkty PREMIUM LINE v kvalitě origi-

vují levnější řešení s vynikajícím poměrem

nálních dílů mají velmi dlouhou životnost

mezi cenou a výkonem. Dobrá kvalita za

a i v extrémních podmínkách dosahu-

výhodnou cenu.
Na výběr mezi prémiovým a solidním stan-

optimální řešení.

dardem mají zákazníci přibližně u 1200
výrobků.

Jasné rozlišení kvality
To nejdůležitější je, že se správnými pro-

PREMIUM LINE v OE kvalitě pro ty,
kdo očekávají optimální řešení

V katalozích jsou často vyobrazeny dva

dukty, ať už z řady PREMIUM LINE nebo

produkty, které odpovídají danému vozi-

ve standardní verzi, a s užitečnými služba-

dlu – u výrobků z řady PREMIUM LINE

mi můžete svým zákazníkům udělat radost

pak nechybí odpovídající označení. Štítek

– a zajistit, aby se k vám vraceli.

PREMIUM LINE je vidět také na etiketách
obalů a na dílech. Díky jednoznačné klasifikaci výrobků je tak vždy jasné, co se
v krabici nachází.

Elektromobilita a elektronika

ní volbou pro zákazníky, kteří očekávají

Startéry a alternátory

jí nejvyššího výkonu. Jsou proto ideál-

Vybavení servisů a diagnostika

Prémiové
výrobky,
nebo solidní
standard?

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

V MAHLE stojí potřeby zákazníka vždy v popředí. Proto nabízíme nejrozsáhlejší prémiový sortiment
pro klimatizaci vozidel a chlazení motorů na nezávislém trhu s náhradními díly. Řada PREMIUM
LINE přináší náhradní díly v kvalitě originálních dílů, jejichž životnost je předurčuje pro celý životní
cyklus vozidla. I v extrémních podmínkách dosahují nejvyššího výkonu.

Těsnění

Máte na výběr!
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Spalovací motor potřebuje
pro optimální účinnost pokud
možno konstantní teplotu.
K tomu slouží termostaty, které
regulují teplotu motoru prostřednictvím chladicí kapaliny.

Termostaty s víceparametrovou
charakteristikou jako neúčinnější
články chladicího okruhu

Jako globální partner MAHLE vyvíjí a vyrábí systémy a komponenty pro termomanagement pro zavedené výrobce au-

Těsnění

Termostaty
tomobilů a motorů.
Termostaty s víceparametrovou charakteristikou zvyšují účinnost motoru, protože
do expanzního materiálu pracovního prvMAHLE nabízí velké množství termostatů

ku je navíc integrován ještě elektrický top-

a dalších komponent pro regulaci teploty:

ný odpor řízený elektricky z řídicí jednotky,

Vložky do termostatů, integrální

Filtry

takže na změnu zátěže nebo provozního
n

stavu reaguje podstatně rychleji.

hned několik výhod:

Termostaty AGR

n
n

Termostaty MAHLE fungují v tropickém
horku i v arktické zimě. Ovládáním chla-

Olejové termostaty

n

Optimální spalování

dicího okruhu rychle uvedou jakýkoli mo-

Tepelná čidla a spínače

n

Nižší spotřeba paliva

tor do správné provozní teploty. K uspo-

n

Nižší emise znečišťujících látek

kojení různých požadavků nabízí MAHLE

n

Delší životnost motoru

velké množství termostatů a dalších kom-

n

Vyšší výkon

ponent pro regulaci teploty.

n

Větší komfort

Konektor

Topný odpor
Talíř ventilu

Optimální provozní teplota
s inteligentní regulací

Tlačná pružina
Dóza (pracovní prvek)
Vložka z elastomeru
Pracovní píst
Vedení (zkratovač)
Pouzdro

Průřez termostatem s víceparametrovou charakteristikou s elektrickým zapojením a topným odporem vloženým do voskového prvku.

Startéry a alternátory

s víceparametrovou charakteristikou
n

Elektromobilita a elektronika

Tato regulace teploty závislá na zátěži má

Vybavení servisů a diagnostika

s jehlicovým uzávěrem a termostaty

Chlazení motoru a klimatizace

a pouzdrové termostaty, termostaty
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Součásti motoru
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Těsnění

Startéry a alternátory

Vždy první volba, a to z dobrého důvodu
n

Dodáváme pouze kvalitu originálních dílů.

n

Vždy od nás dostanete zcela nové výrobky. Opravované
nebo repasované komponenty jsou pro nás tabu.

n

U našich výrobků se můžete spolehnout na dlouhou
životnost a funkčnost bez nutnosti údržby. Jsou

Filtry

Všechny mechatronické produkty jsou vybaveny
bezpečnostním štítkem VeoMark®, který slouží
jako ochrana proti padělání. Řada zahrnuje
přibližně 700 startérů, na 700 alternátorů a přes
400 elektrických hnacích motorů a neustále se
rozšiřuje. Například náhradních dílů už je nyní
téměř 5000.

a užitkových vozech, protože jsou odolné vůči solím,
vodě a prachu a nevadí jim vibrace, nízké teploty ani
jiné nepříznivé povětrnostní podmínky.
n

padě startérů a přes 44 % v případě alternátorů. Díky nepřetržitému
vývoji bychom v Evropě rádi dosáhli celkového pokrytí přes 80 %.

