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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!

Τα συνεργεία είναι αυτά που διασφαλίζουν καθημερινά την κίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.  
Σε αυτά οι μηχανικοί παραμένουν πάντα ψύχραιμοι, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Με ταχύτητα και 
ευελιξία είναι εκεί όταν κάποιος τους χρειάζεται. Αποκτούν γνώσεις για την κίνηση του μέλλοντος. Και 
λερώνουν τα χέρια τους, για να κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Πρόκειται για πραγματικούς ήρωες! 

Εμείς μένουμε στο παρασκήνιο. Και «καλύ-

πτουμε τα νώτα» των ιδιοκτητών των συ-

νεργείων. Διότι σε μια εποχή, όπου η κίνηση 

αλλάζει ραγδαία και υπάρχουν παράλληλα 

οικονομικοί και φιλικοί προς το κλίμα κινητή-

ρες εσωτερικής καύσης, καθώς και εναλλα-

κτικά σχέδια μετάδοσης κίνησης, είναι ακόμη 

πιο έντονη η ανάγκη για έναν έμπειρο, αξιό-

πιστο και καινοτόμο συνεργάτη. 

Έναν συνεργάτη, ο οποίος δεν θα διασφα-

λίζει μόνο την ποιότητα, την αξιοπιστία και 

την τεχνογνωσία – αλλά θα γνωρίζει, επίσης, 

«δρόμους» απάτητους για τους περισσότε-

ρους. Έτσι, τα συνεργεία θα μπορούν να επι-

κεντρώνονται στη δουλειά τους και όλα θα 

εξελίσσονται ομαλά κατά την επισκευή και 

συντήρηση. Στο τέλος, αυτό που μένει θα 

είναι αυτό που πραγματικά μετράει: η εξαι-

ρετική απόδοσή σας. ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ! 

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!  
Με την υποστήριξη της MAHLE. 

Πώς μπορείτε να έχετε κατα-
πληκτικά αποτελέσματα στην 
εργασία σας; 

Με έναν συνεργάτη ο οποίος θα «καλύπτει 

τα νώτα σας» και με ένα διαρκώς αναπτυσ-

σόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στους 

εξής τομείς: 

 n Εξαρτήματα κινητήρων 

 n Φλάντζες

 n Φίλτρα 

 n Ψύξη και Κλιματισμός 

 n Μίζες και Δυναμό 

 n Ηλεκτροκίνηση και Ηλεκτρονικά  

συστήματα 

 n Εξοπλισμός συνεργείων και Διάγνωση 

Οτιδήποτε κάνουμε εμείς στη MAHLE πρέ-

πει να προσφέρει μια πραγματική υπεραξία 

στους ιδιοκτήτες συνεργείων και τους μηχα-

νικούς. Γι’ αυτό, θέτουμε τακτικά στους εαυ-

τούς μας τα ίδια ερωτήματα: Προσφέρει το 

ανταλλακτικό όσα υπόσχεται; Διασφαλίζεται 

η διαθεσιμότητα; 

Πώς είναι ο χειρισμός; Πώς μπορεί να δια-

σφαλιστεί η συντήρηση και το σέρβις ανε-

ξαρτήτως μοντέλου; Τι είναι σημαντικό για 

την κίνηση του μέλλοντος; 

Πιστεύουμε ότι ο κινητήρας εσωτερικής 

καύσης θα είναι η βασική εργασία των συ-

νεργείων για καιρό ακόμη. Παράλληλα, γνω-

ρίζουμε ότι το μέλλον ανήκει στην ηλεκτρο-

κίνηση, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές 

τεχνολογίες κίνησης και καύσιμα. 

Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε 

και τους δύο δρόμους προσφέροντας στα 

συνεργεία τα κατάλληλα προϊόντα και τις 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο για τα συ-

στήματα μετάδοσης κίνησης με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης όσο και για την ηλεκτρο-

κίνηση – από ψύξη κινητήρων και κλιματισμό, 

εξαρτήματα κινητήρων και φίλτρα έως εξο-

πλισμό για τα συνεργεία και διάγνωση. 

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙ
Α

!
ΣΠ

ΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
!

Οι σελίδες που ακολουθούν 

παρέχουν μια σύνοψη του 

προγράμματος προϊόντων μας 

και των υπηρεσιών μας. Όλες 

οι πληροφορίες διατίθενται 

επίσης στο διαδίκτυο, στη 

σελίδα mahle-aftermarket.com. 
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Εξαρτήματα κινητήρων

Το έμβολο είναι ένα κομ-
μάτι μέταλλο, άκρως απα-
ραίτητο για τη λειτουργία 
ενός κινητήρα εσωτερικής 
καύσης αλλά και χρήσιμο, 
ώστε να μην «ψωνίζονται» 
οι μηχανικοί.  
 
Ernst Mahle

Έμβολα 
Είναι μόνιμα σε λειτουργία, ενώ οι συνθήκες εργασίας τους επιδεινώ-

νονται χρόνο με τον χρόνο. Το θερμικό φορτίο (έως και 2.600°C) και 

οι μέτριες πιέσεις ανάφλεξης έχουν αυξηθεί, η επιβάρυνση των δυνά-

μεων αδράνειας έχει, επίσης, αυξηθεί λόγω υψηλού αριθμού στροφών 

και ολοένα αυξανόμενων διαδρομών εμβόλου. Αναλόγως αυξάνονται 

και οι απαιτήσεις: λιγότερο βάρος, λιγότερη κατανάλωση λαδιού και 

απόλυτη ασφάλεια – ακόμη και σε ζεστές και κρύες δοκιμές φέρου-

σας ικανότητας ή δοκιμές αντοχής με θερμικό σοκ. 

Συνέπεια: Τα ύψη εγκατάστασης και συμπίεσης μειώνονται διαρκώς. 

Ως νέες λύσεις, τα σχεδιασμένα από τη MAHLE έμβολα ECOFORM® 

εξοικονομούν βάρος – τα μονοκόμματα και αναλόγως επεξεργασμέ-

να έμβολα MONOTHERM® ζυγίζουν τόσο λίγο όσο τα αλουμινένια. 

Ακόμη και αυτά εξελίχθηκαν κατά πολύ, με αποτέλεσμα το έμβολο 

αλουμινίου με ελατηριωτό φορέα ψύξης.

Ως παραγωγός εν σειρά, η MAHLE δραστηριοποιείται στη φόρμου-

λα 1 κερδίζοντας από τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία των ειδικών. 

Ως ο μεγαλύτερος παγκοσμίως κατασκευαστής εμβόλων, η MAHLE 

ερευνά εντατικά προϊόντα του μέλλοντος και προσφέρει σήμερα λύ-

σεις για κάθε σχεδόν κινητήρα – γρήγορα, αξιόπιστα και σε κάθε ση-

μείο του πλανήτη. Με τα έμβολά μας, ο τομέας aftermarket απολαμ-

βάνει εξαρτήματα κινητήρων αρχικού εξοπλισμού και, παράλληλα, την 

εγγύηση που κρύβεται σε όλα τα προϊόντα μας: ελεγμένα υπό τις πιο 

σκληρές συνθήκες και δοκιμασμένα στην πράξη. Εγγυόμαστε γι’ αυτό.
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Χαρίζουμε επιδόσεις –  
ακόμη και στη φόρμουλα 1 

 
Στη βάση των εμβόλων αναγρά- 
φονται εταιρικά σήματα ή σήματα  
κατατεθέντα, η μέγιστη διάμετρος  
του εμβόλου, η ανοχή και η φορά  
συναρμολόγησης σύμφωνα με  
τα πρότυπα του εκάστοτε ατα- 
σκευαστή κινητήρα.
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Έμβολα με ελατηριωτούς φορείς 
και υποδοχές πλήμνης 
Έμβολα για ντιζελοκινητήρες με μεταλλικά 

σταθερά συνδεδεμένο ελατηριωτό φορέα 

από ειδικό χυτοσίδηρο για υψηλότερη αντο-

χή στη φθορά, ειδικά στην πρώτη εγκοπή. 

Αυξημένη φέρουσα ικανότητα των υποδο-

χών πλήμνης από ειδικό υλικό. 

Έμβολα Monotherm® 
Μονοκόμματο έμβολο από σφυρήλατο 

χάλυβα με εξαιρετικά υψηλή δομική αντο-

χή, σχεδιασμένο για σύγχρονους θαλάμους 

καύσης με πιέσεις 250 bar και άνω. Με στε-

ρεωμένο άξονα και συνδυασμένο με κοντό 

πείρο εμβόλου, το βάρος είναι ίδιο με αυτό 

ενός αλουμινένιου εμβόλου. 

Έμβολα με ελατηριωτούς φορείς 
με κανάλι ψύξης και οπλισμό 
κεφαλής 
Για εξαιρετικά επιβαρυμένους ντιζελοκινη-

τήρες. Ένα σκληρά ανοδιωμένο στρώμα 

στην κεφαλή του εμβόλου προστατεύει 

από ρωγμές στην κεφαλή και στο περί-

βλημα της κοιλότητας. 

Πρόγραμμα προϊόντων 2020/2021
Εξαρτήματα κινητήρων

Έμβολα Autothermatik®/
Hydrothermatik® 
Έμβολα για εξαιρετικά επιβαρυμένους βεν-

ζινοκινητήρες και ντιζελοκινητήρες σε Ι.Χ. 

Με χυτευμένες, χαλύβδινες λωρίδες χωρίς 

σχισμές σχηματίζουν ένα ενιαίο σώμα μέγι-

στης αντοχής. 

Αυτοθερμικά/ 
υδροθερμικά έμβολα 
Έμβολα με εξαιρετικά ήρεμη κύλιση για 

κινητήρες Ι.Χ., με επίσης χυτευμένες χαλύ-

βδινες λωρίδες – η μετάβαση από το κυλιν-

δρικό μέρος προς το μέρος του άξονα δια-

θέτει σχισμές. 

Έμβολα με ελατηριωτό φορέα 
ψύξης 
Ελατηριωτοί φορείς και κανάλια ψύξης 

συνδυάζονται σε ένα σύστημα με μια ειδική  

διαδικασία. Ο διασκορπισμός θερμότητας 

στην πρώτη κυλινδρική εγκοπή είναι σαφώς  

καλύτερος.

Έμβολα με ελατηριωτούς φορείς 
με κανάλι ψύξης 
Για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας: εντα-

τική ψύξη της κεφαλής του εμβόλου και 

του κυλινδρικού μέρους μέσω λαδιού που  

κυκλοφορεί στο κανάλι ψύξης. 

Έμβολα ολοαξονικά χυτευμένα 
Χυτευμένα ολοαξονικά έμβολα με μεγάλη 

διάρκεια ζωής για βενζινοκινητήρες και ντι-

ζελοκινητήρες – η κεφαλή του εμβόλου, η 

δακτυλιοειδής ζώνη και ο άξονας σχηματί-

ζουν μια συμπαγή μονάδα. Τομέας εφαρ-

μογής: Κινητήρες μοντελισμού μέχρι και  

μεγάλους κινητήρες. 

Έμβολα ολοαξονικά σφυρήλατα 
Κυρίως για υψηλού φορτίου παραγωγή εν 

σειρά και για κινητήρες αγώνων ταχύτητας. 

Η ειδική διαδικασία κατασκευής ενισχύει την 

αντοχή και αποτελεί προϋπόθεση για μικρό-

τερες επιτοίχιες τομές και μικρότερο βάρος. 

Ιδανικά έμβολα –  
για κάθε χρήση 
Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εμβόλων παγκοσμίως, διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα παραλλαγών  
προϊόντων και υλικών. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας περιλαμβάνει χυτευμένα ή συγκολλημένα με 
δέσμη ηλεκτρονίων έμβολα αλουμινίου, καθώς και ενσωματωμένα έμβολα με κάτω μέρη από αλουμίνιο, 
ελατό χυτοσίδηρο και χάλυβα. Τα ενσωματωμένα έμβολα είναι βιδωμένα με το επάνω μέρος τους από 
σφυρήλατο χάλυβα – ένα υλικό το οποίο έχει δοκιμαστεί με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα χαλύβδινα 
έμβολα δεν διατίθενται μόνο ως βιδωτά έμβολα αλλά και ως έμβολα συγκολλημένα με τριβή ή συγκολλη-
μένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πρόγραμμα εμβόλων της MAHLE για μεγάλους κινητήρες περιλαμβά-
νει προϊόντα διαμέτρου έως και 580 χιλιοστών. 

Δίχρονα έμβολα 
Κατασκευασμένα από ειδικά κράματα 

αλουμινίου για τα υψηλά μηχανικά και θερ-

μικά φορτία σε δίχρονους κινητήρες. 

Έμβολα MonoWeld® για επαγγελματικά οχήματα 
Το συγκολλημένο με τριβή έμβολο από χάλυβα εντυπωσιάζει χάρη στην υψηλή θερμική αντοχή  

επιτρέποντας πιέσεις έναυσης πάνω από 230 bar. Η κλειστή και στέρεη δομή επιτρέπει κα-

λύτερη ψύξη των άκρων των κοιλοτήτων, καθώς είναι εφικτά λεπτότερα πάχη τοιχωμάτων. 

Ο συνδεδεμένος άξονας παρέχει βελτιωμένη πλευρική οδήγηση και, έτσι, μικρότερη τάση 

προς σπηλαίωση. 

Έμβολα Ferrotherm® 
Η χαλύβδινη κεφαλή εμβόλου και ο αλουμι-

νένιος άξονας εμβόλου συνδυάζονται ελεύ-

θερα μέσω του πείρου εμβόλου. Η υψηλή 

αντοχή και οι μικρές τιμές φθοράς επιτρέ-

πουν τη διατήρηση χαμηλών οριακών τιμών 

απαερίων και εκπομπών σε εξαιρετικά επι-

βαρυμένους ντιζελοκινητήρες. 
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Έμβολα Ecoform® με περιστροφικούς  
πλευρικούς πυρήνες 
Βελτιστοποιημένα ως προς το βάρος έμβολα για βενζινοκινη-
τήρες Ι.Χ.. Μια ειδική τεχνολογία έγχυσης επιτρέπει χαμηλό 
βάρος με υψηλή δομική αντοχή. Τομείς χρήσης: Σιδηροδρο-
μικά οχήματα, ειδικά οχήματα, ναυτική μηχανολογία, λάδι και 
αέριο, βιομηχανικοί κινητήρες. 



10 11Πρόγραμμα προϊόντων 2020/2021
Εξαρτήματα κινητήρων

Σετ ελατηρίων εμβόλων
Βελτιώνουμε διαρκώς την απόδοση και τις ιδιότη-
τες κύλισης των ελατηρίων των εμβόλων μας – οι 
πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις κατασκευής θέτουν 
πρότυπα ποιότητας. 

Δεκαετίες ανάπτυξης και παραγωγής εγγυώνται τον αποτελεσματικό 

συνδυασμό εμβόλων και ελατηρίων για τις υψηλότερες απαιτήσεις: 

 n Μόνωση του χώρου καύσης από τον στροφαλοθάλαμο 

 n Περιορισμός και ρύθμιση της κατανάλωσης λαδιού 

 n  Απαγωγή της θερμότητας του εμβόλου στον κυλινδρικό  

ιμάντα κύλισης ψύξης 

Η περιφέρεια των ελατηρίων των εμβόλων πρέπει να εφάπτει στο 

κυλινδρικό τοίχωμα – ακόμη και εάν ο κύλινδρος αποκλίνει ελαφρώς 

από το ιδανικό σχήμα. Υψηλές δυνάμεις μάζας και πιέσεις καύσης, 

καθώς και φορτία που οδηγούν σε έντονη φθορά, θέτουν σημαντι-

κές απαιτήσεις ως προς το υλικό σε σχέση με την αντοχή, την ποιό-

τητα της επιφάνειας και τη διαμόρφωση. 

Για κάθε έμβολο το ιδανικό σετ ελατηρίων 

Προσφέρουμε σετ ελατηρίων εμβόλων για σχεδόν κάθε βενζινοκινη-

τήρα και ντιζελοκινητήρα Ι.Χ., καθώς και για ντιζελοκινητήρες επαγγελ-

ματικών οχημάτων, διαμέτρου 52 έως 160 χιλ. – σε ποιότητα αρχικού 

εξοπλισμού ή ειδικά για παλαιότερους κινητήρες. 

Αποκλειστικά υψηλής ποιότητας υλικά 

Για κανονικά έως υψηλά φορτία χρησιμοποιούνται υλικά με προσθήκες 

γραφίτη στρωτής ροής, για υψηλότερες απαιτήσεις υλικά φαιού χυ-

τοσιδήρου με ενσωματωμένο σφαιροειδή γραφίτη ή χαλύβδινα υλικά. 

Επιστρώσεις επιφάνειας κύλισης 

Για την αύξηση της αντοχής στη φθορά και της ασφάλειας από ίχνη 

φωτιάς, οι επιφάνειες κύλισης των ελατηρίων των εμβόλων είναι επι-

στρωμένες (χρώμιο ή στρώματα ψεκασμού πλάσματος από μεταλ-

λικό ή κεραμικό υλικό). 

 

Καλό είναι να  
γνωρίζετε  
 
Το σετ δακτυλίων «Ν» της MAHLE αντιστοιχεί 

στους δακτυλίους που χρησιμοποιούνται στον 

αρχικό εξοπλισμό. Αυτό το σετ δακτυλίων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για καινούρια 

όσο και για παλιά έμβολα. Τα σετ δακτυλίων 

«V» και «G» της MAHLE προσφέρουν μια οικο-

νομική λύση στην περίπτωση παλιών εμβόλων 

για την εξομάλυνση της κατανάλωσης λαδιού 

και τη μείωση της απώλειας συμπίεσης. 

Δακτύλιοι με την επισήμανση TOP θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σήμανση 

προς τα επάνω (φορά προς την κεφαλή του εμβόλου). 