Kompaktní design poskytuje prostor pro inovace i nové
možnosti použití.

n

Všechny naše komponenty jsou elektromagneticky
kompatibilní a splňují mezinárodní standardy.

n

Elektrické pohony a řídicí jednotky
Abychom uspokojili rostoucí poptávku v tomto segmentu vyvola-

Výkonné a účinné pro
optimální startování

nou stále běžnější elektrifikací vozidel a zařízení, nabízíme širokou
škálu elektromotorů a řídicích jednotek pro osobní vozy, nákladní vozy, vysokozdvižné a bezkolejové vozíky, úklidové a paletové vozíky, golfové vozíky nebo klimatizaci autobusů. Tyto výrobky
podrobně představujeme ve vlastním katalogu.

Vyrábíme je udržitelným způsobem a šetříme zdroje.

Know-how
a dlouholetá tradice
V našich startérech, alternátorech,
elektrických pohonech a řídicích
jednotkách do osobních a nákladních
vozů, zemědělských a stavebních strojů,
golfových vozíků a lodí je ukryto přes
50 let zkušeností a know-how.

Startéry a alternátory

už máme vhodný výrobek. Naše pokrytí dosahuje přes 50 % v pří-

Elektromobilita a elektronika

Pro velký počet vozidel všech zavedených výrobců originálních dílů

Vybavení servisů a diagnostika

Startéry a alternátory

Chlazení motoru a klimatizace

vhodné pro použití v těžkých nákladních automobilech
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Součásti motoru
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Těsnění

Řídicí a výkonová elektronika

n
n

n

osobních a užitkových vozů v kvalitě

osobou v místě

originálního vybavení od MAHLE

Ještě větší nabídka výrobků

Nagares bez kompromisů

od jednoho dodavatele pro

elektroniku Nagares. Jeho převzetím zís-

všechna řešení mobility
n

v segmentu výrobků pro elektromobilitu.
šení pro široké portfolio výrobků zahrnující elektrické pohony, pomocné agregáty

n

n

Dlouholeté zkušenosti ve vývoji
a výrobě elektroniky do vozů

Rozsáhlá technická podpora
poskytovaná produktovými

V budoucnu bude nabízet systémová ře-

Řídicí a výkonová elektronika do

Globální síť MAHLE s kontaktní

la o výrobky španělského specialisty na
kala společnost MAHLE další know-how

Další výhody

v novém segmentu Electronics
n

Přístup k výrobnímu programu

specialisty MAHLE Aftermarket

rozšířenému o elektronické aplikace

Sdílení know-how při školeních

připravené na budoucnost, který

k výrobkům MAHLE Aftermarket

je navíc neustále rozšiřován podle

a termomanagement.

Filtry

Nabídka výrobků MAHLE se rozrost-

Větší přidaná hodnota pro
prodejce a servisy

potřeb trhu

Chlazení motoru a klimatizace

Nyní můžete využívat ještě
větší nabídku výrobků od
jednoho dodavatele pro
všechna řešení mobility.

n

Aktuátory a spínače

n

Elektronické výrobky, jako např. řídicí

Aktuátory a spínače

Elektronika

Senzory

Výkonová elektronika

jednotky pro žhavicí svíčky do
naftových motorů a pro nízkonapěťové motory, regulátory akustických výstražných signálů nebo

Startéry a alternátory

Portfolio výrobků zahrnuje
mimo jiné:

např. DC/DC převodníky

Inovativní řešení pro
mobilitu budoucnosti

n

Různé senzory

Vybavení servisů a diagnostika

Výkonová elektronika,

Elektromobilita a elektronika

elektronika pro odpojování baterie
n
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Těsnění

Přístroje pro servis klimatizací

Řada přístrojů pro servis
klimatizací ArcticPRO®

Přehled výhod
+ Efektivní a úspěšný servis nezávisle

Pro účinný, ekologický a hospodárný servis

na teplotě ve vozu a okolní teplotě

klimatizací vyvinula společnost MAHLE

+ USB rozhraní, WiFi nebo Bluetooth

Aftermarket řadu přístrojů ArcticPRO®
s technologií E3.

pro dálkovou diagnostiku, aktualizace
softwaru a připojení do sítě ASA

Filtry

Efektivně
a inovativně

Efektivní řešení pro údržbu
a servis

vozy, offroady, zemědělské
stroje a hybridy
+ LED kontrolka signalizuje stav

Nabízíme vhodný výrobek pro každou
potřebu od základního/lehkého modelu
přes přístroje pro začátečníky až po profesionální a prémiová řešení.

všude v servisu
+ Dálkové ovládání pomocí aplikace

do chytrých telefonů a tabletů
(iOS a Android)

Chlazení motoru a klimatizace

+ Vhodné pro: osobní a užitkové

+ Ergonomický design: přední část

Pečeť EGEA

Elektromobilita a elektronika

Startéry a alternátory

zařízení lze otevřít jednou rukou

vyjadřuje kvalitu a funkčnost profesionálních výrobků pro vybavení servisů. Přístroj vyvinutý anavržený
podle specifikace EGEA splňuje všechny zákonné požadavky a bezpečnostní normy. Tato pečeť je
potvrzením, že společnost MAHLE vyvíjí vysoce kvalitní a výkonné servisní přístroje pro servisy. Ocenění
získalo už mnoho našich přístrojů pro servis klimatizací, v nichž se používá chladivo R1234yf.