Αξιόπιστα στοιχεία –  
τέλεια εναρμονισμένα μεταξύ τους 
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Χιτώνια κυλίνδρων 
Βελτιώνουμε διαρκώς και τις επιφάνειες κύλισης των 
κυλίνδρων. Η ακριβής εναρμόνιση των λειασμένων 
χιτωνίων κυλίνδρων στα έμβολα και τα ελατήριά τους 
(χάρη στις βελτιστοποιημένες επιφάνειες από χυτο-
σίδηρο) μειώνει την κατανάλωση λαδιού, το αέριο 
Blow-by, επιφέρει λιγότερη φθορά, σύντομους χρό-
νους εκκίνησης και μακρύτερους χρόνους κύλισης. 

Η MAHLE κατασκευάζει χιτώνια κυλίνδρων για πολλούς διεθνείς κα-

τασκευαστές κινητήρων – τόσο για την παραγωγή εν σειρά όσο και 

για την αγορά aftermarket και πάντα σύμφωνα με τις ίδιες αυστηρές 

οδηγίες ποιότητας για υλικά, δομές και ποιότητα επιφάνειας. Χάρη 

στις ελαχιστοποιημένες ανοχές κατασκευής, οι υποδοχές μπορούν 

να στερεώνονται με ακρίβεια. Κράματα, επεξεργασία τήγματος και 

διαδικασίες κατεργασίας είναι θέματα που ορίζουμε εμείς – σε στενή 

συνεργασία με τους κατασκευαστές κινητήρων. 

Υλικά 

Για χιτώνια κυλίνδρων χρησιμοποιούμε, εκτός του αλουμίνιου,  

κεκραμένο χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος με φυλλοειδή γραφίτη αναμει-

γνύεται με φώσφορο). Άλλα στοιχεία κράματος βελτιώνουν τις ιδι-

ότητες φθοράς, ενώ ο σχηματισμός βεανίτη και λεπτότατου περ-

λίτη στερεώνει τη μήτρα. 

Λείανση 

Μια καλή λείανση μειώνει τη φθορά των ελατηρίων των εμβόλων, 

τις εκπομπές των σωματιδίων, την κατανάλωση λαδιού και την τρι-

βή. Μελλοντικές βελτιώσεις κατά τη λείανση μειώνουν περαιτέρω 

τη φάση εκκίνησης του κυλίνδρου, βελτιώνοντας τις τριβολογικές 

ιδιότητες. Προϋπόθεση για καλές και ομοιόμορφες λειάνσεις του 

κυλινδρικού ιμάντα κύλισης είναι η υψηλή ποιότητα υλικού (χύτευ-

ση χωρίς πόρους και κενά, ομοιογενής δομή, ομοιόμορφη σκληρό-

τητα, προεπεξεργασία οπής).

Οι σημαντικότερες διαδικασίες λείανσης στα μεμονωμένα βήματα διαδικασίας 

Ε
ξο

π
λι

σμ
ός

 σ
υν

ερ
γε

ίω
ν 

κα
ι Δ

ιά
γν

ω
ση

Η
λε

κτ
ρο

κί
νη

ση
 κ

αι
 Η

λε
κτ

ρο
νι

κά
 σ

υσ
τή

μα
τα

Μ
ίζ

ες
 κ

αι
 Δ

υν
αμ

ό
Ψ

ύξ
η 

κα
ι Κ

λι
μα

τι
σμ

ός
Φ

ίλ
τρ

α
Φ

λά
ντ

ζε
ς

Ε
ξα

ρτ
ήμ

ατ
α 

κι
νη

τή
ρω

ν

Ποιότητα που διαρκεί – εφαρμογή 
ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής 

Περιγραφή Διαδικασία λείανσης Εφαρμογή

Παραλλαγή 1η διαδικασία 2η διαδικασία 3η διαδικασία 4η διαδικασία

Κανονική λείανση 1 Διαμάντι Διαμάντι Σειρά βενζινοκινητήρων Ι.Χ. 

2 Διαμάντι Κεραμικό Σειρά ντιζελοκινητήρων Ι.Χ. 

3 Κεραμικό Κεραμικό Σειρά επαγγελματικών οχημάτων 

Λείανση κυλίνδρων 1 Διαμάντι Διαμάντι Διαμάντι Σειρά βενζινοκινητήρων Ι.Χ. 

2 Διαμάντι Διαμάντι Διαμάντι Σειρά ντιζελοκινητήρων Ι.Χ. 

3 Διαμάντι Κεραμικό Κεραμικό Σειρά επαγγελματικών οχημάτων 

Λείανση με ψήκτρες 1 Διαμάντι Διαμάντι Ψήκτρες Σειρά επαγγελματικών 

2 Διαμάντι Κεραμικό Ψήκτρες οχημάτων/Ι.Χ.

Λείανση με υγρό Διαμάντι Διαμάντι Λείανση με υγρό Microfinishing Σειρά ντιζελοκινητήρων Ι.Χ. 

Λείανση με λέιζερ 1 Διαμάντι Δομή λέιζερ Κεραμικό Κεραμικό Δοκιμή/αγώνες ταχύτητας

2 Διαμάντι Διαμάντι/κεραμικό Δομή λέιζερ



14 15Πρόγραμμα προϊόντων 2020/2021
Εξαρτήματα κινητήρων

 
Καθοδικός 
ψεκασμός 
(αγγλικά: ψεκασμός, καταιονι-

σμός) Διαδικασία επίστρωσης 

βάσει καθοδικού ψεκασμού, 

όπου άτομα ψεκάζονται από 

την κάθοδο μετάλλων μέσω δια 

προσκρούσεως εκτοξευόμενων  

ιόντων από μια ηλεκτρική  

εκκένωση. Το κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ψεκασμένο μέταλλο  

κατακάθεται στην επιφάνεια  

κύλισης του κουζινέτου ως 

ομοιόμορφο στρώμα. 

Έδρανα ολίσθησης 

 

 

Μαζί με τους κατασκευαστές κινητήρων, 

σχεδιάζουμε και δοκιμάζουμε έδρανα ολί-

σθησης για κάθε τύπο κινητήρα. Η συνεχής 

βασική έρευνα και η εξέλιξη υλικών και τεχνο-

λογιών κατασκευής εγγυώνται ύψιστη ποιό-

τητα – με αντοχή στην κόπωση, ικανότητα 

προσαρμογής, εξαιρετική φέρουσα ικανό-

τητα, αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση.  

Παρέχουμε κουζινέτα, έδρανα φλαντζών, 

δακτυλίους εδράνων και ροδέλες ολίσθη-

σης διαμέτρου από 27 έως 140 χιλ., καθώς 

και δακτυλίους εδράνων από 6 έως 105 χιλ. 

Υλικά και διαδικασίες κατασκευής 

Εκτός των υφιστάμενων κορυφαίων τεχνο-

λογιών, όπως των ενισχυμένων εδράνων με 

καθοδικό ψεκασμό, η MAHLE ηγείται στην 

ανάπτυξη νέων υλικών και επιστρώσεων προ-

ϊόντων κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού. 

Χρησιμοποιούνται εξαιρετικά μοντέρνα 

κράματα χαλκού χωρίς μόλυβδο και και-

νούρια, υψηλής αντοχής κράματα αλουμι-

νίου. Ο συνδυασμός των νέων κραμάτων 

με τις καινούριες επιστρώσεις πολυμερούς 

προσφέρει υψηλή αντοχή στη φθορά, πολύ  

καλές ιδιότητες κύλισης έκτακτης ανάγκης 

και εξαιρετικά μειωμένη τάση τριβής, ειδικά 

σε φάσεις με μικτή τριβή ασύγχρονων και 

υβριδικών κινητήρων. 

Τα σύγχρονα έδρανα από πολυμερή σε ποι-

ότητα αρχικού εξοπλισμού που χρησιμοποι-

ούνται μπορούν να αντικαταστήσουν ήδη σε 

ορισμένες εφαρμογές τα ενισχυμένα έδρανα 

με καθοδικό ψεκασμό. 

Εκτός όλων των κλασικών τεχνολογιών,  

η MAHLE προσφέρει πλέον επίσης  

διάφορα έδρανα και ροδέλες ολίσθησης  

με επίστρωση πολυμερούς. 
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Ανθεκτικά και συμπαγή –  
για κάθε τύπο κινητήρα 
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Στοιχεία μετάδοσης  
κίνησης βαλβίδων 
Οι βαλβίδες μαζί με τους δακτυλίους έδρας και τους οδηγούς απο-

τελούν ένα κλειστό σύστημα, το οποίο πρέπει να αντέχει σε υψη-

λότατα φορτία. Γι’ αυτό το πρόγραμμά μας διαθέτει όχι μόνο βαλ-

βίδες αλλά και τους τριβολογικούς εταίρους τους, δηλ. δακτυλίους 

έδρας και οδηγούς. Η από κοινού ανάπτυξη αυτών των στοιχείων 

ως σύστημα επιφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στην ελαχιστοποίηση 

της φθοράς και την οικονομικότητα. 

Βαλβίδες παντός τύπου 

Η MAHLE παράγει παγκοσμίως βαλβίδες διαφόρων τύπων και  

μοντέλων για Ι.Χ. και επαγγελματικά οχήματα – με διαμέτρους άξονα 

από 5 έως 12 χιλ. και μήκη βαλβίδας από 80 έως 210 χιλ. Η υψηλή 

τεχνογνωσία, η μεγάλη παραγωγικότητα και η εξαιρετική ποιότητα 

έχουν καταστήσει τη MAHLE έναν εκ των σημαντικότερων κατα-

σκευαστών βαλβίδων διεθνώς. 

Στην παραγωγή μεγάλων παρτίδων εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες 

τεχνολογίες: Διαδικασία πλάσμα-σκόνης στην κατασκευή ακατέργα-

στων τεμαχίων ή διαδικασία λείανσης υψηλής ταχύτητας στη μηχα-

νική τελική επεξεργασία. Ανάλογα με τον σκοπό, χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά υλικά και οι βαλβίδες μας θωρακίζονται στην έδραση, 

σκληραίνονται, εναζωτώνονται ή επιχρωμιώνονται. Για ακραίες χρή-

σεις, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επίσης κοίλες βαλβίδες με  

νάτριο (μέγιστη απαγωγή θερμότητας). 

Οδηγοί βαλβίδων και δακτύλιοι έδρας βαλβίδων 

Οι οδηγοί βαλβίδων κεντράρουν τη βαλβίδα στην έδρα της, αντισταθ-

μίζοντας τις πλευρικές δυνάμεις που δρουν στον άξονα της βαλβί-

δας. Επίσης, διοχετεύουν θερμότητα στην κυλινδροκεφαλή. Ανάλο-

γα με την κατασκευή, εφαρμόζονται ίδιοι ή διαφορετικοί οδηγοί για 

την πλευρά εισόδου και εξόδου. Το εύρος των υλικών εκτείνεται από 

φαιό χυτοσίδηρο μέχρι ορείχαλκο και θερμοσυσσωματωμένα υλικά 

διαφόρων κραμάτων. Ο δακτύλιος έδρας της βαλβίδας στεγανοποιεί 

μαζί με τη βαλβίδα τον θάλαμο καύσης έναντι απώλειας πίεσης, διο-

χετεύει επίσης θερμότητα και εμποδίζει την πρόσκρουση των βαλβί-

δων στο μαλακότερο υλικό της κυλινδροκεφαλής. Οι δακτύλιοι έδρας 

των βαλβίδων κατασκευάζονται κατά βάση από κράματα χρωμίου- 

χάλυβα ή θερμοσυσσωματωμένα υλικά. 

Για την αντίσταση σε ακραία μηχανικά, χημικά και θερμικά φορτία και για την καλύτερη δυνατή  

διοχέτευση της θερμότητας, οι βαλβίδες μας έχουν βελτιστοποιηθεί για διάφορους σκοπούς χρήσης. 

Υλικά  
Ωστενιτικοί χάλυβες  

Μαρτενσιτικοί χάλυβες  

 

Τύπος  
Μονομεταλλικές βαλβίδες  

Διμεταλλικές βαλβίδες  

 

Μοντέλο έδρας  
Περίβλημα από  
πλάσμα-σκόνη  

Επαγωγική σκλήρυνση 

Σκλήρυνση βάσης 
επαγωγικά  
Σκλήρυνση προφίλ  

Πλήρης σκλήρυνση  

Επίπεδη σκλήρυνση 
βάσης  

 

Κοίλες βαλβίδες  
Διάμετρος άξονα: > 6 χιλ.  

Κάλυμμα οπής:  

· Συγκόλληση με λέιζερ  
· Συγκόλληση με τριβή  

Γέμιση με νάτριο 

Προφίλ λαιμού  
Συστραμμένο,  
λειασμένο  

Σφυρηλατημένο  
περίγραμμα  

 

Θολωτή βάση  
Επεξεργασμένη  

Σφυρηλατημένη  

Με ή χωρίς δίσκο 

Γεωμετρία βάσης  
1 – 3 εγκοπές  

Ειδικό σχέδιο  

 

Μήκος βαλβίδας  
80 – 210 χιλ.  

 

Διάμετρος δίσκου  
18 – 65 χιλ.  

 

Διάμετρος άξονα  
5 – 12 χιλ.  

 

Επεξεργασία επιφάνειας  
Αζώτωση σε λουτρό άλατος, 
επιχρωμιωμένη  

(Πάχη στρωμάτων: 3 – 35 µm)

Ποιότητα και ασφάλεια –  
για πολλά χιλιόμετρα 
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Στροβιλοσυμπιεστές 

Οι στροβιλοσυμπιεστές σημειώνουν υψηλά ποσοστά αύξησης στον 

τομέα ανταλλακτικών οχημάτων. Σχεδόν κάθε όχημα με κινητήρα ντί-

ζελ που παράγεται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία 

δουλεύει με στροβιλοσυμπιεστή. 

Με τη μάρκα MAHLE υπάρχουν διαθέσιμοι υψηλής απόδοσης 

στροβιλοσυμπιεστές στην αγορά aftermarket. Στον τομέα επαγ-

γελματικών οχημάτων καλύπτουμε περισσότερες από 70% των 

εφαρμογών γρήγορης κίνησης. 

Το πρόγραμμά μας διευρύνεται διαρκώς και σχεδόν για κάθε στροβι-

λοσυμπιεστή υπάρχει ήδη διαθέσιμο ή βρίσκεται σε προετοιμασία το 

κατάλληλο σετ προσαρτημάτων. 

Πλεονέκτημα ποιότητας χάρη στην ενσωματωμένη 
διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής 

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων με αριθμούς στροφών  

μακράν πέραν των 300.000 στρ./λ. και θερμοκρασίες απαερίων 

άνω των 1.000°C σε μια ευρεία περιοχή λειτουργίας, απαιτείται  

μέγιστη ικανότητα ανάπτυξης και παραγωγής. Γι’ αυτό στη MAHLE 

– στο πλαίσιο της ενσωματωμένης διαδικασίας ανάπτυξης – χρη-

σιμοποιούνται ήδη στην αρχική φάση τα πιο σύγχρονα εργαλεία 

προσομοίωσης για τη διασφάλιση των θερμοδυναμικών και θερ-

μομηχανικών ιδιοτήτων. 

Οι στροβιλοσυμπιεστές της MAHLE κατασκευάζονται σύμφωνα με 

καθορισμένα πρότυπα με σύγχρονες διαδικασίες στις πιο σύγχρονες 

εγκαταστάσεις – σε ολόκληρο τον όμιλο. 

 n Τροχοί συμπιεστών επεξεργασμένοι σε υψηλές ταχύτητες –  

μεγαλύτερη ακρίβεια ισορροπίας, βελτιστοποιημένη  

σταθερότητα ταχύτητας και μείωση των θορύβων κύλισης 

 n Διπλά ελατήρια εμβόλων στον άξονα ρότορα –  

λιγότερη κατανάλωση λαδιού, λιγότερα ξένα σωματίδια 

 n Κέλυφος στροβίλου από υλικά υψηλής τεχνολογίας –  

υψηλότερη αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και ανθεκτικότητα 

 n Λειτουργικά ελεγχόμενο ως προς τη διαδικασία κεντρικό περί-

βλημα και προοδευτική εξισορρόπηση του άξονα ρότορα –  

βελτιωμένη απόδοση κύλισης και μειωμένη δημιουργία θορύβων 

 n Άξονας και τροχοί ρότορα συγκολλημένοι με ηλεκτρόδια για  

υψηλή αντοχή 

Οι στροβιλοσυμπιεστές με αέρια εξαγωγής αποτελούν μια βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής για την 
αύξηση της απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών. 
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Μείωση των εκπομπών –  
μεγαλύτερη απόδοση 
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Φλάντζες
Με τις διαθέσιμες φλάντζες της, η MAHLE  
καλύπτει παγκοσμίως πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο εφαρμογές και περίπου 200 εκατομμύρια 
άδειες κυκλοφορίας οχημάτων για κινητήρες  
από το 1990. 

Από τις πιο απλές φόρμες σύνθεσης μέχρι τις προοδευτικές πολυ-

στρωματικές χαλύβδινες κατασκευές, οι φλάντζες κινητήρων πρέπει 

να αντέχουν στα χτυπήματα. Απίστευτα ακραίες θερμοκρασίες, υψη-

λές εσωτερικές πιέσεις, ψυκτικά και λιπαντικά μέσα παντός τύπου. 

Οι φλάντζες πρέπει να ανταπεξέρχονται σε όλα. 

Η σειρά φλαντζών Performance της MAHLE κατασκευάστηκε εκ νέου 

εξ ολοκλήρου, ενώ για τη μόνωση και την προστασία των κινητήρων, 

οι οποίοι λειτουργούν σκληρότερα και γρηγορότερα ξεπερνώντας τα 

όρια των κοινών φλαντζών, εφαρμόστηκε η πιο σύγχρονη τεχνολογία 

και τα πιο μοντέρνα υλικά. 

Υλικά φλαντζών 

Υλικά για φλάντζες κυλινδροκεφαλών και μονάδων αναρρόφησης 

 n Πολυστρωματικός χάλυβας (MLS): Φλάντζες κυλινδροκεφαλών  

και κεκαμμένων σωλήνων 

 n Σύνθετο υλικό: Φλάντζες κυλινδροκεφαλών, κεκαμμένων  

σωλήνων εξατμίσεων και μονάδων αναρρόφησης 

 n Γραφίτης: Κυλινδροκεφαλή και φλάντζες κεκαμμένων σωλήνων 

Καπάκι βαλβίδας/χρονόμετρου, ελαιολεκάνη και άλλα υλικά  

στεγανοποίησης 

 n Περίβλημα ελέγχου από σύνθετο υλικό, αντλίες νερού 

και φλάντζες διαφορικού υψηλής απόδοσης 

 n Ελαιολεκάνη από φελλό, καπάκι περιβλήματος ελέγχου και  

φλάντζες διαφορικού με μεταλλικό φορέα 

 n Καπάκι βαλβίδας και φλάντζες ελαιολεκάνης χυτευμένες  

από καουτσούκ 

 

Η MAHLE προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, καθώς και τεχνικές 

πληροφορίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και τεχνική υποστήριξη. 
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Αξεπέραστο πρότυπο  
καινοτομίας και ποιότητας 
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Φίλτρα
Ανάλογα με τις προδιαγραφές και τον σκοπό 
χρήσης, τα μέσα φίλτρων στο πρόγραμμά μας 
αποτελούνται από ειδικά εφοδιασμένα χαρτιά, 
φλις ή είναι επεξεργασμένα σε πολλαπλές 
στρώσεις.

Φίλτρα από χαρτί 

Τα χάρτινα φίλτρα της MAHLE αποτελούνται από υψηλής ποιότητας, 

εμποτισμένες με ειδικές ρητίνες ίνες κυτταρίνης για χρήση σε φίλτρα 

αέρα, καυσίμου, λαδιού και υδραυλικά φίλτρα. Η προθέρμανση καθι-

στά το υλικό εύκολο στη διαμόρφωση για την αποκαλούμενη ανάγλυ-

φη αποτύπωση των κάθετων κορυφών. Στη συνέχεια, το χαρτί διπλώ-

νεται και εμποτίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις – η σκλήρυνση χαρίζει 

στο χαρτί μηχανική αντοχή και χημική, καθώς και θερμική ανθεκτικό-

τητα. Η σταθερή πτυσσόμενη γεωμετρία αποτρέπει τον σχηματισμό 

μπλοκ, ακόμη και με υψηλό φορτίο, διασφαλίζοντας ανά πάσα στιγ-

μή ανεμπόδιστη ροή του αέρα, του λαδιού ή του καυσίμου. Ανάλογα 

με τις ανάγκες, η λεπτότητα του φίλτρου ανέρχεται έως και 1 μm. 

Φλις φίλτρου 

Πλαστικές ίνες με πάχος μετρημένο σε μικρόμετρο αποτελούν το 

αρχικό υλικό για το φλις – όσο λεπτότερη η ίνα, τόσο καλύτερος ο 

διαχωρισμός. Τα φλις εφαρμόζονται σε στρώσεις, ενώ η λεπτότητα  

των ινών και η πυκνότητα του φλις αυξάνονται από την ακάθαρτη  

προς την καθαρή πλευρά. Αυτό το φαινόμενο χοάνης επιτρέπει  

βαθμό διαχωρισμού 99,9% με μικρή αντίσταση ροής. 

Στα φίλτρα εσωτερικού χώρου, τα φλις είναι ήδη δοκιμασμένα, ενώ 

στα φίλτρα λαδιού και αέρα η χρήση τους αυξάνει ολοένα. Η από-

δοση του φίλτρου αυξάνει έως και 40% – με ταυτόχρονη παρατε-

ταμένη διάρκεια ζωής. Στα φίλτρα καυσίμου, τα φλις χρησιμοποιού-

νται συνήθως σε συνδυασμό με ένα βασικό χαρτί σταθεροποίησης. 

Πολυστρωματικά μέσα φίλτρων 

Ο συνδυασμός φλις και χαρτιού έναντι των κοινών χάρτινων φίλτρων 

παρουσιάζει μια υψηλότερη φέρουσα ικανότητα έως και 40% – με λε-

πτότητα από 3 έως 5 μm. Τα πολυστρωματικά μέσα φίλτρων τοπο-

θετούνται κυρίως στις σύγχρονες μονάδες έγχυσης καυσίμου ντίζελ. 

➡
➡

Οι εμποτισμένες ίνες κυτταρίνης 

κάτω από το μικροσκόπιο. 

Χαρτί φίλτρου μετά την 

ανάγλυφη αποτύπωση. 

Πολυστρωματικό μέσο φίλτρου με πλαστικό φλις στην ακάθαρτη 

πλευρά και χαρτί στην καθαρή πλευρά. 

Ακάθαρτη πλευρά Meltblown

Καθαρή πλευρά Κυτταρίνη 

Έτοιμο διπλωμένο χαρτί για χρήση στο φίλτρο. 

Ε
ξο

π
λι

σμ
ός

 σ
υν

ερ
γε

ίω
ν 

κα
ι Δ

ιά
γν

ω
ση

Η
λε

κτ
ρο

κί
νη

ση
 κ

αι
 Η

λε
κτ

ρο
νι

κά
 σ

υσ
τή

μα
τα

Μ
ίζ

ες
 κ

αι
 Δ

υν
αμ

ό
Ψ

ύξ
η 

κα
ι Κ

λι
μα

τι
σμ

ός
Φ

ίλ
τρ

α
Φ

λά
ντ

ζε
ς

Ε
ξα

ρτ
ήμ

ατ
α 

κι
νη

τή
ρω

ν

Το πρόγραμμα φίλτρων μας:  
μια καθαρή λύση 
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Φίλτρα αέρα 

Στα Ι.Χ. ενσωματώνονται στρογγυλά και πλακοειδή στοιχεία σε περι-

βλήματα φίλτρων αέρα στερεωμένα στον κινητήρα και στο σασί και, 

ανάλογα με τις προδιαγραφές, σταθεροποιούνται με σταγόνες κόλ-

λας στην ακάθαρτη πλευρά και με ενισχυτικά πλέγματα στην καθα-

ρή πλευρά. Σε εξαιρετικά βρόμικα περιβάλλονται τοποθετείται, επι-

πλέον, στην ακάθαρτη πλευρά ένας προκαταρκτικός διαχωριστής 

(στρώμα αφρού). Ένα στήριγμα από μέταλλο ή πλαστικό εξουδετε-

ρώνει τα υψηλά επιφανειακά φορτία.

Στα επαγγελματικά οχήματα λειτουργούν συμπαγή, βελτιστοποιημένα 

ως προς το βάρος συστήματα φίλτρων αέρα από ανακυκλώσιμο πλα-

στικό, τα οποία μειώνουν επίσης τους θορύβους αναρρόφησης. Για την 

επίτευξη μεγάλης επιφάνειας φίλτρου με υψηλή αντοχή, είναι συνήθως 

κυκλικά – βελτιστοποιημένα με ακτινικές φλάντζες και αξονικά στηρίγ-

ματα. Πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας (ειδικοί φλις κύλινδροι) προστα-

τεύουν την καθαρή πλευρά κατά τη συντήρηση και την αντικατάσταση. 

Ο καθαρός αέρας αναρρόφησης είναι απαραίτητος για την ιδανική απόδοση του κινητήρα. Τα φίλτρα 
αέρα της MAHLE κρατούν κατά 99,9% μακριά τη σκόνη, την αιθάλη και τη φθορά των ελαστικών διοχε-
τεύοντας ένα ιδανικό μείγμα αέρα-καυσίμου. Η υψηλή ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων εγγυάται 
μεγάλες διάρκειες ζωής – ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες (ζέστη, κρύο, χημικές επιδράσεις) – και 
καθυστερεί τη φθορά των βαλβίδων, των επιφανειών των κυλίνδρων, των ελατηρίων των εμβόλων, των 
εδράνων ολίσθησης και άλλων μερών του κινητήρα. Για την απρόσκοπτη απόδοση, τα φίλτρα πρέπει 
να αντικαθίστανται κατά τα χρονικά διαστήματα που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος.

 
Τα φίλτρα αέρα μας είναι πλήρως στεγανά 
Ο ακάθαρτος αέρας στο σύστημα αναρρόφησης ρυπαίνει τον μετρητή μάζας αέρα και νοθεύει τα  
αποτελέσματά του – αυτό καταστρέφει την έγχυση προκαλώντας φθορά. Για την παρεμπόδιση  
του αποκαλούμενου αέρα παράκαμψης, τα στοιχεία φίλτρων μας ταιριάζουν επακριβώς και οι  
φλάντζες είναι προσεκτικά επιλεγμένες. Οι φλάντζες PUR από ειδικά σχεδιασμένο αφρό πολυου-
ρεθάνης εγγυώνται στεγανοποίηση χωρίς κενά μεταξύ της ακάθαρτης και της καθαρής πλευράς. 
Είναι ανθεκτικές στον χρόνο, αντέχουν στις χημικές επιδράσεις και τις ακραίες θερμοκρασίες. Για 
βέλτιστη προσαρμογή στη γεωμετρία των φλαντζών, διαθέτουν άκρως καθορισμένη ευελιξία. 
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Φίλτρα εσωτερικού χώρου (LA) 

Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου της MAHLE παρέχουν με αξιοπιστία 

στον οδηγό και τους επιβάτες καθαρό αέρα, ακόμη και με αιθαλομί-

χλη ή με γύρη, διασφαλίζοντας έτσι υγεία, ευεξία και πλήρη συγκέ-

ντρωση. Επίσης, αποφορτίζουν τον ανεμιστήρα, προστατεύουν το 

σύστημα θέρμανσης, το κλιματιστικό και τον εσωτερικό χώρο από 

ακαθαρσίες εμποδίζοντας το θάμπωμα των τζαμιών. 

 

Τα πλεονεκτήματα της πτυσσόμενης γεωμετρίας των φίλτρων 

εσωτερικού χώρου μας: 

 n Μεγάλη διάρκεια ζωής 

 n Η χαμηλή αντίσταση ροής ελαχιστοποιεί την καταπόνηση  

του ανεμιστήρα 

 n Η ακρίβεια εφαρμογής κατακρατά τον αέρα παράκαμψης 

 

Και: Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου μας είναι επεξεργασμένα χωρίς  

διαλυτικά μέσα – δεν υπάρχουν βλαβερές αναθυμιάσεις. 

 

Φίλτρα εσωτερικού χώρου με ενεργό άνθρακα (LAK) 

Αυτός ο τύπος συγκρατεί σκόνες, ακαθαρσίες, βλαβερά απαέρια 

και υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος ελαχιστοποιώντας τις οσμές.  

Η χρησιμοποιούμενη πτυχωτή φυσούνα διαθέτει τρεις στρώσεις: Ένα 

στρώμα ενεργού άνθρακα ενσωματώνεται σε δύο στρώματα φλις. 

 

Σε οχήματα με υψηλή χιλιομετρική απόσταση ή που κινούνται σε ιδι-

αίτερα επιβαρυμένα περιβάλλοντα, χρησιμοποιούνται επιπλέον προ-

φίλτρα (LAP) από αφρούς πολυεστέρα ή στρώματα φλις, εμποδίζο-

ντας την πολύ γρήγορη καταπόνηση του φίλτρου εσωτερικού χώρου 

– έτσι η διάρκεια ζωής των φίλτρων LA/LAK παρατείνεται σημαντικά.

Πολλαπλή προστασία 

Η MAHLE προσφέρει στους κατόχους οχημάτων μια μεγάλη ποι-

κιλία σε φίλτρα εσωτερικού χώρου, σχεδιάζοντάς τα ειδικά για τις 

εκάστοτε ανάγκες. 

Πρόγραμμα προϊόντων 2020/2021
Φίλτρα

Φίλτρα εσωτερικού χώρου
Κατά τη διάρκεια μιας ωριαίας διαδρομής, μέχρι και 100.000 λίτρα αέρα διοχετεύονται στο εσωτερικό 
του οχήματος. Εάν το φίλτρο εσωτερικού χώρου πιεστεί ή πέσει, η συγκέντρωση βλαβερών ουσιών  
στον χώρο επιβατών αυξάνει σε τιμές έως και έξι φορές υψηλότερες από ότι στον έξω αέρα. Γι’ αυτό,  
η MAHLE προτείνει την αντικατάσταση κάθε 15.000 χλμ. ή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. 

Προστασία από:

 n Γύρη 

 n Λεπτή σκόνη 

 n Αιθάλη 

 n Φθορά ελαστικών 

 n Βιομηχανική σκόνη 
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LAK 
Καλύτερο 

LAO CareMetix®

Το καλύτερο 

Α
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LA  
Καλό 

 = Φίλτρο εσωτερικού χώρου χωρίς ενεργό άνθρακα 

 = Φίλτρο εσωτερικού χώρου με ενεργό άνθρακα

 = Φίλτρο εσωτερικού χώρου με πρόσθετη προστασία από τις οσμές 
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CareMetix® – 5 στρώσεις  
για πλήρη ευεξία 
Στην κίνηση, μέσα σε σήραγγες, σε μεγάλα εργοτάξια, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή  
σε φρεσκολιπασμένες περιοχές σχηματίζονται επιβλαβή για την υγεία αποθειωμένα αέρια και αέρια  
αμμωνίας σε συνδυασμό με δυσάρεστες οσμές. Το νέο φίλτρο εσωτερικού χώρου CareMetix® με  
την ευρυζωνική τεχνολογία S5 χαρίζει προστασία. Φροντίζει ώστε να μην εισχωρούν στο εσωτερικό  
του οχήματος λεπτή σκόνη, γύρη, μούχλα, αιθάλη και βακτήρια, αλλά ούτε και οσμές. 

CareMetix® (LAO) με ευρυζωνική τεχνολογία S5 

Όποιος είναι καθοδόν με το αυτοκίνητο, χρειάζεται καθαρό αέρα, 

ώστε να κινείται στον δρόμο με ασφάλεια και συγκέντρωση – και 

να αισθάνεται ευεξία. Ο αέρας που αναπνέουμε, όμως, είναι συχνά 

επιβαρυμένος με βλαβερές για την υγεία και αλλεργιογόνες ουσίες 

και οσμές, τις οποίες τα κοινά φίλτρα δεν μπορούν να εξαλείψουν.  

Η λύση: Το CareMetix® με ευρυζωνική τεχνολογία S5 – 5πλή προ-

στασία χάρη σε 5 στρώσεις – φιλτράρει ακόμη και οσμές! 

Ε
ξο

π
λι

σμ
ός

 σ
υν

ερ
γε

ίω
ν 

κα
ι Δ

ιά
γν

ω
ση

Η
λε

κτ
ρο

κί
νη

ση
 κ

αι
 Η

λε
κτ

ρο
νι

κά
 σ

υσ
τή

μα
τα

Μ
ίζ

ες
 κ

αι
 Δ

υν
αμ

ό
Ψ

ύξ
η 

κα
ι Κ

λι
μα

τι
σμ

ός
Φ

ίλ
τρ

α
Φ

λά
ντ

ζε
ς

Ε
ξα

ρτ
ήμ

ατ
α 

κι
νη

τή
ρω

ν

Συγκρατεί τη γύρη, τις λεπτές σκό-
νες (PM2.5, PM1) και τα πολύ λεπτά 
σωματίδια (όπως αιθάλη ντίζελ και 
σκόνη φρένων) 

Απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές, 
προστατεύει από τα αλλεργιογόνα 
και αποτρέπει σχεδόν τελείως την 
ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας 

Απομακρύνει αποτελεσματικά  
βλαβερά αέρια, όπως τους υδρογο-
νάνθρακες

Απομακρύνει αποτελεσματικά  
βλαβερά αέρια, όπως τα οξείδια  
του αζώτου (NOx) και το διοξείδιο  
του θείου (SO2) 

Συμβάλλει στη σταθερότητα του 
φίλτρου 

Προστασία από βλαβερά αέρια  
και δυσάρεστες οσμές 

Προστασία από γύρη και  
εκλυόμενα αλλεργιογόνα 

Προστασία από αιθάλη και  
λεπτή σκόνη (PM2.5 και PM1) 

Προστασία από μούχλα 

Προστασία από βακτήρια 

Καλό είναι να γνωρίζετε 

Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου θα πρέπει  

να αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο ή  

το αργότερο μετά από 15.000 χιλιόμετρα.  

Προκειμένου εσείς και οι αγαπημένοι  

σας να εισπνέετε μόνο φρέσκο αέρα.  

Το CareMetix® διατίθεται και για εναλλα-

κτικά οχήματα. 

1

2

3

4

5

Υψηλής απόδοσης στρώση  
φίλτρου σωματιδίων 

Μονομοριακή στρώση 

Τεχνική στρώση ενεργού άνθρακα 

Βιολειτουργική στρώση με  
ενεργό άνθρακα 

Προστατευτική στρώση 

Αιθάλη και λεπτή σκόνη 

Βλαβερά αέρια και δυσάρεστες οσμές 

Γύρη και εκλυόμενα αλλεργιογόνα 

Μούχλα και μύκητες 

Βακτήρια 

1

2

3

4

5
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Το λάδι του κινητήρα μολύνεται διαρκώς – υπολείμματα καύσης, 

σκόνη, επικαθίσεις άνθρακα, αιθάλη, σωματίδια τριβής και συμπυ-

κνώματα επιταχύνουν τη φθορά των εξαρτημάτων του κινητήρα. Το 

καθαρό λάδι κινητήρα μειώνει την τριβή, ψύχει τα μέρη του κινητήρα, 

προστατεύει από τη διάβρωση και στεγανοποιεί τον θάλαμο καύσης. 

Τα φίλτρα λαδιού της MAHLE συγκρατούν αξιόπιστα τα σωματίδια 

σκόνης. Η σταθερή πτυσσόμενη γεωμετρία προσφέρει ευστάθεια 

κατά την ψυχρή εκκίνηση – φορτία αιχμής έως και 20 bar αντι-

σταθμίζονται από την υψηλή αντοχή στην πίεση του περιβλήματος. 