Vybavení servisů a diagnostika
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Chladivo R134a

Nová generace přístrojů

Naše nové přístroje si vás získají díky několika různým možnostem
propojení. Všechny jsou přes internet propojené s naším serverem,
z něhož průběžně získávají automatické aktualizace softwaru.

Všechny přístroje od MAHLE navíc vždy vycházejí
z našeho vzorce pro klimatizace:
E³ = Ecological × Economical × Efficient

Těsnění

ArcticPRO® ACX 320 ArcticPRO® ACX 350 ArcticPRO® ACX 380
n

Vysoce výkonné podtlakové čerpadlo

n

Vysoce výkonné podtlakové čerpadlo

n

Vhodné pro hybridní vozidla

n

Nádrž na chladivo 12 l

n

Lze přebudovat na chladivo

n

Vysoce výkonné podtlakové čerpadlo

n

Velký 7" dotykový displej

R1234yf a R513a

n

Lze přebudovat na chladivo

n

Tiskárna dokladů pro zákazníky

n

Velký 7" dotykový displej

n

Databáze servisních dat

n

Tiskárna dokladů pro zákazníky

n

Velký 7" dotykový displej

n

Lze přebudovat na chladivo

n

Databáze servisních dat

n

Tiskárna dokladů pro zákazníky

R1234yf a R513a

n

Zkouška výkonnosti klimatizace

n

Databáze servisních dat

n

Zkouška těsnosti dusíkem /

n

Zkouška výkonnosti klimatizace

formovacím plynem

n

Zkouška těsnosti dusíkem /

Jejich ergonomický design a intuitivní vedení obsluhy jsou považovány za nejmodernější. Ovládání klapky údržby jednou rukou

E³ – FILL

představuje úplnou novinku. Všechny jednotky pro servis klima-

Vždy připravené k použití – bez ohledu na teplotu vozidla

tizací nové generace už lze převést na chladivo R513a a jsou ur-

a okolní teplotu.

Premium

R1234yf a R513a

formovacím plynem

čeny k zapojení do sítě ASA.

n

Sedmipalcový dotykový displej provede servisního technika jed-

Systém Oil Care: hermeticky uzavřené
láhve s olejem

E³ – CONNECT
Bezezbytkové odstranění chladiva z hadic a spojek.

noduše a bezpečně všemi nezbytnými kroky servisu klimatizace. Naše profesionální a prémiové přístroje lze ovládat a sledovat

E³ – PUMP

pomocí aplikace. Kromě toho nabízíme efektivní celoevropskou

Díky internímu procesu čištění podtlakového čerpadla lze

servisní síť s technickou podporou, pokyny a školením.

interval výměny oleje mnohonásobně prodloužit – až na

Chladivo R1234yf

Filtry

Nová generace přístrojů pro servis klimatizací od MAHLE představuje naprostou novinku, pokud jde
o propojení s dalšími přístroji a snadnost ovládání a údržby – Bluetooth, WiFi, velký dotykový displej
a aplikace pro sledování stavu a servis na dálku.

Profesionálové

Začátečníci

Chlazení motoru a klimatizace
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ArcticPRO® ACX 420

ArcticPRO® ACX 450

Premium

ArcticPRO® ACX 480

n

Nádrž na chladivo 12 l

n

Vysoce výkonné podtlakové čerpadlo

n

Vysoce výkonné podtlakové čerpadlo

n

Velký 7" dotykový displej

n

Certifikace CE/PED

n

Velký 7" dotykový displej

Hledáte náhradní díl?

n

Pro osobní a užitkové vozy, offroady,

n

Plně automatické vypouštění

n

Tiskárna dokladů pro zákazníky

nekondenzovatelných plynů

n

Databáze servisních dat

n

Tiskárna dokladů pro zákazníky

n

Tiskárna dokladů pro zákazníky

n

Zkouška výkonnosti klimatizace

Hledáte nějaký konkrétní doplněk k přístroji pro servis klimatizací nebo
potřebujete nějaký náhradní díl? Nabízíme velký výběr příslušenství a těšíme
se na váš dotaz na sales-workshop-equipment@mahle.com.

n

Databáze servisních dat

n

Databáze servisních dat

n

Lze přebudovat na chladivo R513a

n

Lze přebudovat na chladivo R513a

n

Zkouška výkonnosti klimatizace

n

Zkouška těsnosti dusíkem /

n

Volitelné: funkce Hybrid u modelu

n

Lze přebudovat na chladivo R513a

ACX 420 Standard

n

Zkouška těsnosti dusíkem /

zemědělské stroje a hybridy

formovacím plynem

formovacím plynem
n

Systém Oil Care: hermeticky uzavřené
láhve s olejem

Elektromobilita a elektronika

Profesionálové

Začátečníci

Vybavení servisů a diagnostika

na údržbu.

Startéry a alternátory

1000 provozních hodin. Výhoda: výrazně nižší náklady

n

Sada pro vyhledávání netěsností
v klimatizaci

n

Sada obsahuje: láhev s formovacím

Přístroje MAHLE pro servis klimatizací a proplachování převodovek mají snadné ovládání a jsou
mimořádně spolehlivé. Pokud přesto nastane nějaký problém, je naše dálková diagnostika
připravena vám rychle pomoci.