Μια βαλβίδα υπερπίεσης διασφαλίζει την τροφοδοσία λαδιού σε όλες 

τις συνθήκες – σε φάσεις ψυχρής εκκίνησης, σε χαμηλές εξωτερικές 

θερμοκρασίες, ακόμα και όταν το στοιχείο φίλτρου είναι πολύ βρό-

μικο. Η βαλβίδα φραγής επιστροφής εμποδίζει την κίνηση εν κενώ 

του φίλτρου όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, διασφαλίζο-

ντας ταχεία τροφοδοσία λαδιού με την εκκίνηση του κινητήρα. Υψη-

λής ποιότητας στεγανοποιητικά υλικά και μέρη σύνδεσης με ακρίβεια 

εφαρμογής διασφαλίζουν έναν αξιόπιστο διαχωρισμό του ακάθαρτου 

και του φιλτραρισμένου λαδιού. 

Σημαντική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του φίλ-

τρου λαδιού είναι, πάντως, η έγκαιρη αντικατάσταση σύμφωνα με 

τα διαστήματα συντήρησης που προβλέπουν οι κατασκευαστές 

οχημάτων. 

Αποτελεσματικότερη αντικατάσταση:  
Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού 

Τα ανταλλακτικά φίλτρα λαδιού OC είναι εύκολα στη χρήση: Για τη γρή-

γορη αποσύνδεση, το επιστρωμένο με σκόνη περίβλημα από έλασμα 

χάλυβα βαθιάς εξέλασης διαθέτει ένα πολύγωνο. Η πλάκα κάλυψης 

διαθέτει ένα σπείρωμα για το βιδωτό στήριγμα και μια εγκοπή για την 

υποδοχή της φλάντζας – το στοιχείο φίλτρου με έναν εσωτερικό πυ-

ρήνα στήριξης με την πίεση λαδιού που επιδρά από έξω προς τα μέσα. 

Φίλτρα λαδιού Φίλτρα καυσίμου

Η μονάδα φίλτρου λαδιού για επαγγελματικά οχήματα 

της MAHLE είναι εξαιρετικά ευέλικτη ως προς την 

εγκατάσταση τόσο στην πλευρά του λαδιού όσο και 

στην πλευρά του ψυκτικού μέσου. Έτσι, υπάρχουν 

λιγότερα σημεία θραύσης και σφράγισης – υψηλής 

απόδοσης πλαστικά μειώνουν το βάρος και τα έξοδα. 

 
Στοιχεία φίλτρων λαδιού 

Με στοιχεία φίλτρων από το πρόγραμμα OX, 
το συνεργείο προσφέρει μια ιδιαίτερα οικονο-
μική λύση: Αντί να αντικαταστήσετε ολόκληρο 
το φίλτρο, αντικαθιστάτε μόνο το ακάθαρτο 
στοιχείο φίλτρου – μια οικολογικά εύλογη λύση 
που εξοικονομεί έξοδα υλικών και απόρριψης. 
Στοιχεία φίλτρων λαδιού διατίθενται για όλα τα 
φίλτρα λαδιού με ανταλλάξιμο περίβλημα.

Τα φίλτρα καυσίμου της MAHLE συγκρα-

τούν αξιόπιστα τα ξένα σωματίδια. Υψη-

λής ποιότητας μέσα φίλτρων προστατεύ-

ουν από τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης και, 

συνεπώς, από τη διάβρωση. Έτσι, διασφα-

λίζεται η λειτουργία του κινητήρα και η οι-

κονομική λειτουργία. Η συνεχής τροφοδοσία 

καυσίμου επιτυγχάνεται χάρη στη ρύθμιση 

της πίεσης και την ανατροφοδότηση του 

πλεονάσματος από την αντλία έγχυσης προς 

το ντεπόζιτο - η παλμική απόσβεση αντι-

σταθμίζει διακυμάνσεις στην πίεση που προ-

καλούνται από την αντλία καυσίμου. Τα φίλ-

τρα καυσίμου της MAHLE ανταποκρίνονται 

πλήρως στα πρότυπα ασφαλείας των κατα-

σκευαστών οχημάτων εξασφαλίζοντας στε-

γανότητα ακόμη και σε περιπτώσεις ατυχη-

μάτων. Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του φίλτρου καυσίμου αποτελεί 

η τακτική αντικατάσταση σύμφωνα με τα 

διαστήματα αντικατάστασης που ορίζουν οι 

κατασκευαστές οχημάτων. 

Φίλτρα καυσίμου ντίζελ

Προς αποφυγή διαχωρισμού της παραφίνης 

και πηκτωματοποίησης σε χαμηλές θερμο-

κρασίες, τα φίλτρα καυσίμου μας δουλεύουν 

με προθέρμανση μέσω ηλεκτρικών θερμα-

ντικών στοιχείων ή ανατροφοδότησης του 

καυσίμου που έχει θερμανθεί από τον κινη-

τήρα. Πιο καινούρια συστήματα φίλτρων δι-

αχωρίζουν, επίσης, αποτελεσματικά το νερό 

– σε περίπτωση ύπαρξης νερού μέσα στο 

καύσιμο ντίζελ, υπάρχουν κίνδυνοι διάβρω-

σης και σπηλαίωσης στο σύστημα έγχυσης. 

Ο διαχωρισμός του νερού πραγματοποιείται 

σε δύο φάσεις: 

 n 1η φάση: Μαζί με τη διήθηση των 

σωματιδίων, οι μικρότερες σταγόνες 

νερού ενώνονται σε μεγαλύτερες. 

 n 2η φάση: Αυτές οι μεγαλύτερες  

σταγόνες συγκρατούνται από το  

καύσιμο στο στάδιο διαχωρισμού  

(υδρόφοβο ύφασμα). 

 
Νέο και καινοτόμο 

Για τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, η 

MAHLE έχει σχεδιάσει μια ειδική μονάδα 

φίλτρου καυσίμου. Το πατενταρισμένο πο-

λυστρωματικό στοιχείο φίλτρου προσφέ-

ρει αποτελεσματικό διαχωρισμό του νερού: 

Αρχικά, τα στέρεα σωματίδια φιλτράρονται 

προς τα έξω και – στη συνέχεια – οι λεπτές 

σταγόνες νερού ενώνονται σε μεγαλύτερες 

σταγόνες (συνένωση) και διαχωρίζονται. 

Ανταλλακτικά φίλτρα καυσίμου 

Βιδώνονται εύκολα στο στόμιο με σπείρωμα 

της κεφαλής του φίλτρου. Τοποθετημένες 

φλάντζες από ελαστομερή υλικά παρέχουν 

στεγανότητα μεταξύ κεφαλής και φίλτρου. 

Φίλτρα γραμμής καυσίμου 

Αποτελούνται από έλασμα χάλυβα με αντι-

διαβρωτική προστασία, ανοξείδωτο χάλυ-

βα, αλουμίνιο ή πλαστικό και τοποθετού-

νται στη γραμμή του καυσίμου. Προαιρετικά, 

συμπληρώνονται επίσης με άλλες λειτουρ-

γίες (ρύθμιση πίεσης, προθέρμανση, διαχω-

ρισμός νερού). 

Στοιχεία φίλτρων καυσίμου 

Στα ανοιγόμενα περιβλήματα φίλτρων  

αλλάζουν στο σέρβις μόνο τα στοιχεία φίλ-

τρων. Το περίβλημα παραμένει στον κινη-

τήρα. Έτσι, εξοικονομούνται έξοδα υλικών 

με προσοχή στους πόρους. 

Φιλτραρισμένο καύσιμο  

Γαλακτωματοποίηση μετά την αντλία  

Διαχωρισμός σωματιδίων και συσσω-

μάτωση των σταγόνων νερού  

Καθαρό ντίζελ με σταγόνες νερού  

Υδρόφοβο πλέγμα  

Όγκος συλλεγμένου νερού 

Σχηματική απεικόνιση του φίλτρου  

δύο επιπέδων με ενσωματωμένο  

διαχωριστή νερού. 

Περίβλημα

Ελατήριο

Βαλβίδα παράκαμψης

Εσωτερικός  
πυρήνας στήριξης

Στοιχείο φίλτρου  
από ειδικό χαρτί

Βαλβίδα φραγής επιστροφής,  
καθαρή πλευρά

Βαλβίδα φραγής επιστροφής,  
ακάθαρτη πλευρά

Πλάκα κάλυψης

Φλάντζα
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Αποτελεσματικότερος διαχωρισμός νερού 

Τα συνηθισμένα συστήματα φίλτρων λειτουργούν σε ένα επίπεδο. 

Αποτελέσματα δοκιμών, όμως, δείχνουν ότι όταν το καύσιμο δεν εί-

ναι καθαρό ο βαθμός διαχωρισμού του νερού αυτών των συστημά-

των πέφτει από 96 σε κάτω από 15 τοις εκατό. Γι’ αυτό, το φίλτρο 

CleanLine λειτουργεί βάσει μιας αρχής δύο επιπέδων. 

1ο επίπεδο 

Φιλτράρισμα ακαθαρσιών από το καύσιμο ντίζελ  

και συσσωμάτωση των σταγονιδίων νερού 

2ο επίπεδο 

Διαχωρισμός των συσσωματωμένων σταγονιδίων  

νερού από το φιλτραρισμένο καύσιμο 

Χάρη στην παγίδευση των ακαθαρσιών στο πρώτο επίπεδο φίλτρου, 

το νερό μπορεί να διαχωριστεί αποτελεσματικότερα στο δεύτερο επί-

πεδο. Αυτό προσφέρει μέγιστο διαχωρισμό του νερού καθ’ όλο το 

διάστημα σέρβις. Επιπλέον, χάρη στον διαχωρισμό των δύο επιπέ-

δων φίλτρου, διαχωρίζονται ακόμη και τα πιο μικρά σταγονίδια νερού. 

Επί τόπου δοκιμές και εργαστηριακοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι ο νέος 

σχεδιασμός σε δύο επίπεδα υπερέχει μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-

θεσμα των συμβατικών συστημάτων. 

Θα διατεθούν τρεις εκδόσεις παγκοσμίως: 

 n Φίλτρο 2 επιπέδων CleanLine με ενσωματωμένο δοχείο 

νερού (διαθέσιμο αποκλειστικά στη Νότια Αμερική) 

 n Φίλτρο 2 επιπέδων CleanLine χωρίς δοχείο νερού  

(διαθέσιμο στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής («ΕΜΑΑ»)) 

 n Φίλτρο 1 επιπέδου CleanLine χωρίς δοχείο νερού  

(διαθέσιμο στην ΕΜΑΑ) 

Σύγκριση μεταξύ κοινών διαχωριστών νερού και του σχεδίου 

της MAHLE 

Φίλτρα CleanLine 

11 4

2 5

3 6

Καύσιμο ντίζελ με ακαθαρσίες και νερό 

Οι ακαθαρσίες και το νερό διαχωρίζονται σε ένα επίπεδο 

Ο βαθμός διαχωρισμού νερού του φίλτρου μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου λειτουργίας 

Καύσιμο ντίζελ με ακαθαρσίες και νερό 

1ο επίπεδο: Οι ακαθαρσίες διαχωρίζονται και τα μικρά στα-

γονίδια νερού συσσωματώνονται 

2ο επίπεδο: Τα μεγαλύτερα σταγονίδια νερού διαχωρίζονται 

από το καθαρισμένο καύσιμο ντίζελ 

Διαχωρισμός νερού  
σε ένα επίπεδο  
(συμβατικό σύστημα) 

Διαχωρισμός νερού  
σε δύο επίπεδα  

(φίλτρο CleanLine) 

Το διαχωρισμένο νερό διαφεύγει 
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Φίλτρα καυσίμου – εύκολη 
και καθαρή αντικατάσταση 
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Λιγότερο φραγμένα φίλτρα 

Το αποτελεσματικότερο φιλτράρισμα δύο επιπέδων του φίλτρου 

CleanLine διαχωρίζει περισσότερες ακαθαρσίες και μειώνει το  

μέγεθος της έμφραξης σε κάθε κατηγορία οχημάτων (π.χ. αυξανό-

μενη διαφορική πίεση). 

«Άριστα» σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα   

Κατάσταση  
του φίλτρου 

Βαθμός διαχωρισμού 
νερού των κοινών  
συστημάτων ενός  
επιπέδου 

Βαθμός διαχωρισμού 
νερού του φίλτρου 
CleanLine δύο  
επιπέδων 

Καινούριο φίλτρο Πάνω από 93% Πάνω από 93% 

Χρησιμοποιημένο 
φίλτρο υπό συνθήκες 
λειτουργίας 

Έως 20% Πάνω από 70% 

Αποτελεσματικότερος διαχωρισμός  
νερού από το καύσιμο ντίζελ 

Λιγότερο νερό στο καύσιμο ντίζελ – πολυήμερος 
εργαστηριακός έλεγχος του βιοντίζελ 

Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό του βιοντίζελ, τόσο υψηλότερη 

είναι η περιεκτικότητα σε νερό στο καύσιμο ντίζελ. 

Αποτελεσματικός διαχωρισμός νερού –  
εργαστηριακός έλεγχος με ακάθαρτα φίλτρα 

Πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση μεταξύ τριών συστημάτων: MAHLE, 

Ανταγωνιστής A και Ανταγωνιστής B. Παρά την εντονότερη ρύπαν-

ση του φίλτρου, με το σύστημα δύο επιπέδων CleanLine διαχωρίστη-

κε περισσότερο νερό. 

Προστασία από έναν μόνιμο κίνδυνο 

Το καύσιμο ντίζελ έχει τη φυσική τάση να απορροφάει νερό. Σε χώ-

ρες, όπως η Νότια Αμερική, αυτό το πρόβλημα εντείνεται επιπλέ-

ον τα τελευταία χρόνια λόγω της χρήσης μειγμάτων βιοντίζελ. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η τάση απορρόφησης νερού, τόσο περισσότερο 

αυξάνεται το ποσοστό νερού στο καύσιμο, καθιστώντας το φιλτρά-

ρισμα ακόμη πιο δύσκολο. 

Το νερό πρέπει να απομακρυνθεί από το καύσιμο ντίζελ, διότι σε αντί-

θετη περίπτωση τα στοιχεία του συστήματος έγχυσης, όπως η αντλία 

καυσίμου, τα μπεκ, οι βαλβίδες και τα στοιχεία του συστήματος παρο-

χής καυσίμου, θα υποστούν ζημιά. Ένα ακόμη πρόβλημα δημιουργεί-

ται από τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται γρήγο-

ρα στο στάσιμο καύσιμο ντίζελ με αυξημένη περιεκτικότητα σε νερό. 

Αυτοί οι οργανισμοί φράζουν επιπλέον το φίλτρο, προκαλώντας αυ-

ξημένη διαφορική πίεση. 

Η πολύ υψηλή διαφορική πίεση βλάπτει μακροπρόθεσμα το σύστημα. 

Χάρη στο φιλτράρισμα δύο επιπέδων, το φίλτρο CleanLine αποτελεί 

την αποτελεσματικότερη λύση για αυτή την πρόκληση σε σύγκριση με 

αυτά του άμεσου ανταγωνισμού. 

■ Ανταγωνιστές         ■ CleanLine

Ροή: 
150 l/h 
Ελαφρύ όχημα 

0

100

200

300

400

500

Διαφορική πίεση (mbar)

Ροή: 
400 l/h
Όχημα μεσαίου βάρους 

Ροή: 
600 l/h
Βαρύ όχημα 

Το φίλτρο διαχωρίζει περισσότερο 
νερό από το καύσιμο ντίζελ
 

Η υπεροχή του φιλτραρίσματος δύο επιπέδων σε σχέση με 

τα κοινά συστήματα αποδεικνύεται όλο και περισσότερο με 

την πάροδο του χρόνου. 

Κινητήρας μετά από 0 ώρες λειτουργίας  

Χιλιομετρική απόσταση 0 χλμ. μετά από αλλαγή 

Κινητήρας μετά από 750 ώρες λειτουργίας  

Χιλιομετρική απόσταση 50.000 χλμ. μετά από αλλαγή 

Περιεκτικότητα σε νερό (ppm)■ Ανταγωνιστές ■ CleanLine

Κινητήρας μετά από 300 ώρες λειτουργίας  

Χιλιομετρική απόσταση 20.000 χλμ. μετά από αλλαγή 
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CleanLine
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Βαθμός διαχωρισμού νερού (%)

Μάζα των προστιθέμενων σωματιδίων ρύπων (g) 
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Πλεονεκτήματα του 
φίλτρου CleanLine

 n Μέγιστος διαχωρισμός νερού και ικανότητα  

συλλογής σκόνης εφ’ όρου ζωής 

 n Μέγιστη απόδοση 

 n Καλύτερη προστασία του συστήματος έγχυσης 

 n Εξοικονόμηση εξόδων για συντήρηση 

των μπεκ και των αντλιών καυσίμου 

 n Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα 

 n Χαμηλότερα έξοδα ανά χιλιόμετρο 

 n Εφαρμογή πολλαπλών χρήσεων για περισσότερες 

εφαρμογές, συνεπώς μειωμένα έξοδα τεκμηρίωσης 

 n Εύκολη αντικατάσταση φίλτρου και χρήση 

του υπάρχοντος δοχείου νερού 
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Φυσίγγια ξηραντήρων αέρα Φίλτρα ουρίας 
Τα οξείδια του αζώτου (NOx) ενισχύουν τον σχηματισμό αιθαλομίχλης, 

όξινης βροχής και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για τη μείωση των 

εκπομπών, χρησιμοποιείται το AUS 32 (32,5% διάλυμα ουρίας). Το 

AUS 32 είναι υδαρές, διαυγές, μη δηλητηριώδες, ακίνδυνο στη χρή-

ση και άνευ κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το AUS 32 

διανέμεται σε πρατήρια καυσίμων ή διανομείς εξαρτημάτων με δια-

φορετικά εμπορικά σήματα – ως AdBlue στην Ευρώπη, DEF στη Βό-

ρεια Αμερική, ARLA 32 στη Βραζιλία. Η κατανάλωση κυμαίνεται περ. 

σε 5% της κατανάλωσης καυσίμου. 

Το AUS 32 επιτρέπει τη συμμόρφωση με τις ολοένα αυστηρότερες 

οριακές τιμές των προτύπων EURO 6 και Tier-2-Bin-5 (ΗΠΑ). Αυτή η 

μέθοδος καθαρισμού των απαερίων είναι τεχνικώς σύνθετη και μετα-

τρέπει τα οξείδια του αζώτου σε αβλαβές άζωτο (N2) και νερό (H2O) 

μέσω επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής, εν συντομία SCR. 

Σύστημα SCR 

Το διάλυμα ουρίας ψεκάζεται στο ρεύμα καυσαερίων μέσω μιας  

ξεχωριστής δεξαμενής ρυθμιζόμενης από μπεκ – ακριβώς πριν 

από τον καταλύτη SCR. Τα καυτά καυσαέρια διασπούν το διάλυμα  

ουρίας σε αμμωνία και ισοκυανικό οξύ (θερμόλυση). 

Το νερό που περιέχεται μέσα στο διάλυμα διαχωρίζει το ισοκυανικό 

οξύ σε αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα (υδρόλυση). 

Τα οξείδια του αζώτου που υπάρχουν στο σύστημα εξαγωγής καυ-

σαερίων αντιδρούν, στη συνέχεια, στον καταλύτη με την αμμωνία 

και μετατρέπονται σε αβλαβές άζωτο και υδρατμό. 

Το πρόβλημα της μόλυνσης – η λύση της MAHLE 

Ολοένα περισσότεροι κατασκευαστές χρησιμοποιούν συστήματα 

SCR και η ανάγκη για διαλύματα ουρίας αυξάνεται. Όλο και πιο σύν-

θετες διαδικασίες αποθήκευσης και μεταφοράς αυξάνουν, όμως, 

τον κίνδυνο ακαθαρσιών και συνεπώς μόλυνσης, φθοράς ή και κατα-

στροφής των ευαίσθητων στοιχείων (μπεκ, καταλυτών, άλλων στοι-

χείων του συστήματος). 

Προς αποφυγή αυτών, η MAHLE Aftermarket προσφέρει φίλτρα ου-

ρίας δοκιμασμένης ποιότητας αρχικού εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυ-

τών των φίλτρων με τους λεπτούς πόρους διασφαλίζουν τη μακρό-

χρονη και ορθή λειτουργία των συστημάτων SCR. 

 

Σωστά εξοπλισμένοι για  
το μέλλον  
 
Τα φίλτρα ουρίας της MAHLE χαρίζουν μια ασφαλή 
και ανθεκτική λειτουργία στο σύστημα SCR. Έτσι, 
είστε ιδανικά εξοπλισμένοι για όλα τα ισχύοντα 
και μελλοντικά πρότυπα εκπομπών ρύπων. 

Για λειτουργία 
των 
συστημάτων 
ασφαλείας 
πεπιεσμένου 
αέρα 

Ειδικά για οχήματα επαγγελμα- 
τικής χρήσης 

Πολλές διαδικασίες ελέγχου και ρύθμισης 

στα οχήματα επαγγελματικής χρήσης λει-

τουργούν με πεπιεσμένο αέρα, για παρά-

δειγμα στο σύστημα πέδησης. Εάν ο αέρας 

έχει ακόμη υγρασία, υπάρχει κίνδυνος για  

ζημιές στα καλώδια και τα δοχεία. Η αραίω-

ση με νερό των προστατευτικών μεμβρανών 

μπορεί να προκαλέσει πάγωμα. Προς απο-

φυγή τούτου, οι ξηραντήρες αέρα απορρο-

φούν την υγρασία. Ως στοιχεία ασφαλείας, 

οι ξηραντήρες αέρα πρέπει να αντικαθίστα-

νται οπωσδήποτε σύμφωνα με τις προδια-

γραφές των κατασκευαστών. 

Τα φυσίγγια των ξηραντήρων αέρα της 

MAHLE λειτουργούν ανεξαρτήτως θερ-

μοκρασίας. Η ξηραντική ουσία αναδημι-

ουργείται υπό τον έλεγχο του συστήματος 

– παράλληλα, ακαθαρσίες από προφίλ-

τρα και συμπυκνωμένο νερό απομακρύ-

νονται. Τα φυσίγγια των ξηραντήρων αέρα 

της MAHLE είναι ανθεκτικά στη διάβρωση 

μέσα και έξω και αξιόπιστα ακόμη και υπό 

δύσκολες συνθήκες. 

Υλικά: Για την ασφάλεια του 
ανθρώπου, του κινητήρα και 
του περιβάλλοντος – μόνο το 
καλύτερο 

Το περίβλημα του φυσιγγίου του ξηραντή-

ρα αέρα αποτελείται από ανθεκτικό χάλυβα 

ή πολυαιθυλένιο. Διαθέτει ένα συμπιεσμένο 

σπείρωμα στην μπροστινή πλευρά για σύν-

δεση στην κεφαλή. Το ιδιαίτερο χαρακτηρι-

στικό είναι το περιεχόμενο αυτού του φυ-

σιγγίου: αποτελείται από μικρά κοκκώδη ή 

σιλικονούχα σφαιρίδια μόλις 1-3 χιλιοστών, 

ανάλογα με τη χρήση ή τον τύπο του οχή-

ματος. Τα υλικά διαθέτουν πολύ ανοιχτές 

κυψέλες. Ολόκληρη η επιφάνεια είναι έτσι 

διαμορφωμένη, ώστε να μπορεί να απορ-

ροφήσει την υγρασία απίστευτα γρήγορα και 

να τη διοχετεύσει εκ νέου. 

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται άμε-

σα, όταν ο αέρας περνάει από τον συμπιε-

στή ή από το χωριστό δοχείο, και ανανεώνε-

ται πάντα αυτόματα. Εν μέρει, στο φυσίγγιο 

του ξηραντήρα αέρα ενσωματώνονται δια-

χωριστές λαδιού (συστήματα συγχώνευσης), 

ώστε να αυξηθεί η διάρκεια ζωής των συστη-

μάτων και να διαχωριστούν τα πιο λεπτά σω-

ματίδια λαδιού από τον αέρα. 

Φυσίγγια ξηραντήρων αέρα της MAHLE 
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Η MAHLE προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα φίλτρων –  
σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού. Όλα τα φίλτρα έχουν  
υψηλή απόδοση – για την προστασία του ανθρώπου, του  
κινητήρα και του περιβάλλοντος. Επίσης, το πρόγραμμα  
διευρύνεται συνεχώς με καινοτόμα προϊόντα, όπως για  
παράδειγμα το πλήρες φίλτρο CleanLine. Αυτά τα φίλτρα 
κατασκευάζονται, επίσης, σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού. 

Φίλτρα λαδιού κιβωτίων ταχυτήτων 
Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων 

Όπως και όλα τα λειτουργικά μέσα στο όχημα, έτσι και το λάδι κιβω-

τίου υπόκειται σε παλαίωση και φθορά. Σε περιπτώσεις πολύ υψη-

λών θερμοκρασιών – π.χ. εξαιτίας γρήγορης οδήγησης ή οδήγησης 

με ρυμούλκα – το λάδι του αυτόματου κιβωτίου μπορεί να φθαρεί 

γρηγορότερα από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. 

Μέθοδοι αλλαγής λαδιού προς σύγκριση 

 

Πολλοί κατασκευαστές οχημάτων αλλάζουν τα πρότυπά τους σχετικά 

με το λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, ώστε τα ολοένα και πιο σύνθετα αυ-

τόματα κιβώτια να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να λειτουρ-

γούν σωστά: από την εφάπαξ πλήρωση σε μια τακτική ή σύμφωνη 

με τις εκάστοτε ανάγκες αλλαγή. 

Πολύ απλά: δυναμική αλλαγή λαδιού 

Στη συμβατική ή στατική αλλαγή λαδιού αντικαθίσταται περίπου το 

30 έως 50% του λαδιού του κιβωτίου και, έτσι, το καινούριο λάδι ανα-

μειγνύεται με το παλιό. Στη δυναμική αλλαγή λαδιού του κιβωτίου, 

αντιθέτως, και με τη βοήθεια των συσκευών έκπλυσης FluidPRO® της 

MAHLE, αντικαθίσταται έως και το 100% του λαδιού. 

Τα πλεονεκτήματα για τους οδηγούς οχημάτων: 

 n Αποφυγή εξόδων επισκευής κιβωτίου ταχυτήτων 

 n Σαφώς βελτιωμένη συμπεριφορά αλλαγής ταχυτήτων 

 n  Αντιμετώπιση μικρών δυσλειτουργιών στο κιβώτιο ταχυτήτων  

(π.χ. τραντάγματα ή κακή συμπεριφορά εκκίνησης) 

 n Μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση του κιβωτίου ταχυτήτων 

Φίλτρα λαδιού κιβωτίων ταχυτήτων της MAHLE 

Τα φίλτρα λαδιού κιβωτίων της εταιρείας μας απομακρύνουν τα υπο-

λείμματα φθοράς από το κιβώτιο προστατεύοντάς το έτσι αποτελε-

σματικά από ζημιές. Η MAHLE προσφέρει ήδη τις κατάλληλες λύσεις 

για πολλές κοινές μάρκες και τύπους οχημάτων. Αυτό το πρόγραμμα 

θα συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς και στο μέλλον. 

Στατική αλλαγή λαδιού

Καλό είναι να γνωρίζετε 

Το 25% των οχημάτων που κυκλοφορούν για πρώτη 

φορά στην ΕΕ διαθέτει ήδη αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-

των, ενώ η τάση είναι αυξητική. 

Τα τελευταία 5 χρόνια, η παγκόσμια παραγωγή οχημά-

των με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αυξήθηκε κατά  

περίπου 40%.

Η αλλαγή του λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων κάθε 

60.000 χλμ. ή κάθε 4 χρόνια παρατείνει τη διάρ-

κεια ζωής των πολύπλοκων αυτόματων κιβωτίων  

διασφαλίζοντας ιδανική συμπεριφορά αλλαγής των  

ταχυτήτων. 

+ Δυναμική αλλαγή λαδιού

 

90% έως 100% του λαδιού αντικαθίσταται 
με τη δυναμική αλλαγή λαδιού. 
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Θερμοδιαχείριση 

Διευρυμένο 
χαρτοφυλάκιο 

Μετά την εξαγορά όλων των τμημάτων της Behr Hella Service (BHS) από τη MAHLE Aftermarket, όλες οι 
έως τώρα δραστηριότητες της BHS μεταβιβάστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2020 στη MAHLE. Για τους πελά-
τες της MAHLE αυτό σημαίνει την πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων θερμοδιαχείρισης για 
Ι.Χ. και οχήματα επαγγελματικής χρήσης, καθώς και γεωργικά οχήματα και μηχανήματα εργοταξίου. Τα 
προϊόντα προσφέρονται υπό την εταιρεία πωλήσεων BEHR, ενώ το χαρτοφυλάκιο διευρύνεται διαρκώς. 

Κλιματισμός 

 n Συμπιεστές A /C 

 n Πυκνωτές A /C 

 n Ξηραντήρες φίλτρων και συσσωρευτές 

 n Εκτονωτικές βαλβίδες και σωλήνες  

μέτρησης ροής 

 n Εξατμιστές 

 n Διακόπτες A /C 

 n Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές για  

πτερύγια ανάμιξης 

 n Φυσητήρες εσωτερικού χώρου 

 n Λάδια συμπιεστών A /C 

 n Ρυθμιστές φυσητήρων A /C και  

αντιστάσεις 

Ψύξη κινητήρα 

 n Ψυγεία ψυκτικού μέσου 

 n Δοχεία διαστολής 

 n Συμπλέκτες Visco®/Συμπλέκτες  

ανεμιστήρα 

 n Ανεμιστήρες ψυγείων ψυκτικού  

μέσου/πυκνωτών 

 n Ψύκτες αέρα τροφοδοσίας 

 n Ψυγεία λαδιού 

 n Εναλλάκτες θερμότητας εσωτερικού  

χώρου 

 n Ψυγεία ανακυκλοφορίας καυσαερίων 

 n Αντλίες νερού και κιτ 

 n Διακόπτες και αισθητήρες 

 n Θερμοστάτες 
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Προϊόντα για όλα τα είδη  
μετάδοσης κίνησης 
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Ψύξη  
κινητήρα 

Ψυγεία λαδιού 
Με τα τελειοποιημένα από τεχνικής άποψης 

ψυγεία λαδιού της MAHLE δεν παρατείνο-

νται απλά τα διαστήματα αλλαγής λαδιού. 

Χάρη στο σχεδόν σταθερό θερμοκρασιακό 

φάσμα στο λάδι κινητήρα, αυξάνεται επίσης 

η διάρκεια ζωής του κινητήρα. Για την πλή-

ρωση όλων των απαιτήσεων των πελατών 

μας, προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα αε-

ρόψυκτων τύπων ψυγείων λαδιού και ψυγεί-

ων λαδιού που ψύχονται με ψυκτικό μέσο. 

Εξαιρετικά ελαφρύ και με μικρές διαστάσεις  

είναι το μεταβλητό πλακοειδές ψυγείο λα-

διού, το οποίο λειτουργεί χωρίς περίβλημα 

ψυκτικού μέσου και κατασκευάζεται εξ ολο-

κλήρου από αλουμίνιο. 

Ψύκτες αέρα τροφοδοσίας 
Από την αύξηση της ισχύος σε όλο το εύρος αριθμού στροφών και την εξοικονόμηση καυσί-

μου μέχρι και τη θερμική αποφόρτιση του κινητήρα: Η ψύξη του αέρα καύσης από τον ψύκτη 

του αέρα τροφοδοσίας με υπερτροφοδοτημένους κινητήρες έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δεν 

είναι, λοιπόν, περίεργο που σχεδόν όλα τα σύγχρονα οχήματα που διαθέτουν στροβιλοσυμπι-

εστές είναι εφοδιασμένα με τέτοιους ψύκτες. 

Η MAHLE διαθέτει δύο διαφορετικές εκδόσεις: Μοντέλα για άμεση ψύξη του αέρα τροφοδο-

σίας, στα οποία το ψυγείο που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή της εμπρόσθιας δοκού έλξης 

ψύχεται μέσω του αέρα περιβάλλοντος, και μοντέλα με έμμεση ψύξη του αέρα τροφοδοσίας. 

Μέσω αυτών περνάνε τα ψυκτικά μέσα και εκκενώνουν τη θερμότητα στον αέρα περιβάλλο-

ντος μέσω ενός ψυγείου χαμηλής θερμοκρασίας. 

Ψυγεία ανακυκλοφορίας  
καυσαερίων 
Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία οξειδίων του 

αζώτου στον θάλαμο καύσης παίζει η θερ-

μοκρασία καύσης στον κύλινδρο. Τα ψυγεία 

ανακυκλοφορίας καυσαερίων της MAHLE 

επιτρέπουν την αξιόπιστη τήρηση των ισχυ-

ουσών οριακών τιμών. Ειδικοί εναλλάκτες 

θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα υψη-

λής ποιότητας ή αλουμίνιο ψύχουν γρήγορα 

ένα μέρος του κύριου ρεύματος καυσαερίων. 

Αυτό διοχετεύεται, στη συνέχεια, στον αέρα 

αναρρόφησης. Η χαμηλότερη θερμοκρασία 

καύσης στον κύλινδρο επηρεάζει θετικά τον 

σχηματισμό NOx. 

Ανεμιστήρες και συμπλέκτες 
Όποιος διαθέτει αποτελεσματικά αέρα ψύξης, 

μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και απο-

φορτίζει το περιβάλλον. Με τα προϊόντα της 

παραδοσιακής μάρκας Visco®, η οποία υπάρ-

χει πάνω από 50 χρόνια, η MAHLE εισάγει στο 

πρόγραμμα δοκιμασμένους και αποδοτικούς 

ανεμιστήρες και συστήματα μετάδοσης κίνη-

σης για αυτούς. Για πρόσθετη εξοικονόμη-

ση και μειωμένους θορύβους στον κινητήρα 

φροντίζουν οι συμπλέκτες της Visco®. 

Στους κινητήρες οχημάτων επαγγελματι-

κής χρήσης και τους ισχυρούς κινητήρες 

Ι.Χ., επιτρέπουν τη ρύθμιση των ρευμάτων 

του αέρα ψύξης σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες, δημιουργώντας – σε συνάρτηση 

με τη θερμοκρασία – την πρόσφυση στον 

τροχό του ανεμιστήρα και επηρεάζοντας 

τον αριθμό στροφών του. Εάν δεν απαιτεί-

ται αέρας ψύξης, ο συμπλέκτης αποσυνδέ-

εται τελείως. 

Εναλλάκτες θερμότητας  
εσωτερικού χώρου 
Οι εναλλάκτες θερμότητας εσωτερικού χώ-

ρου της MAHLE χρησιμοποιούν την αποβαλ-

λόμενη θερμότητα του κινητήρα για τη δια-

χείριση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 

οχήματος. Η βασική αρχή είναι εύκολη και 

αποτελεσματική: Από τους εναλλάκτες θερ-

μότητας που βρίσκονται κάτω από τον πίνα-

κα οργάνων περνάει ψυκτικό μέσο. Και ακρι-

βώς εδώ περνάει το ρεύμα αέρα, το οποίο 

παράγεται από τον φυσητήρα εσωτερικού 

χώρου. Ο ταυτόχρονα θερμαινόμενος αέρας 

εκλύει τη θερμοκρασία απευθείας στον χώρο 

των επιβατών, φροντίζοντας για μια ευχάρι-

στη ατμόσφαιρα, όταν έξω κάνει κρύο. 

Δοχεία διαστολής 
Όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου 

ανεβαίνει, το δοχείο διαστολής διαστέλλε-

ται. Έτσι, αυξάνεται ταυτόχρονα η πίεση στο 

σύστημα ψύξης. Για να διατηρηθεί, όμως, η 

πίεση σταθερή, τα ανθεκτικά δοχεία διαστο-

λής της MAHLE απορροφούν το διογκούμε-

νο ψυκτικό μέσο μέσω μιας βαλβίδας που 

βρίσκεται στο πώμα ασφάλισης. Έτσι, φρο-

ντίζουν για την αξιόπιστη επαναφορά της πί-

εσης στην προρυθμισμένη τιμή και για την 

αποφόρτιση του συστήματος ψύξης. 