Externí analyzátor k přístrojům MAHLE
ACX pro servis klimatizací, pro chladivo
R1234yf a nově i pro R134a
n

Podle specifikací VDA

n

Jednoduchá, automaticky vedená
obsluha a okamžitý výsledek měření

plynem, zařízení na vyhledávání netěs-

ACX a ATX Manager

Remote Service

Dálková diagnostika a servisní podpora

Funkce programu ACX a ATX Manager

kdykoli a kdekoli
n
n

ností na formovací plyn a regulátor tlaku

Okamžitá pomoc pro všechny
případy – bez nutnosti zásahu

do počítače.
n

technika na místě
n

Jednoduché propojení přístroje pro

n

V programu ACX a ATX Manager
se pak spouští dálková údržba

n

Po zadání sériového čísla přístroje

Váš servisní partner může přístroj

MAHLE získá váš partner MAHLE

a jednotlivé konstrukční prvky

nebo autorizovaný servisní partner

ovládat na dálku a poruchu případně
odstranit i bez zásahu na místě
n

Připojte přístroj k počítači přes
USB port nebo přes WiFi

n

servis klimatizací s počítačem přes
USB port nebo WiFi

Stáhněte si program přímo

vzdálený přístup k přístroji
n

K přístrojům pro servis klimatizací
MAHLE ArcticPRO® a FluidPRO®

Zobrazí se mu schéma hydraulického
zapojení a jednotlivé komponenty

n

Váš servisní partner může přístroj
a jednotlivé konstrukční prvky ovládat

ROU – Recovery
Only Unit

ACX – univerzální
proplachovací přístroj

Snadné a bezpečné odstranění nezná-

Proplachovací nádobka s držákem pro

mých a kontaminovaných chladiv z kli-

flexibilní použití – nezávisle na přístroji pro

matizace vozidla

servis klimatizací i na umístění

Elektromobilita a elektronika

na dálku a odstranit poruchu

Zařízení na vyhledávání netěsností
ArcticPRO® LD-2
s duálním režimem
ArcticPRO LD-2 je zařízení na vyhledá®

vání netěsností s duálním režimem vyba-

n

Pro chladivo R134a a R1234yf

n

Pro chladivo R134a a R1234yf

vené elektronickými senzory a patento-

n

Stačí jeden telefonát. Přeprava,

n

Přímý přístup k filtru chladiva pro

vanou UV detekční technologií.

analýza, likvidace – všechno automaticky a bez zbytečného papírování.

n

n

rychlou výměnu
n

Flexibilní použití: sada adaptérů na

Senzory s pevným elektrolytem

hadicovou přípojku HP k propojení

detekují chladivo R134a a R1234yf.

s různými přístroji pro servis klimatizací

Digitální displej funguje i nezávisle na
akustickém alarmu a nastavení citlivosti
a umožňuje přesné zjištění místa úniku.

Filtry

Kufřík na vyhledávání úniků

ACX RFID –
analyzátor chladiva

Diagnostika na dálku
a servisní podpora

Chlazení motoru a klimatizace

Sada dusíkového/
vodíkového detektoru
úniků

NOVINKA

Těsnění

NOVINKA

Startéry a alternátory

Příslušenství
pro servis
klimatizací

Součásti motoru
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Podrobné informace k naší kompletní nabídce služeb ke klimatizacím najdete
v naší brožuře „Účinná řešení pro údržbu a servis“.

Vybavení servisů a diagnostika
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Součásti motoru
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Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

Těsnění

Údržba automatických převodovek
– plně automatická

n

Uživatelsky přívětivý design a nejnovější
technologie
n

Výměnná nádobka o objemu 25 l na
novou kapalinu ATF s rychlospojkou

n

Nádobka na přísady: 500 ml

n

Vypouštěcí mřížka na olejovou vanu

n

Držák na uložení hadice

n

Nový olejový filtr: nerezový sítkový

n

Klávesnice: membránová

filtr, velikost pórů 150 μm

n

Aktualizace softwaru: port USB A,

Automatický cyklus: podporovaný
postup

klíč USB 2.0
n

Hydraulický okruh: přečerpávací

n

Proplachování: automatické

čerpadlo 10 l/min, jednostupňové

n

Čištění hadice: automatické

zubové

n

Vypouštění nádržky se starou

n

Hydraulická připojení: 3 m čistá délka

kapalinou ATF

servisních hadic 1 a 2 / délka odtokové

n

Rozměry: 750 × 750 × 1200 mm

hadice na starou kapalinu ATF 1,5 m

n

Hmotnost: přibl. 65 kg

(pouze FluidPRO® ATX 180)

n

Displej: LCD 4,3"

údržby

n

Výměna za jiný typ oleje je díky
odnímatelným olejovým nádržím

Naše řešení – FluidPRO® ATX
Zero Cross – rychlý program zajišťuje

velmi snadná

Počet vozidel s automatickou převo-

bezpečnou a pohodlnou výměnu

n

Údržba trvá pouhých 5 až 15 minut

dovkou se v posledních letech výrazně

oleje při maximální čistotě (pouze

n

Před každou údržbou jsou hadicová

zvýšil. Údržbu převodového systému se

FluidPRO® ATX 180)

připojení automaticky zkontrolována

Inteligentní databáze – rychlý přístup

a upravena podle směru proudění –

dých 60 000 km. Se správným vybave-

k podrobným informacím o specifika-

už není nutné je měnit ručně.

ním, jako je FluidPRO ATX od MAHLE,

cích vozidla a k servisním informacím,

je to snadný úkol.