Αντλίες νερού και κιτ 
Οι αντλίες νερού, ως κεντρικό στοιχείο ενός 

κυκλώματος ψύξης, συγκαταλέγονται μετα-

ξύ των πιο περιζήτητων ανταλλακτικών. Για 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς, 

η MAHLE προσφέρει τόσο κοινές αντλίες 

που κινούνται με ιμάντες, όσο και ηλεκτρο-

νικά ρυθμιζόμενα μοντέλα. Ολόκληρη η γκά-

μα των αντλιών νερού μας χαρακτηρίζεται 

από υψηλή ποιότητα και πληροί τις απαι-

τήσεις ως προς τη λειτουργία και την ακρί-

βεια εφαρμογής. Διατίθενται όχι μόνο ως 

ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων ενδε-

χομένως δακτυλίων κυκλικής διατομής και 

φλαντζών), αλλά και ως εύκολα στην τοπο-

θέτηση κιτ – με τέλεια εναρμονισμένους με-

ταξύ τους οδοντωτούς ιμάντες, καθώς και, 

εάν χρειάζεται, τροχαλίες τάνυσης, εκτρο-

πής και τροχούς-οδηγούς, φλάντζες και 

αποσβεστήρες. 

Ανεμιστήρες πυκνωτών/ 
ψυγείων ψυκτικού μέσου 
Για την αποδοτική ψύξη ενός κινητήρα, εκτός 

των ψυγείων υψηλής απόδοσης, χρειάζονται 

επίσης ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης, όπως 

είναι τα μοντέλα της MAHLE. Αποτελούνται 

από έναν ηλεκτροκινητήρα με τροχό ανεμι-

στήρα με φλάντζα. Τοποθετημένοι μπροστά 

ή πίσω από τον πυκνωτή ή το ψυγείο ψυκτι-

κού μέσου, αφαιρούν με αξιοπιστία τη θερ-

μότητα από το ψυκτικό μέσο μέσω του ρεύ-

ματος αέρα. Τα αυτοκίνητα με ένα σύστημα 

κλιματισμού χρειάζονται έναν πρόσθετο ή 

αναλόγως δυνατότερο ανεμιστήρα. 

Ψυγεία ψυκτικού μέσου 
Βασικό στοιχείο για την απόδοση μιας μονά-

δας ψύξης είναι τα ψυγεία ψυκτικού μέσου 

της εταιρείας μας. Χάρη στη θέση τους στο 

ρεύμα αέρα στο μπροστινό μέρος του οχή-

ματος, μπορούν να αποβάλλουν ιδανικά τη 

θερμότητα του κινητήρα, η οποία απορρο-

φήθηκε από το ψυκτικό μέσο, στον φρέ-

σκο αέρα. Όλα τα στοιχεία, όπως το μπλοκ 

ψυγείου και το δοχείο νερού – συμπεριλαμ-

βανομένων όλων των συνδέσεων και των 

στοιχείων στερέωσης – διακρίνονται στη 

MAHLE για την προσεκτική επεξεργασία 

τους και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Το ίδιο 

το μπλοκ ψυγείου αποτελείται από το δίκτυο 

ψυγείου με ένα σύστημα σωλήνων/πτερυ-

γίων, τις σωληνοειδείς πλάκες και τα πλαϊ-

νά μέρη. Στα κοινά ψυγεία, το δοχείο νερού 

είναι από ενισχυμένο με υαλοΐνες πολυαμί-

διο. Υπάρχουν διαθέσιμα ψυγεία εξ ολοκλή-

ρου από αλουμίνιο με μειωμένο βάρος και 

χαμηλότερο βάθος κατασκευής. 
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Κλιματισμός

Λάδια συμπιεστών A /C 
Καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή και 

συνεχή λειτουργία ενός συστήματος κλιμα-

τισμού είναι η ποιότητα του χρησιμοποιού-

μενου λαδιού του συμπιεστή A /C. Η χρήση 

κατώτερης ποιότητας ή λανθασμένου λα-

διού οδηγεί σε αυξημένη φθορά και μπορεί 

να προκαλέσει πρόωρη βλάβη του συμπι-

εστή A /C. Η MAHLE προσφέρει συνθετι-

κά λάδια συμπιεστών. Συστήνουμε ειδικά το 

λάδι PAO 68, το οποίο έχει δοκιμαστεί πάνω 

από 20 χρόνια και συμβάλλει στην αύξηση 

της απόδοσης του συστήματος κλιματισμού. 

Σε αντίθεση με άλλα λάδια, το λάδι PAO 68 

δεν είναι υγροσκοπικό, δηλ. δεν απορρο-

φάει υγρασία από τον περιβάλλοντα αέρα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί διαφόρων 

λαδιών PAG και σε συστήματα κλιματισμού 

με ψυκτικό R134a και εν μέρει R1234yf – 

επίσης, εν μέρει σε ηλεκτρικά κινούμενους 

συμπιεστές A /C (προσοχή στην εκάστοτε 

επισκόπηση χρήσης). Αυτό σημαίνει σαφή 

απλοποίηση ως προς τον χειρισμό: Για τις 

περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής αρ-

κεί μια έκδοση του λαδιού PAO 68 – τόσο 

για συμπιεστές A /C της MAHLE που λει-

τουργούν με λάδι PAO 68 όσο και για αυ-

τούς που λειτουργούν με λάδι PAO 68 Plus 

UV, ισχύει η πλήρης εγγύηση. 

Διακόπτες A /C 
Οι διακόπτες A /C της MAHLE ενεργοποιούν 

με αξιοπιστία τα διάφορα ρελέ ρεύματος ερ-

γασίας και ρυθμίζουν τη σύνδεση και απο-

σύνδεση μεμονωμένων στοιχείων του συστή-

ματος με καθορισμένα σημεία πίεσης. Έτσι, 

επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή και υπό όλες τις 

συνθήκες την ασφαλή και αποτελεσματική 

χρήση του συστήματος κλιματισμού. 

Φυσητήρες εσωτερικού χώρου 
Καλή ορατότητα και ένα ευχάριστο κλίμα 

στο εσωτερικό του οχήματος – οι φυση-

τήρες εσωτερικού χώρου της MAHLE δεν 

συμβάλλουν απλά στην άνεση αλλά και 

στην ασφάλεια των οδηγών και των συνο-

δηγών. Εξαιρετικά σημαντική είναι η προ-

σεκτική επεξεργασία τους για μια μεγάλη  

διάρκεια ζωής. 

Ρυθμιστές φυσητήρων A /C και 
αντιστάσεις 
Οι ρυθμιστές των φυσητήρων ρυθμίζουν τον 

ανεμιστήρα του φυσητήρα και, συνεπώς, το 

ρεύμα αέρα μέσα στον χώρο των επιβατών. 

Βρίσκονται συχνά κοντά στον φυσητήρα 

εσωτερικού χώρου ή τοποθετούνται απευ-

θείας στον ανεμιστήρα. Η MAHLE προσφέ-

ρει διάφορες εκδόσεις ρυθμιστών, οι οποί-

οι λειτουργούν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά: Οι 

ηλεκτρικοί ρυθμιστές φυσητήρων διαθέτουν 

περισσότερες αντιστάσεις και τις περισσό-

τερες φορές μια ενσωματωμένη θερμική 

ασφάλεια – σε περίπτωση υπερφόρτωσης 

απενεργοποιούνται για την προστασία άλ-

λων εξαρτημάτων. Οι ηλεκτρικοί ρυθμιστές 

επιτρέπουν τη λειτουργία του ανεμιστήρα 

σε διάφορες βαθμίδες ταχύτητας. Οι ηλε-

κτρονικοί ρυθμιστές φυσητήρων της MAHLE 

ενεργοποιούνται μέσω ενός σήματος παλμο-

διαμόρφωσης. Με τη βοήθειά τους ρυθμίζε-

ται εξαιρετικά άνετα και αβαθμίδωτα ο κλι-

ματισμός μέσω του ανεμιστήρα. Ένα ακόμη 

πλεονέκτημα είναι η ικανότητα αυτοδιάγνω-

σης που διαθέτουν: Αναγνωρίζουν οι ίδιοι την 

κατάστασή τους και δηλώνουν άμεσα τυχόν 

σφάλματα στη συσκευή ελέγχου. 

Πυκνωτής A /C
Ο πυκνωτής A /C είναι ο «ανταγωνιστής» του 

συμπιεστή A /C: Όταν ο συμπιεστής συμπυ-

κνώνει και θερμαίνει το ψυκτικό μέσο, ο πυ-

κνωτής μειώνει ξανά τη θερμοκρασία. Για 

τον σκοπό αυτό, το αέριο διαπερνά τις σω-

ληνώσεις και τα πτερύγια του πυκνωτή A /C 

που βρίσκεται μπροστά από το ψυγείο ψυ-

κτικού μέσου, εκπέμποντας παράλληλα 

θερμότητα. Έτσι, η πίεση πέφτει και το ψυ-

κτικό μέσο ρευστοποιείται. Για τη διευκό-

λυνση του συστήματος διαχείρισης υλικού 

και της τοποθέτησης, η MAHLE εισάγει στο 

πρόγραμμα εκτός μιας πληθώρας πυκνωτών 

A /C και έτοιμες μονάδες. Σε αυτές, ένας πυ-

κνωτής επίπεδου σωλήνα και το δοχείο συλ-

λογής/διαστολής με τον ενσωματωμένο ξη-

ραντήρα αποτελούν ήδη μια ενιαία μονάδα. 

Εξατμιστής 
Ο εξατμιστής είναι ένα κύριο στοιχείο για 

τη διαχείριση της θερμοκρασίας. Βρίσκεται 

στο εσωτερικό του οχήματος, κάτω από 

τον πίνακα οργάνων, και είναι ενσωματω-

μένος στο σύστημα εξαερισμού. Ο εξατμι-

στής χρησιμεύει στην ανταλλαγή θερμότη-

τας μεταξύ του αέρα που τον περιβάλλει και 

του ψυκτικού μέσου του συστήματος κλιμα-

τισμού. Το υγρό ψυκτικό μέσο που βρίσκε-

ται υπό υψηλή πίεση μετατρέπεται σε αέ-

ριο. Το ψύχος εξαέρωσης που προκύπτει 

αποβάλλεται στο περιβάλλον μέσω της με-

γάλης επιφάνειας του εξατμιστή και περνά-

ει από το ρεύμα του φυσητήρα απευθείας 

μέσα στο εσωτερικό του οχήματος. Οι εξα-

τμιστές της MAHLE χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετικά υψηλή απόδοση, χαμηλό βάθος 

κατασκευής και χαμηλό βάρος. 

Ξηραντήρες φίλτρων και  
συσσωρευτές 
Εάν το ψυκτικό μέσο δεν είναι καθαρό ή έχει 

υγρασία, ο συμπιεστής κλιματιστικού μπορεί, 

μεταξύ άλλων, να υποστεί ζημιά. Αυτό είναι 

κάτι που εμποδίζουν οι προσεκτικά επεξερ-

γασμένοι ξηραντήρες φίλτρων της MAHLE, 

οι οποίοι, ανάλογα με τον τύπο της εγκατά-

στασης, ονομάζονται και συσσωρευτές: Μό-

λις τους διαπεράσει το υγρό ψυκτικό μέσο, 

δημιουργείται ένα υγροσκοπικό φίλτρο, το 

οποίο συγκρατεί τόσο την υγρασία όσο και 

τα λεπτά σωματίδια. Επειδή, όμως, ο ξηρα-

ντήρας φίλτρου μπορεί να απορροφήσει 

μόνο μια περιορισμένη ποσότητα υγρασίας 

πριν τον κορεσμό του μέσου του ξηραντήρα, 

πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά κάθε δύο 

χρόνια ή μετά από κάθε άνοιγμα του κυκλώ-

ματος του ψυκτικού μέσου. Επίσης, οι ξηρα-

ντήρες φίλτρων της MAHLE εκτελούν μια 

ακόμη σημαντική εργασία: Το επάνω μέρος 

τους χρησιμεύει ως χώρος αντιστάθμισης, 

ενώ το κάτω ως δεξαμενή αποθήκευσης ψυ-

κτικού μέσου. Έτσι, οι διακυμάνσεις της πί-

εσης στο σύστημα αντισταθμίζονται ιδανικά. 

Συμπιεστής A /C
Ένας συμπιεστής A /C είναι απαραίτητος για 

τη διαχείριση της θερμοκρασίας μέσα στο 

Ι.Χ.: Συμπυκνώνει το ψυκτικό μέσο υπό μορ-

φή αερίου, θερμαίνοντάς το. Μέσω των εν-

διάμεσων σταθμών του πυκνωτή A /C και 

του εξατμιστή, όπου παράγεται η επιθυμητή 

ψύξη εξαέρωσης για τον εσωτερικό χώρο, το 

ψυκτικό μέσο καταλήγει μετά πίσω στον συ-

μπιεστή A /C – και το κύκλωμα ξεκινάει από 

την αρχή. Το συγκρότημα κινείται κατά κα-

νόνα από τον κινητήρα μέσω ενός τραπε-

ζοειδούς ιμάντα με εσωτερική οδόντωση ή 

ενός ελαστικού σφηνοειδούς ιμάντα. Για τη 

λίπανση, ο συμπιεστής A /C γεμίζει με ένα ει-

δικό λάδι, το οποίο κυκλοφορεί εν μέρει με 

το ψυκτικό μέσο στο σύστημα κλιματισμού. 

Ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος, οι 

διαστάσεις του συμπιεστή A /C διαφέρουν. 

Η προσφορά της MAHLE σε μοντέλα υψη-

λής ποιότητας είναι μεγάλη και περιλαμβά-

νει επίσης την πιο σύγχρονη γενιά ηλεκτρι-

κά κινούμενων συγκροτημάτων, ειδικών για 

το εκάστοτε όχημα. 

Εκτονωτική βαλβίδα και σωλήνας 
μέτρησης ροής
Η εκτονωτική βαλβίδα ή, αναλόγως της 

κατασκευής του συστήματος κλιματι-

σμού, ο σωλήνας μέτρησης ροής βρί-

σκεται μπροστά από τον εξατμιστή δια-

χωρίζοντας την περιοχή υψηλής πίεσης 

από την περιοχή χαμηλής πίεσης στο κύ-

κλωμα ψυκτικού μέσου. Το υγρό ψυκτικό 

μέσο εγχύεται μέσω της βαλβίδας στον 

εξατμιστή, μετατρέπεται εδώ σε αέριο 

και εκλύει το επιθυμητό ψύχος εξαέρω-

σης. Για την επίτευξη της ιδανικής ψυκτι-

κής ισχύος, οι εκτονωτικές βαλβίδες και 

οι σωλήνες μέτρησης ροής της MAHLE 

ρυθμίζουν τη ροή του ψυκτικού μέσου 

σύμφωνα με τις ανάγκες. 

Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές για 
πτερύγια ανάμιξης 
Οι ηλεκτρικά κινούμενοι ενεργοποιητές για 

τα συστήματα κλιματισμού της MAHLE 

ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτή-

σεις: Χρησιμοποιούνται, κυρίως, σε αυτό-

ματα ρυθμιζόμενα συστήματα κλιματισμού 

για τον έλεγχο των θυρίδων αερισμού ή των 

πτερυγίων ανάμιξης. Έτσι, διασφαλίζουν ιδα-

νική κατανομή του ρεύματος αέρα εντός του 

εσωτερικού του οχήματος. Μειώνουν, λοι-

πόν, τον κίνδυνο θαμπώματος ή παγώματος 

των τζαμιών και, έτσι, δεν επηρεάζεται η συ-

γκέντρωση του οδηγού εξαιτίας μιας δυσά-

ρεστης ατμόσφαιρας ή του ρεύματος αέρα. 
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Στη MAHLE οι ανάγκες του πελάτη βρίσκονται πάντα σε πρώτο πλάνο. Γι’ αυτό προσφέρουμε την πιο 
μεγάλη premium ποικιλία σε θέματα κλιματισμού οχημάτων και ψύξης κινητήρων στην ελεύθερη αγορά 
aftermarket. Η σειρά PREMIUM LINE προσφέρει ανταλλακτικά σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού, των 
οποίων η διάρκεια ζωής προορίζεται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Έχουν μέγιστη από-
δοση ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης. 

Premium  
ή καλά 
Standard 
προϊόντα; 

Η σειρά PREMIUM LINE προσφέρει ανταλ-

λακτικά σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού και 

περιλαμβάνει περ. 4.500 προϊόντα, τα οποία 

κατασκευάζονται από τις εταιρείες MAHLE, 

AKG, HANON και άλλους κατασκευαστές με 

ικανότητα αρχικού εξοπλισμού. 

Τα προϊόντα της σειράς PREMIUM LINE σε 

ποιότητα αρχικού εξοπλισμού έχουν εξαιρε-

τικά μεγάλη διάρκεια ζωής και μέγιστη από-

δοση ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρή-

σης – έτσι, αποτελούν την ιδανική λύση για 

πελάτες που απαιτούν τελειότητα. 

Σαφής διαφοροποίηση ως προς  
την ποιότητα 

Στους καταλόγους απεικονίζονται συχνά 

δύο κατάλληλα για το εκάστοτε όχημα προ-

ϊόντα προς επιλογή – σε κάθε προϊόν της 

σειράς PREMIUM LINE θα βρείτε μια αντί-

στοιχη σήμανση. Η επισήμανση PREMIUM 

LINE φαίνεται τόσο στις ετικέτες συσκευα-

σίας όσο και στα ίδια τα εξαρτήματα. Χάρη, 

λοιπόν, στη σαφή κατηγοριοποίηση των 

προϊόντων, μπορείτε να δείτε ανά πάσα 

στιγμή τι υπάρχει μέσα στο κουτί. 

Τα Standard προϊόντα είναι  
πάντα καλά 

Τα περίπου 3.000 Standard προϊόντα σε 

ποιότητα Matching χωρίς την προσθήκη 

PREMIUM LINE προσφέρουν καλή απόδοση 

και αποτελούν μια οικονομική λύση με εξαι-

ρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Καλή ποιό-

τητα σε καλή τιμή. 

Σε περίπου 1.200 περιπτώσεις εφαρμο-

γής, ο πελάτης έχει την επιλογή μεταξύ 

προϊόντων Premium και καλών προϊόντων 

Standard. 

Και το σημαντικότερο: Με τα κατάλληλα 

προϊόντα, PREMIUM LINE ή Standard, και 

τις βοηθητικές υπηρεσίες κάνετε χαρούμε-

νους τους πελάτες σας – φροντίζοντας να 

έρθουν ξανά. 

Εσείς επιλέγετε! 

Ε
ξο

π
λι

σμ
ός

 σ
υν

ερ
γε

ίω
ν 

κα
ι Δ

ιά
γν

ω
ση

Η
λε

κτ
ρο

κί
νη

ση
 κ

αι
 Η

λε
κτ

ρο
νι

κά
 σ

υσ
τή

μα
τα

Μ
ίζ

ες
 κ

αι
 Δ

υν
αμ

ό
Ψ

ύξ
η 

κα
ι Κ

λι
μα

τι
σμ

ός
Φ

ίλ
τρ

α
Φ

λά
ντ

ζε
ς

Ε
ξα

ρτ
ήμ

ατ
α 

κι
νη

τή
ρω

ν

PREMIUM LINE σε ποιότητα ΟΕ –  
Μόνο το τέλειο
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Θερμοστάτες 

Διατομή ενός ηλεκτρονικά ρυθμισμένου θερμοστάτη με ηλεκτρικές συνδέσεις  

και ενσωματωμένη στο στοιχείο κεριού θερμαντική αντίσταση. 

Βύσμα 

Θερμαντική αντίσταση 

Δίσκος βαλβίδας 

Ελατήριο πίεσης 

Κουτί (στοιχείο εργασίας) 

Ελαστομερές στοιχείο 

Έμβολο εργασίας 

Οδηγός (ρυθμιστής βραχυκυκλώματος) 

Περίβλημα 

Για βέλτιστη απόδοση, ο κινη-
τήρας εσωτερικής καύσης 
χρειάζεται ένα όσο το δυνατόν 
πιο σταθερό θερμοκρασιακό 
επίπεδο. Για τη διασφάλιση 
αυτού, χρησιμοποιούνται θερ-
μοστάτες, οι οποίοι ρυθμίζουν 
τη θερμοκρασία του κινητήρα 
μέσω του ψυκτικού μέσου. 

Η MAHLE Aftermarket προσφέρει διάφο-

ρους θερμοστάτες και στοιχεία για τη ρύθ-

μιση της θερμοκρασίας: 

 n Στοιχεία θερμοστατών, ενσωματωμένοι 

θερμοστάτες και θερμοστάτες με περί-

βλημα, θερμοστάτες με ολισθαίνουσα 

βαλβίδα και ηλεκτρονικά ρυθμισμένοι  

θερμοστάτες. 

 n Θερμοστάτες ανακύκλωσης καυσαερίων 

 n Θερμοστάτες λαδιού 

 n Βύσματα θερμοστοιχείων και  

θερμοδιακόπτες 

Ηλεκτρονικά ρυθμισμένοι θερμο-
στάτες – Οι αποτελεσματικότεροι 
θερμοστάτες στο κύκλωμα ψύξης 

Οι ηλεκτρονικά ρυθμισμένοι θερμοστάτες 

αυξάνουν την αποδοτικότητα του κινητή-

ρα, διότι στο υλικό διαστολής του στοιχεί-

ου λειτουργίας τους έχει ενσωματωθεί επι-

πλέον μια ηλεκτρική θερμαντική αντίσταση, 

η οποία - ηλεκτρικά κινούμενη μέσω της  

συσκευής ελέγχου - αντιδρά πολύ γρηγο-

ρότερα σε εναλλασσόμενες καταστάσεις  

λειτουργίας και φορτίου. 

Αυτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε συ-

νάρτηση με το φορτίο έχει τα εξής πλεο-

νεκτήματα: 

 n Ιδανική καύση 

 n Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου 

 n Μειωμένες εκπομπές βλαβερών ουσιών 

 n Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα 

 n Μεγαλύτερη απόδοση 

 n Περισσότερη άνεση 

Ως παγκόσμιος συνεργάτης, η MAHLE σχε-

διάζει και παράγει συστήματα και στοιχεία 

θερμοδιαχείρισης για γνωστούς κατασκευ-

αστές αυτοκινήτων και κινητήρων. 

Οι θερμοστάτες της MAHLE είναι αποτελε-

σματικοί τόσο στην τροπική ζέστη όσο και 

στο αρκτικό κρύο. Φέρνουν γρήγορα τον 

κάθε κινητήρα στη σωστή θερμοκρασία λει-

τουργίας, ελέγχοντας το κύκλωμα ψύξης. 

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διάφο-

ρες απαιτήσεις, η MAHLE προσφέρει πολ-

λούς διαφορετικούς θερμοστάτες και στοι-

χεία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας: 

Ε
ξο

π
λι

σμ
ός

 σ
υν

ερ
γε

ίω
ν 

κα
ι Δ

ιά
γν

ω
ση

Η
λε

κτ
ρο

κί
νη

ση
 κ

αι
 Η

λε
κτ

ρο
νι

κά
 σ

υσ
τή

μα
τα

Μ
ίζ

ες
 κ

αι
 Δ

υν
αμ

ό
Ψ

ύξ
η 

κα
ι Κ

λι
μα

τι
σμ

ός
Φ

ίλ
τρ

α
Φ

λά
ντ

ζε
ς

Ε
ξα

ρτ
ήμ

ατ
α 

κι
νη

τή
ρω

ν

Ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας 
– έξυπνα ρυθμιζόμενη 
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Μίζες και Δυναμό 

Όλα τα προϊόντα μηχατρονικής διαθέτουν μια 
απαραβίαστη ετικέτα ασφαλείας VeoMark®.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 700 μίζες,  
σχεδόν 700 δυναμό (γεννήτριες) και περισσότε-
ρες από 400 ηλεκτρικές κινητήριες μηχανές, ενώ 
διευρύνεται διαρκώς – συμπεριλαμβανομένων 
προς το παρόν σχεδόν 5.000 ανταλλακτικών. 

Μίζες και δυναμό 

Για έναν μεγάλο αριθμό εφαρμογών οχημάτων όλων των γνωστών 

κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού, διαθέτουμε ήδη το κατάλληλο 

προϊόν – καλύπτουμε άνω του 50% σε μίζες και πλέον του 44% σε 

δυναμό. Χάρη στη διαρκή εξέλιξη, επιδιώκουμε στην Ευρώπη συνο-

λικά μια κάλυψη μεγαλύτερη του 80%. 

 
 
Ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης  
και ελεγκτές 

Για να ανταποκρινόμαστε στην αυξανόμενη ανάγκη σε αυτόν τον το-

μέα – εξαιτίας του αυξανόμενου εξηλεκτρισμού των οχημάτων και 

συσκευών – προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών κινητήρων 

και ελεγκτών για Ι.Χ., οχήματα επαγγελματικής χρήσης, στοιβακτές, 

βιομηχανικά οχήματα, περιστρεφόμενες μηχανικές σκούπες, ανυ-

ψωτικά οχήματα, αμαξάκια του γκολφ και κλιματιστικά επιβατικών 

λεωφορείων. Αυτά τα προϊόντα περιγράφονται λεπτομερώς σε ξε-

χωριστό κατάλογο. 

Πάντα η νούμερο ένα επιλογή – για καλό λόγο 

 n Παρέχουμε αποκλειστικά ποιότητα αρχικού εξοπλισμού. 

 n Παρέχουμε βασικά ολοκαίνουρια προϊόντα. Συντηρημένα ή 

μετασκευασμένα προϊόντα αποτελούν ταμπού για εμάς. 

 n Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής και 

λειτουργικότητα, ενώ δεν χρήζουν συντήρησης. Είναι κατάλληλα 

για χρήση στη βιομηχανία βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

και οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, διότι είναι ανθεκτικά στο 

αλάτι, το νερό και τη σκόνη, ενώ αντέχουν επίσης τους κραδα-

σμούς, τις χαμηλές θερμοκρασίες και άλλες καιρικές επιδράσεις. 

 n Το συμπαγές σχέδιο χαρίζει χώρο για νέες εξελίξεις  

και μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. 

 n Όλα τα στοιχεία μας διαθέτουν ηλεκτρομαγνητική  

συμβατότητα και πληρούν διεθνή πρότυπα. 

 n Η παραγωγή μας γίνεται με βιώσιμους τρόπους,  

χρησιμοποιώντας τους πόρους με σοφία. 
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Δύναμη και αποτελεσματικότητα 
– για την τέλεια εκκίνηση 

Τεχνογνωσία στην 
καλύτερη παράδοση 
 
Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και 
γνώσης κρύβονται πίσω από τις μίζες, 
τα δυναμό, τα ηλεκτρικά συστήματα 
μετάδοσης κίνησης και τους ελεγκτές 
μας – για Ι.Χ., οχήματα επαγγελματικής 
χρήσης, γεωργικά μηχανήματα, 
μηχανήματα εργοταξίου, αυτοκινητάκια 
του γκολφ και σκάφη. 
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Αισθητήρες

Ενεργοποιητές και διακόπτες Ηλεκτρονικό σύστημα

Ηλεκτρονικά συστήματα 
υψηλής απόδοσης

Ηλεκτρονικά συστήματα  
ελέγχου και ισχύος 

Κερδίστε από ένα ακόμη μεγα-
λύτερο χαρτοφυλάκιο προϊό-
ντων από μια πηγή – για όλες 
τις λύσεις κινητικότητας. 

Νέα στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 

MAHLE είναι η Nagares – ένας ισπανικός 

ηλεκτρονικός ειδικός. Με αυτή την εξαγο-

ρά, η MAHLE ενισχύει την ικανότητά της 

σε προϊόντα ηλεκτροκίνησης και προσφέρει 

πλέον λύσεις συστημάτων εντός ενός εκτε-

νούς χαρτοφυλακίου προϊόντων ηλεκτρικών 

συστημάτων μετάδοσης κίνησης, βοηθητι-

κών συγκροτημάτων και θερμοδιαχείρισης. 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων: 

 n Ενεργοποιητές και διακόπτες 

 n Ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως π.χ. 

συσκευές ελέγχου για προθερμαντήρες  

ντίζελ και κινητήρες χαμηλής τάσης, 

ρυθμιστές ακουστικών προειδοποι-

ητικών σημάτων ή και ηλεκτρονικά 

συστήματα διαχωρισμού μπαταριών 

 n Ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής από-

δοσης, όπως ο μετατροπέας DC/DC 

 n Διάφοροι αισθητήρες 

Μεγαλύτερη υπεραξία για το 
εμπόριο και τα συνεργεία 

 n Παγκόσμιο δίκτυο MAHLE με προσωπι-

κούς συνεργάτες επικοινωνίας επί τόπου 

 n Ένα ακόμη μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων από μια πηγή – για όλες τις  

λύσεις κινητικότητας 

 n Ευρεία τεχνική υποστήριξη από  

τους ειδικούς προϊόντων της 

MAHLE Aftermarket 

 n Μεταφορά της τεχνογνωσίας  

σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της  

MAHLE Aftermarket  

Ακόμη περισσότερα  
πλεονεκτήματα

 n Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου  

και ισχύος για Ι.Χ. και οχήματα επαγ- 

γελματικής χρήσης σε ασυμβίβαστη  

ποιότητα αρχικού εξοπλισμού από  

τη MAHLE Nagares 

 n Πολυετής ικανότητα σχεδιασμού  

και κατασκευής στα ηλεκτρονικά  

συστήματα οχημάτων στο καινούριο  

τμήμα προϊόντων Electronics 

 n Πρόσβαση στο πρόγραμμα προϊόντων,  

το οποίο διευρύνεται με ηλεκτρονικές  

εφαρμογές προσανατολισμένες στο 

μέλλον και ενημερώνεται μόνιμα με 

βάση τις απαιτήσεις της αγοράς 
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Καινοτόμες λύσεις –  
για την κίνηση του μέλλοντος 
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Συσκευές σέρβις κλιματιστικών 

Η σφραγίδα EGEA 
αντιπροσωπεύει την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των επαγγελματικών προϊόντων εξοπλισμού  

συνεργείων. Μια συσκευή σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές EGEA  

πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ασφαλείας. Η σφραγίδα πιστοποιεί ότι η MAHLE  

κατασκευάζει υψηλής ποιότητας και αποδοτικές συσκευές σέρβις για τα συνεργεία. Πολλές από τις  

συσκευές σέρβις κλιματιστικών μας για R1234yf φέρουν αυτή τη διάκριση. 

Αποτελεσμα-
τικά και  
καινοτόμα 

Σειρά συσκευών σέρβις  
κλιματιστικών ArcticPRO® 

Για ένα αποτελεσματικό, οικολογικό και οι-

κονομικό σέρβις κλιματιστικών, η MAHLE 

Aftermarket δημιούργησε τη σειρά προϊό-

ντων ArcticPRO® με τεχνολογία E3. 

Αποτελεσματικές λύσεις –  
για τη συντήρηση και το σέρβις 

Προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα για 

κάθε ανάγκη - από βασικά/ελαφριά μοντέ-

λα και νεοεισαγόμενες συσκευές έως επαγ-

γελματικές και premium λύσεις. 

Τα πλεονεκτήματα με μία 
ματιά 

 + Αποτελεσματικό και επιτυχημένο 

σέρβις ανεξάρτητα από τη θερμο-

κρασία οχήματος και περιβάλλοντος 

 + Θύρα USB, WLAN, Bluetooth για  

τηλεδιάγνωση, ενημερώσεις λογισμικού  

και δίκτυο ASA 

 + Κατάλληλα για: Ι.Χ., ΟΕΧ, offroad, 

γεωργικά και υβριδικά 

 + Η λυχνία LED σηματοδοτεί την κατά-

σταση σε κάθε σημείο του συνεργείου 

 + Τηλεχειριστήριο μέσω εφαρμογής 

Smartphone/Tablet (iOS και Android) 

 + Εργονομικό σχέδιο: Το μπροστινό μέρος 

της συσκευής ανοίγει με χειρολαβή 
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Η νέα γενιά συσκευών 

Οι καινούριες συσκευές μας εντυπωσιάζουν με την ευρεία συνδε-

σιμότητά τους. Όλες οι συσκευές συνδέονται διαδικτυακά με τον 

σέρβερ μας και περιλαμβάνουν μόνιμες, αυτόματες ενημερώσεις 

λογισμικού. Το εργονομικό σχέδιο και η διαισθητική διεπιφάνεια 

χρήστη είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Με τον χειρισμό με 

το ένα χέρι της θυρίδας συντήρησης θέτουμε εντελώς νέα πρότυ-

πα. Όλες οι συσκευές σέρβις κλιματιστικών της νέας γενιάς είναι 

ήδη κατάλληλες για το ψυκτικό R513a και σχεδιασμένες για σύνδε-

ση στο δίκτυο ASA. 

Η μεγάλη οθόνη αφής 7 ιντσών καθοδηγεί τον συνεργάτη του συνερ-

γείου εύκολα και με ασφάλεια μέσα από όλα τα απαραίτητα βήμα-

τα για το σέρβις του κλιματιστικού. Οι επαγγελματικές και premium 

συσκευές μας μπορούν να διευθύνονται και να ελέγχονται μέσω 

εφαρμογής. Επιπλέον, προσφέρουμε ένα αποτελεσματικό πανευ-

ρωπαϊκό δίκτυο σέρβις με τεχνική υποστήριξη, οδηγίες και εκπαι-

δευτικά προγράμματα. 

Πάντα παρών σε όλες τις συσκευές:  
Ο τύπος AC της MAHLE:  
E³ = Οικολογικά × Οικονομικά × Αποτελεσματικά 

E³ – FILL 

Πάντα σε ετοιμότητα χρήσης – ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία 

οχήματος και περιβάλλοντος. 

E³ – CONNECT 

Πλήρης ανάκτηση του ψυκτικού μέσου από εύκαμπτους σωλήνες 

και συνδέσμους. 

E³ – PUMP 

Χάρη στην εσωτερική διαδικασία καθαρισμού της αντλίας κενού,  

τα διαστήματα αλλαγής λαδιού μπορούν να αυξηθούν στο πολλα-

πλάσιο. Έως και 1.000 ώρες λειτουργίας. Πλεονέκτημα: Σημαντικά  

μειωμένα έξοδα συντήρησης. 

Η νέα γενιά συσκευών σέρβις κλιματιστικών της MAHLE θέτει εντελώς νέα πρότυπα ως προς τη δικτύ-
ωση, καθώς και τη φιλικότητα χειρισμού και συντήρησης – με Bluetooth και WiFi, μεγάλη οθόνη αφής, 
μια εφαρμογή για τον έλεγχο της κατάστασης και απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη. 