např. typ oleje, stav plnění, adaptéry

v převodovce, automatické spouštění

nebo filtry.

vyplachování, jakmile olej dosáhne

Kompletní – jednoduché a intuitivní

správné teploty

n

®

n

a tlaku oleje v převodovce během

pro pohodlnější jízdu
n

+ Bezpečná a pohodlná výměna oleje

Přehledné zobrazování kvality oleje

opotřebení a znečištění ATF
+ Intuitivní obsluha

doporučuje provádět v průměru po kaž-

FluidPRO®
ATX 150 / ATX 180

n

Výrobci vozidel doporučují provádět

n

uživatelské rozhraní vás rychle

servis automatických převodovek:
n

k zamezení vysokým následným
nákladům v případě poruch

n

n

n

n

n

Automatické měření teploty oleje

Režim měrky – alternativní

a podrobně provede procesem

metoda výměny oleje pomocí

automatizované údržby

vodicí trubky k měrce oleje

Maximální čistota – žádné znečištění

(pouze FluidPRO® ATX 180)

k prodloužení životnosti automatické

oleje díky používání dvou čerpadel,

převodovky

samostatných olejových okruhů

olejové vany a výměnu filtru oleje

k udržení dobrého výkonu vozidla

a automatizovaného procesu čištění

v převodovce

n

Integrovaný postup pro vyjmutí

Startéry a alternátory

+ Plně automatický

k zamezení poruchám v důsledku

Elektromobilita a elektronika

FluidPro®
ATX 190

n

Vybavení servisů a diagnostika

Ekluzivně
pro vozidla
Mercedes-Benz:

Přehled výhod
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Ještě více řešení
pro ještě lepší servis

Vysoce přesné zařízení pro
měření naftových částic

Těsnění

„Nový EmissionPRO® 180 je vynikajícím výsledkem naší spolupráce při vývoji a výrobě s BRAIN
BEE.“ Olaf Henning, člen představenstva skupiny MAHLE a ředitel Business Unit Aftermarket

Součásti motoru
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Spolehlivé měření emisí z naftových

n

Lze integrovat diagnostiku a řízené
hledání problémů

n

a benzínových motorů

Univerzální jednotka pro měření
otáček s přenosem hodnot přes
USB nebo Bluetooth

n

Splňuje směrnici AU 5.01

n

Softwarově oddělená kalibrační část

Communication Interface

a vedení obsluhy

pro čtení paměti poruch

n

Výkonné rozhraní Vehicle

n

Modulární konstrukce

n

Řešení Open PC

klávesnicí, myší, 24palcovým

n

Integrovaný návod k obsluze

monitorem a počítačem

n

Intuitivní software

n

Pohodlný vozík s tiskárnou,

Přehled výhod
+ Kompletní balíček MAHLE

pro měření emisí
+ Stanice pro měření emisí

pod Windows

Snadné
ovládání

PMU400

Přehled výhod

Vysoce přesné zařízení pro měření

+ Nejlepší technologie v oboru

naftových částic

+ Jednoduché ovládání
+ Díky displeji a klávesnici funguje

n

+ Jako přenosný přístroj i stacionárně
+ Lze konfigurovat podle individuál-

ních požadavků zákazníků

Měří částice z benzínových motorů
o velikosti pouhých 10 nm.

n

Hodí se jako upgrade k přístroji
EmissionPRO® 180, ale lze ho
používat i s výrobky jiných dodavatelů

jako samostatné řešení
+ Ovládání přes Bluetooth nebo USB

Vybavení servisů a diagnostika

EmissionPRO® 180

Elektromobilita a elektronika

Startéry a alternátory

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

UŽ
BRZY
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TechPRO®
Digital ADAS

Těsnění

Digitální kalibrační nástroj ADAS

Digitální kalibrační nástroj ADAS
n

Jednoduchá a spolehlivá kalibrace
asistenčních systémů pro řidiče
Svým řešením s intuitivním ovládáním,
které je připraveno na budoucí
požadavky, nastavuje MAHLE

Filtry

n

slibném segmentu výrobků.

Servisy mohou pomocí tohoto nástroje
jednoduše a rychle nastavovat a kalibrovat asistenční systémy pro řidiče, a to podle jedné jediné digitální kalibrační tabulky.

Chlazení motoru a klimatizace

zcela novou laťku v tomto velmi

Tím ušetří čas i peníze. Nástroj je průběžně aktualizován online a rozšiřuje se po-

Vyplatí se vědět
Samozřejmostí je příslušenství
jako EASY PLACING KIT, botičky
nebo protiprachové kryty. Další
informace najdete v našich
samostatných cenících.

Vybavení servisů a diagnostika

Jednoduchá kalibrace
asistenčních systémů pro řidiče

Elektromobilita a elektronika

Startéry a alternátory

krytí vozidel.
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diagnostiku vozidla
n
n

Snadné ovládání
Integrované technické informace
(schéma zapojení, seznam
chyb, zobrazení stavu)

n

Funkce: čtení dat, čtení chyb a zobrazování řešení, diagnostika pro jednotlivé komponenty a kódování
komponent

Dotykový displej 10,1" a WiFi

n

(pouze svorka)

SAE J2534 PASS-THRU:

Přehled výhod

NEXUS-THRU (volitelně)
Bezdrátové připojení: Bluetooth

+ Průběžné aktualizace přes WiFi

Rozměry: 317 × 217 × 50 mm

4.1 – WiFi 802.11 b/g/n s dvojitou

+ Inovativní rozhraní posky-

(svorka) / 120 × 48 × 25 mm (VCI)

anténou – technologie Beamforming

n

Hmotnost: 1500 g (svorka) / 90 g (VCI)

(svorka) / Bluetooth 4.1 s dosahem

n

Komunikační protokol: ISO 14230

n

TecDocPOWERED

n

(ISO 9141-2) / ISO 11519 – J1850
PWM / ISO 11519 – J1850 VPW /
ISO 11898-2 – vysokorychlostní sběrnice CAN / ISO 11898-3 – nízkorych-

n

až 100 m bez překážek (VCI)
n

Displej: Dotykový displej TFT LCD
10,1" s rozlišením 1200 × 800 (svorka)

Nástroje pro diagnostiku
TechPRO®

TechPRO® Scan
Je výkonný operační systém, který je až

Řada výrobků TechPRO® funguje jako

desetkrát rychlejší než jiné systémy pro

tuje okamžitý a rychlý přístup ke

interaktivní rozhraní mezi vámi, servis-

diagnostiku vozidel. TechPRO® Scan

všem informacím, které potřebu-

ním technikem a vozidlem. Díky velkému

vám poskytuje okamžitý a rychlý přístup

jete pro svou profesionální práci

počtu všestranných funkcí, rozsáhlým

ke všem informacím, které potřebujete

možnostem skenování, jednoduššímu uži-

pro svou profesionální práci. Diagnostic-

vatelskému softwaru a různým rozhraním

ká stanice rozpozná systém vozidla a má

zrychlují skenovací nástroje TechPRO®

uživatelsky přívětivý displej. Můžete tak

práci s vynikajícími výsledky. TechPRO

okamžitě zjistit, jaké úkony bude během

+ Pokrytí více než 90 % značek

automobilů v EU
+ Funkce ovládání a programování

PASS-THRU

®

lostní sběrnice CAN / SAE J2411 –

se snadno používá a je přizpůsoben pod-

jednokabelová sběrnice CAN

mínkám v servisech. Zařízení načítá data
a chyby, zobrazuje řešení, provádí diagnostiku komponent a nabízí jejich kódování.

údržby třeba provést.

Elektromobilita a elektronika

Během 7 sekund připravené provést

n

Vybavení servisů a diagnostika

TechPRO®
TechPRO® SMART

Startéry a alternátory

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

Těsnění

Nejrychlejší diagnostické
nástroje na světě
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MAHLE OzonePRO
pro bezpečné čištění

12voltové
připojení přes
zapalovač
cigaret

Tady nemají
viry co
pohledávat!

Senzor na základě informací o typu vo-

Ozon (O3) se často používá k čištění sani-

zidla a stavu jeho interiéru neustále ana-

tárních zařízení a svým čistícím účinkem

lyzuje koncentraci ozonu generovaného

spolehlivě ničí viry, plísně a bakterie na

v interiéru vozu, dokud není dosaženo

površích nebo v interiéru vozu.

ideální hodnoty. Tu pak udržuje po potřebnou dobu, aby bylo zaručeno opti-

Ozon je uznáván jako přírodní čisticí pro-

mální vyčištění.

středek a lze ho využívat různě, mj. k čištění vzduchu, vody, povrchů nebo tkanin.

Chlazení motoru a klimatizace

Filtry

MAHLE OzonePRO je profesionální čisticí přístroj pro snadné použití v servisech. Díky speciálnímu senzoru dosahuje OzonePRO optimálních výsledků a čištění je naprosto bezpečné.

Těsnění

Součásti motoru
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OzonePRO také spolehlivě eliminuje nepříjemný zápach ve voze způsobovaný

Proč je čištění interiéru vozidla
tak důležité?
Viry, bakterie a plísně se často nacházejí v čalounění, kobercích nebo v klima-

Startéry a alternátory

bakteriemi a plísněmi.

a bezpečnost vašich zákazníků proto
doporučujeme při každé údržbě zároveň provádět i důkladné čištění interiéru
vozu. Vyčištění s použitím vysoce účinných prostředků je za aktuální situace
ještě důležitější.

Pohodlné
ovládání
pomocí

aplikace

Elektromobilita a elektronika

tizačním systému. Pro vaši bezpečnost

Vybavení servisů a diagnostika
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Se zárukou inteligentního
ovládání od MAHLE

Čisticí přístroj OzonePRO od MAHLE
využívá stejnou technologii. K vytváření

V přírodě je každá jednotlivá molekula

ozónu, který se následně uvolní do okol-

ozonu (O3) vytvářena elektrickým výbo-

ního vzduchu, slouží keramické destič-

jem. Rozštěpením molekul kyslíku (O2) na

ky a koronový výboj. Na rozdíl od jiných

jednoatomové molekuly kyslíku (O1) může

systémů dokáže přístroj produkovat velké

vzniknout nová, tříatomová molekula.

množství potřebného ozonu velmi účinně

Zásadní roli v celém procesu má zabudovaný speciální senzor. Pomocí analytické

Stačí stisknout
Start a přístroj se
postará o zbytek

a kontrolní funkce se stará o to, aby byl
ozon ve vozidle používán pouze tak dlou-

Používání používání přístroje OzonePRO

ho, jak je to nutné k likvidaci virů, bakte-

při každodenní práci není nijak složité.

Aplikace O3-Easy
k ovládání přístroje

Zpráva
o vyčištění

OzonePRO má i vlastní aplikaci O3-Easy,

Na závěr, aby byla služba opravdu per-

ve které můžete přístroj ovládat a dohlížet

fektní, můžete ještě vytisknout zprávu

na jeho práci na dálku.

a předat ji zákazníkovi. Zprávu mu také
můžete poslat e-mailem.

rií a plísní. Tato technologie tak zabraňuje
poškození interiéru vozu oxidací.

Stačí umístit zařízení do prostoru, kte-

Chlazení motoru a klimatizace

dá na kyslík.

Senzor

rý chcete vyčistit, stisknout tlačítko Start
a o zbytek se postará přístroj sám. Upo-

a v krátké době.

zorní vás, jakmile proces skončí a prostor
bude vyčištěný a bezpečný.

Propojení s dalšími
přístroji MAHLE
Vaším cílem je neplýtvat při práci v servisu drahocenným časem. Proto je přístroj OzonePRO vybavený technologií
Bluetooth® pro připojení ke všem ostatČištění vody a vzduchu

ním přístrojům MAHLE, které v servisu

ozonem doporučují

používáte. V budoucnu ho bude mož-

ministerstva zdravotnictví

né jednoduše připojit k diagnostickým

po celém světě. Používání

nástrojům TechPRO® a ke stanicím

ozonu je přirozený

ArcticPRO® ACX AC.

Technické údaje
Kapacita

5000 mg/h

Bluetooth

+

Senzor

ozon, teplota, vlhkost, tlak vzduchu

Zobrazení stavu

LED kontrolka

Dálkové ovládání

aplikace (App Store / Google Play Store)

Výkon
Připojení

způsob dezinfekce

70 W
12 V (zapalovač cigaret)
220 V (volitelné)

míst kontaminovaných

Přímo prostřednictvím uživatelského roz-

bakteriemi, viry, spory,

hraní můžete aktivovat další procesy a op-

plísněmi a roztoči.

timálně tak využívat všechny přístroje.

Rozměry

360 × 280 × 288 mm

Hmotnost

3 kg

Příslušenství
Generátor ozónu 220/110 V
Napájecí zdroj 12 V

kat. č. 1010350462XX

Startéry a alternátory

Už po několika minutách se opět rozpa-

Elektromobilita a elektronika

Životnost nové molekuly je ale omezená.

Vybavení servisů a diagnostika

Ozon je přírodní plyn, který
má díky své schopnosti ničit
bakterie, plísně a viry široké
využití při profesionálním
čištění.

Filtry

Těsnění

Jak čištění pomocí
ozonu probíhá?

Součásti motoru
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Co je součástí každého
našeho výrobku

MAHLE Aftermarket –
vždy ten správný program

Ty nejlepší díly do vozu jsou ve správném čase na správném místě. MAHLE Aftermarket provozuje
přes dvanáct logistických center a několik regionálních základen na strategických místech v Evropě,
Severní a Jižní Americe a Asii – s optimalizovaným tokem zboží pro co nejlepší dostupnost.

MAHLE Aftermarket spojuje sedm silných
značek, které na světové nebo regionální úrovni
symbolizují inovace a kvalitu bez kompromisů.
Využijte naše know-how a rozsáhlé, neustále rozšiřované portfolio

Výrobky MAHLE patří mezi nejžádanější na trhu automobilových dílů. Bohužel i mezi padělateli. Proto je na každém obalu našich dílů

značkových výrobků MAHLE v těchto segmentech:

do motoru, turbodmychadel a termostatů speciální bezpečnostní etiketa. Využívá různé bezpečnostní prvky, např. VeoMark nebo
®

jedinečný kód MAPP, které díky propojení s obchodníky poskytují maximální možnou ochranu proti padělkům. Naše logistická centra

n

Součásti motoru

a odbytové pobočky jsou vám na blízku všude, kde nás potřebujete – v Argentině, Brazílii, Číně, Dubaji, Francii, Indii, Japonsku, Jiho-

n

Těsnění

africké republice, Mexiku, Německu, Polsku, Rusku, Singapuru, Španělsku, Švédsku, Turecku, na Ukrajině, v USA a ve Velké Británii.

n

Filter

n

Chlazení motoru a klimatizace

n

Startéry a alternátory

n

Elektromobilita a elektronika

n

Vybavení servisů a diagnostika

1700

25
25 000

zaměstnanců

pracovišť po celém světě

Brožury ke škodám

150 000

Díky rozsáhlé logistické síti jsme schopni dodávat vám naše vý-

Z našich brožur ke škodám se už staly zcela nepostradatelné pří-

robky co nejrychleji.

ručky pro servisy i domácí automechaniky. Na obrázcích a v detailních vysvětleních nálezů, příčin a postupů pro opravu nebo

náhradních dílů

prevenci v nich popisujeme nejčastěji se vyskytující poškození
v jednotlivých skupinách výrobků.

EN

distribučních partnerů

eShop

100%

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

k valita originálních dílů

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portál MAHLE CustomerCare
Elektronický zákaznický portál MAHLE je klíčem do našeho světa služeb. Najdete v něm všechny výrobky, služby a informace,
které jsou důležité pro každodenní práci. Vedle systému tike-

Technické plakáty

tů, pomocí kterého můžete zasílat své dotazy přímo odborní-

Technické plakáty představují praktickou každodenní pomůcku.

kům z MAHLE, je vám k dispozici také náš obchod s reklam-

Jsou na nich užitečné informace pro demontáž a montáž na-

ními a propagačními materiály. Všechny materiály, které vám

šich výrobků. Neustále na očích a rychle po ruce, kdykoli je člo-

představujeme na následujících stránkách, si tak můžete hned

věk potřebuje. Brožury ke škodám a technické plakáty získáte

objednat bez jakýchkoli komplikací. Zaregistrujte se zdarma na

od vašeho prodejce nebo online v našem mediálním centru na

customercare.mahle-aftermarket.com.

mahle-aftermarket.com.
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užitečných informací. Každý měsíc vychází nové vydání zpravo-

MAHLE Aftermarket v sociálních médiích

daje Customer Information System (CIS) s informacemi o pláno-

Chcete každý den sledovat, co je u nás nového, a zapojovat se

vaných novinkách, nových výrobcích, které už jsou dostupné,

do pravidelných akcí a soutěží?

a o ukončených výrobcích.
Na našich kanálech na sociálních sítích najdete vždy aktuální informace k veletrhům, technické novinky i obecnější zprávy.

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/
Chcete dostávat měsíční zpravodaj CIS? Zaregistrujte se na

Zákaznický časopis MPULSE

mahle-aftermarket.com v rubrice „Services“.

Náš zákaznický časopis přináší informace ke všemu důležitému,
co se týká MAHLE a trhu s náhradními díly. Najdete v něm člán-

Odborná školení

E-shop MAHLE

ky o výrobcích, pohledy do zákulisí, technické tipy pro servisy,

Jako velkoobchodní prodejci máte exkluzivní přístup do platformy,

montážní návody a videa, analýzy trendů a novinek, ale i zajíma-

v níž si můžete rychle, bezpečně a snadno objednávat všechny

vé příběhy, akce a soutěže. MPULSE vychází dvakrát ročně, vždy

výrobky MAHLE. Výhody pro vás:

v březnu a v září. Na mpulse.mahle.com najdete MPULSE po celý

Produktoví experti z MAHLE Aftermarket přijedou až k vám

rok jako online magazín.

a v kufru s sebou přivezou rozsáhlé know-how. Samozřejmě

n

Obrázky pro rychlejší identifikaci výrobku

máte také možnost přijet s kolegy a kolegyněmi k nám na ně-

n

Okamžité zobrazování dostupnosti a nákupních cen

který z praktických seminářů. Tak či tak si z našich odborných
školení odnesete informace o aktuálních technických novinkách.

customercare.mahle-aftermarket.com

Máte zájem? Výborně, zeptejte se vašeho prodejce nebo pošlete e-mail na ma.training@mahle.com.

Reklamní a propagační předměty
Rádi bychom, abyste na nás vy ani vaši zákazníci nezapomněli.
Proto pro vás máme atraktivní reklamní předměty, např. drob-

mahlempulse

MAHLE

MAHLE

né dárky pro návštěvníky veletrhů a dalších akcí nebo praktic-

na Instagramu

na YouTube

na Facebooku

ké pomocníky do servisů. Vhodný reklamní předmět máme pro
každou příležitost.
Individuální podpora prodeje
Rádi pro vás vypracujeme individuální návrh podpory prodeje.
O nabídku můžete požádat vašeho prodejce nebo napište přímo na customercare@mahle.com.

Technical Messenger
Užitečné technické informace a tipy k aktuální tématům týkajícím se údržby a oprav jednoduše e-mailem. Nová vydání

Brožury a letáky

Technical Messengeru se na našem webu objevují v pravidel-

Prostřednictvím brožur a letáků chceme vás a vaše zákazníky

ných intervalech. Chcete, abychom vás na ně upozorňovali

informovat a seznamovat vás nejen s naší společností, ale také

e-mailem? Zaregistrujte se na

s výrobky a službami, které nabízíme.

mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger.
Dbáme přitom na ekologickou udržitelnost našich dokumentů.
Informace ke katalogu

Před vytištěním dokumentů vždy ověřujeme, zda je opravdu nutné

Podpora prodeje

Z ohleduplnosti k životnímu prostředí bychom do budoucna rádi

je tisknout, snižujeme náklad a podle možností využíváme papír

Abychom vám a vašim zákazníkům mohli průběžně přinášet aktu-

upustili od tištěných katalogů. Nadále vám budou k dispozici

s certifikací PEFC z udržitelně obhospodařovaných lesů. Použí-

ální a důležité informace o výrobcích, novinkách nebo akcích, vy-

v elektronické verzi. V našem online katalogu máte také přístup

váním klimaticky neutrálních technologií tisku současně podpo-

tváříme užitečné materiály pro podporu prodeje, které můžete vyu-

k denně aktualizované nabídce výrobků a ke spoustě dalších

rujeme projekty na ochranu klimatu.

žívat pro venkovní reklamu, v prodejních prostorách nebo v servisu.

n

Veletrhy

n

Inzeráty

n

Akce

n

Reklamní bannery

n

Redakční příspěvky

n

Prodejní akce

n

Grafické prvky

n

Prohlídky závodů

Pragstraße 26 – 46
70376 Stuttgart, Německo
Telefon +49 711 501 0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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