Ψυκτικό μέσο R134a

Ψυκτικό μέσο R1234yf

ArcticPRO® ACX 320 
 n Αντλία κενού υψηλής απόδοσης 

 n Δεξαμενή ψυκτικού μέσου 12 λίτρων 

 n Μεγάλη οθόνη αφής 7" 

 n Εκτυπωτής για τις αποδείξεις πελατών 

 n Βάση δεδομένων για τα στοιχεία σέρβις 

 n Δυνατότητα μετατροπής για ψυκτικό  

μέσο R1234yf και R513a 

ArcticPRO® ACX 350 
 n Αντλία κενού υψηλής απόδοσης 

 n Δυνατότητα μετατροπής για ψυκτικό  

μέσο R1234yf και R513a 

 n Μεγάλη οθόνη αφής 7" 

 n Εκτυπωτής για τις αποδείξεις πελατών 

 n Βάση δεδομένων για τα στοιχεία σέρβις 

 n Δοκιμή απόδοσης AC 

 n Δοκιμή αναζήτησης διαρροών αζώτου/

μείγματος υδρογόνου-αζώτου 

ArcticPRO® ACX 380 
 n Κατάλληλο για υβριδικά οχήματα 

 n Αντλία κενού υψηλής απόδοσης 

 n Δυνατότητα μετατροπής για ψυκτικό  

μέσο R1234yf και R513a 

 n Μεγάλη οθόνη αφής 7" 

 n Εκτυπωτής για τις αποδείξεις πελατών 

 n Βάση δεδομένων για τα στοιχεία σέρβις 

 n Δοκιμή απόδοσης AC 

 n Δοκιμή αναζήτησης διαρροών αζώτου/

μείγματος υδρογόνου-αζώτου 

 n Σύστημα Oil-Care: στεγανές φιάλες λαδιού 

ArcticPRO® ACX 420 
 n Δεξαμενή ψυκτικού μέσου 12 λίτρων 

 n Μεγάλη οθόνη αφής 7" 

 n Για Ι.Χ., ΟΕΧ, offroad, γεωργικά και  

υβριδικά 

 n Εκτυπωτής για τις αποδείξεις πελατών 

 n Βάση δεδομένων για τα στοιχεία σέρβις 

 n Δυνατότητα μετατροπής για ψυκτικό  

μέσο R513a 

 n Προαιρετικά: Υβριδική λειτουργία 

στο ACX 420 Standard 

ArcticPRO® ACX 450 
 n Αντλία κενού υψηλής απόδοσης 

 n Πιστοποιήσεις CE/PED 

 n Πλήρως αυτοματοποιημένη εκκένωση  

μη συμπυκνούμενων αερίων 

 n Εκτυπωτής για τις αποδείξεις πελατών 

 n Βάση δεδομένων για τα στοιχεία σέρβις 

 n Δοκιμή απόδοσης AC 

 n Δυνατότητα μετατροπής για R513a 

 n Δοκιμή αναζήτησης διαρροών αζώτου/

μείγματος υδρογόνου-αζώτου 

ArcticPRO® ACX 480 
 n Αντλία κενού υψηλής απόδοσης 

 n Μεγάλη οθόνη αφής 7" 

 n Εκτυπωτής για τις αποδείξεις πελατών 

 n Βάση δεδομένων για τα στοιχεία σέρβις 

 n Δοκιμή απόδοσης AC 

 n Δυνατότητα μετατροπής για ψυκτικό  

μέσο R513a 

 n Δοκιμή αναζήτησης διαρροών αζώτου/

μείγματος υδρογόνου-αζώτου 

 n Σύστημα Oil-Care: στεγανές φιάλες λαδιού 

Αναζητάτε ανταλλακτικό; 
 
Αναζητάτε το κάτι παραπάνω για τη συσκευή σέρβις του κλιματιστικού σας ή 
χρειάζεστε ένα ανταλλακτικό; Προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και θα 
χαρούμε για οποιαδήποτε ερώτησή σας: sales-workshop-equipment@mahle.com
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ROU – Recovery 
Only Unit
Απομακρύνει εύκολα και με ασφάλεια 

άγνωστα και μολυσμένα ψυκτικά μέσα από 

το κλιματιστικό του οχήματος 

 n Για ψυκτικά μέσα R134a και R1234yf 

 n Όλα είναι ήδη έτοιμα: Ένα τηλεφώνημα 

αρκεί – μεταφορά, ανάλυση και απόρ-

ριψη – αυτόματα και χωρίς «χαρτούρα» 

ACX – Συσκευή  
έκπλυσης γενικής 
χρήσης 
Δοχείο έκπλυσης με στήριγμα για ευέλι-

κτη εφαρμογή – εντελώς ανεξάρτητα από 

τη συσκευή σέρβις κλιματιστικού και την  

τοποθεσία 

 n Για ψυκτικά μέσα R134a και R1234yf 

 n Άμεση πρόσβαση στο φίλτρο ψυκτικού  

για γρήγορη αλλαγή 

 n Ευέλικτες εφαρμογές: σετ ανταπτόρων 

για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων HD για  

διάφορες συσκευές σέρβις κλιματιστικών 

Εξαρτήματα 
για το σέρβις 
κλιματιστικών 

Τηλεδιάγνωση και  
τεχνική υποστήριξη 

Οι συσκευές σέρβις κλιματιστικών και έκπλυσης κιβωτίων ταχυτήτων της MAHLE είναι εύκολες στον 
χειρισμό και εξαιρετικά αξιόπιστες. Εάν, παρόλα αυτά, προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, η τηλεδιά-
γνωσή μας προσφέρει γρήγορη βοήθεια. 

Λεπτομερείς πληροφορίες για την ολοκληρωμένη προσφορά μας σε σέρβις κλιματιστικών  

θα βρείτε στο φυλλάδιό μας «Αποτελεσματικές λύσεις για τη συντήρηση και το σέρβις». 

ACX και  
ATX Manager 
Τηλεδιάγνωση και τεχνική υποστήριξη  

ανά πάσα στιγμή και από παντού 

 n Άμεση βοήθεια σε περίπτωση βλάβης –  

χωρίς τεχνικό επί τόπου 

 n Εύκολη σύνδεση της συσκευής 

σέρβις κλιματιστικών/του Η/Υ 

μέσω θύρας USB ή μέσω WLAN 

 n Ο συνεργάτης σέρβις συνεργείου μπορεί 

να χειρίζεται από μακριά τη συσκευή 

σέρβις και τα μεμονωμένα δομικά μέρη 

και να αποκαθιστά σφάλματα χωρίς 

να χρειάζεται ραντεβού επί τόπου 

 n Για συσκευές σέρβις κλιματιστικών  

MAHLE ArcticPRO® και 

MAHLE FluidPRO® 

Απομακρυσμένη  
τεχνική υποστήριξη 
Μια λειτουργία του λογισμικού ACX και  

ATX Manager 

 n Κατεβάστε το λογισμικό απευθείας  

στον υπολογιστή σας 

 n Συνδέστε τη συσκευή σέρβις μέσω της 

θύρας USB με τον Η/Υ ή μέσω WLAN 

 n Στο λογισμικό ACX και ATX Manager 

ξεκινάει η τηλεσυντήρηση 

 n Με τον αριθμό σειράς της συσκευής 

σέρβις της MAHLE, ο συνεργάτης της 

MAHLE ή ο εξουσιοδοτημένος  

συνεργάτης σέρβις μπορεί να συνδεθεί  

από μακριά με τη συσκευή 

 n Προβάλλονται το υδραυλικό 

διάγραμμα και τα δομικά μέρη 

 n Ο συνεργάτης σέρβις μπορεί να χειρί-

ζεται από μακριά τη συσκευή σέρβις 

και τα μεμονωμένα δομικά μέρη και 

να αποκαθιστά τυχόν σφάλματα 

Συσκευή ανίχνευσης  
διαρροών ArcticPRO®  
LD-2 διπλού ρυθμού 
Η ArcticPRO® LD-2 είναι μια συσκευή ανί-

χνευσης διαρροών διπλού ρυθμού που 

διαθέτει τόσο ηλεκτρονικό σύστημα αισθη-

τήρων όσο και πατενταρισμένη τεχνολογία 

ανίχνευσης UV. 

 n Η τεχνολογία αισθητήρων στέρεων 

ηλεκτρολυτών αναγνωρίζει τα 

ψυκτικά μέσα R134a και R1234yf 

 n Η ψηφιακή οθόνη λειτουργεί και  

ανεξάρτητα από τον ακουστικό συνα- 

γερμό και τη ρύθμιση ευαισθησίας,  

ενώ επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό  

του σημείου διαρροής 

Σετ ανίχνευσης  
διαρροών αζώτου/
υδρογόνου 
Σετ ανίχνευσης διαρροών 

 n Σετ για τον εντοπισμό διαρροών  

σε κλιματιστικά 

 n Το σετ περιλαμβάνει: φιάλη μείγματος  

υδρογόνου-αζώτου, συσκευή ανίχνευσης  

διαρροών για μείγμα υδρογόνου-αζώτου  

και ρυθμιστή πίεσης 

ACX RFID –  
Συσκευή ανάλυσης 
ψυκτικών μέσων 
Εξωτερική συσκευή ανάλυσης για τις συ-

σκευές σέρβις κλιματιστικών MAHLE ACX 

για το ψυκτικό μέσο 1234yf και νέα για το 

R134a 

 n Σύμφωνα με τα πρότυπα του 

Γερμανικού Οργανισμού Αυτο-

κινητοβιομηχανίας (VDA) 

 n Εύκολος αυτόματος χειρισμός και 

άμεσα αποτελέσματα μέτρησης 

ΝΕΟΝΕΟ
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Σέρβις αυτόματων κιβωτίων  
ταχυτήτων

Τα πλεονεκτήματα με  
μία ματιά 

 + Πλήρης αυτοματοποίηση 

 + Διαισθητικός χειρισμός 

 + Ασφαλής και άνετη αλλαγή λαδιού 

Ο αριθμός των οχημάτων με αυτόματο 

κιβώτιο ταχυτήτων έχει αυξηθεί πολύ τα 

τελευταία χρόνια. Συστήνεται η συντή-

ρηση του συστήματος του κιβωτίου ταχυ-

τήτων κατά μέσο όρο κάθε 60.000 χλμ. Με 

τον σωστό εξοπλισμό, όπως τη συσκευή 

FluidPRO® ATX της MAHLE, αυτή η εργασία 

είναι πλέον πανεύκολη. 

Οι κατασκευαστές οχημάτων προτείνουν 

συντήρηση των αυτόματων κιβωτίων  

ταχυτήτων: 

 n Για την αποφυγή υψηλών συνακόλουθων 

δαπανών σε περίπτωση προβλημάτων 

 n Για την παράταση της διάρκειας ζωής 

των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων 

 n Για τη διατήρηση μιας καλής απόδοσης  

του οχήματος 

 n Για την αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω 

φθοράς και ακάθαρτου υγρού  

αυτόματου κιβωτίου 

 n Για τη διασφάλιση μιας πιο άνετης  

διαδρομής 

 

Η λύση μας – FluidPRO® ATX 

 n Zero Cross – Ένα γρήγορο πρόγραμμα 

επιτρέπει ασφαλή και άνετη αλλαγή 

λαδιού και μέγιστη καθαρότητα  

(μόνο FluidPRO® ATX 180) 

 n Έξυπνη βάση δεδομένων – παρέχει γρή-

γορα λεπτομερείς πληροφορίες για τις 

σχετικές προδιαγραφές των οχημάτων  

και πληροφορίες σέρβις, π.χ. τύπος 

λαδιού, στάθμη πλήρωσης,  

προσαρμογείς και φίλτρα 

 n Ολοκληρωμένη διαδικασία – Η απλή 

και διαισθητική επιφάνεια σάς καθο-

δηγεί με λεπτομέρεια στην αυτομα-

τοποιημένη διαδικασία συντήρησης

 n Μέγιστη καθαρότητα – καμία μόλυνση 

λαδιού χάρη στη χρήση δύο αντλιών, 

χωριστών κυκλωμάτων λαδιού και αυτο-

ματοποιημένης διαδικασίας καθαρισμού  

 n Ξεκάθαρη ένδειξη της ποιότητας του 

λαδιού και της πίεσης του λαδιού 

του κιβωτίου κατά τη συντήρηση 

 n Πανεύκολη αλλαγή των ειδών των 

λαδιών με τις αποσπώμενες δεξαμενές 

 n Χρόνος συντήρησης μόνο από  

5 έως 15 λεπτά 

 n Οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων  

ελέγχονται αυτόματα πριν από κάθε  

συντήρηση και προσαρμόζονται στη  

φορά ροής – αυτό δεν χρειάζεται  

να αλλάξει πλέον χειροκίνητα 

 n Αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας 

του λαδιού του κιβωτίου – αυτόματη 

έναρξη της διαδικασίας έκπλυσης, μόλις 

το λάδι φτάσει στη σωστή θερμοκρασία 

 n Λειτουργία βυθομετρικής ράβδου 

– εναλλακτική μέθοδος αλλαγής 

λαδιού μέσω του οδηγού του σωλήνα 

λαδιού (μόνο FluidPRO® ATX 180) 

 n Ενσωματωμένη διαδικασία για την  

απομάκρυνση της ελαιολεκάνης  

και για την αλλαγή του φίλτρου 

λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων 

FluidPRO®  
ATX 150/ATX 180
Φιλικό προς τον χρήστη σχέδιο και  

σύγχρονη τεχνολογία 

 n Κινητό δοχείο 25 λίτρων για νέο 

υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυ-

τήτων με συσκευή ταχείας αλλαγής 

 n Δοχείο πρόσθετων ουσιών: 500 ml 

 n Πλέγμα απορροής για την ελαιολεκάνη 

 n Στήριγμα για τη βάση των εύκαμπτων  

σωλήνων 

 n Νέο φίλτρο λαδιού: Φίλτρο πλέγματος 

από ανοξείδωτο χάλυβα/μέγεθος 150 μm 

 n Αυτόματος κύκλος: υποστηριζόμενη  

διαδικασία 

 n Πλύση: αυτόματα 

 n Καθαρισμός εύκαμπτων σωλήνων:  

αυτόματα 

 n Αποστράγγιση της παλιάς δεξαμενής 

υγρού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 

 n Διαστάσεις: 750 × 750 × 1.200 χιλ. 

 n Βάρος: περ. 65 κιλά 

 n Οθόνη: LCD 4,3" 

 n Πληκτρολόγιο: πληκτρολόγιο μεμβράνης 

 n Ενημέρωση λογισμικού: τύπος USB A  

με κλειδί USB 2.0 

 n Υδραυλικό κύκλωμα: αντλία τροφοδοσίας 

10 l/min μονοβάθμια γραναζωτή αντλία

 n Υδραυλικές συνδέσεις: 3 m καθαρό 

μήκος των εύκαμπτων σωλήνων σέρβις 

1 και 2/Μήκος του παλιού εύκαμπτου 

σωλήνα απορροής υγρού αυτόματου 

κιβωτίου ταχυτήτων 1,5 m  

(μόνο FluidPRO® ATX 180) 

Αποκλειστικά  
για τα οχήματα  

Mercedes-Benz : 

FluidPro®  
ATX 190
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Περισσότερες λύσεις για  
αποτελεσματικό σέρβις

Συσκευή μέτρησης υψηλής  
ακριβείας για τα σωματίδια ντίζελ 

EmissionPRO® 180
Αξιόπιστη μέτρηση απαερίων σε  

βενζινοκινητήρες και ντιζελοκινητήρες 

 n Πληροί τα πρότυπα της οδηγίας 

ανάλυσης απαερίων 5.01 

 n Διαχωρισμός λογισμικού της επιφάνειας  

βαθμονόμησης και χρήστη 

 n Δομοστοιχειωτός τρόπος κατασκευής 

 n Ανοιχτή λύση Η/Υ 

 n Ενσωματωμένες οδηγίες χρήσης 

 n Διαισθητικό λογισμικό 

 n Δυνατότητα ενσωμάτωσης διάγνωσης 

και καθοδηγούμενης αναζήτησης  

σφαλμάτων 

 n Μονάδα καταγραφής αριθμού στροφών 

γενικής χρήσης με μεταβίβαση των  

τιμών μέσω USB ή Bluetooth 

 n Μια αποτελεσματική διεπιφάνεια  

επικοινωνίας οχήματος [Vehicle 

Communication Interface] για την 

ανάγνωση της μνήμης σφαλμάτων 

 n Άνετο καρότσι με εκτυπωτή, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη 

24 ιντσών και υπολογιστή 

Τα πλεονεκτήματα με  
μία ματιά 

 + Το πλήρες πακέτο της MAHLE 

για την ανάλυση απαερίων 

 + Σταθμός ανάλυσης απαερίων  

με βάση τα Windows 

 + Δυνατότητα χρήσης ως φορητή 

και σταθερή μονάδα 

 + Δυνατότητα διαμόρφωσης βάσει των 

επιθυμιών του εκάστοτε πελάτη 

 PMU400

Συσκευή μέτρησης υψηλής ακριβείας για 

τα σωματίδια ντίζελ 

 n Μετράει σωματίδια βενζινοκινητήρων 

μεγέθους μόλις περίπου 10 nm 

 n Ταιριάζει ιδανικά ως πρόσθετος  

εξοπλισμός στη συσκευή 

EmissionPRO® 180, αλλά και σε  

προϊόντα άλλων κατασκευαστών 

«Το νέο μας EmissionPRO® 180 είναι το καταπληκτικό αποτέλεσμα της συνεργασίας μας στον σχεδιασμό 
και την παραγωγή με την BRAIN BEE». Olaf Henning – Μέλος της διεύθυνσης του ομίλου της MAHLE και 
Διευθυντής του τμήματος Business Unit Aftermarket 

Εύκολος  
χειρισμός 

Τα πλεονεκτήματα με  
μία ματιά 

 + Κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία 

 + Εύκολος χειρισμός 

 + Λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα 

χάρη στην υπάρχουσα οθόνη 

και το πληκτρολόγιο 

 + Χειρισμός μέσω Bluetooth ή USB 

ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Ψηφιακό εργαλείο  
βαθμονόμησης ADAS 

 

Καλό είναι να 
γνωρίζετε  
 
Φυσικά, διατίθενται επίσης πρόσθετα 

εξαρτήματα, όπως το EASY PLACING 

KIT, κολάρα σύσφιξης τροχών ή  

προστατευτικά σκόνης. Περισσότερες  

σχετικές πληροφορίες θα βρείτε 

στους χωριστούς τιμοκαταλόγους μας. 

TechPRO®  
Digital ADAS 
Ψηφιακό εργαλείο βαθμονόμησης ADAS 

 n Εύκολη και αξιόπιστη βαθμονόμηση των 

συστημάτων υποβοήθησης οδηγού 

 n Με την διαισθητικά χειριζόμενη και 

ασφαλή για το μέλλον λύση, η MAHLE 

θέτει νέα πρότυπα σε αυτόν τον 

πολλά υποσχόμενο κλάδο προϊόντων 

Με αυτό το εργαλείο τα συνεργεία μπο-

ρούν να ρυθμίσουν και να βαθμονομήσουν 

εύκολα και γρήγορα τα συστήματα υποβο-

ήθησης οδηγού και μάλιστα με μόνο έναν 

ψηφιακό πίνακα βαθμονόμησης. Αυτό ση-

μαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. 

Το εργαλείο ενημερώνεται διαρκώς δια-

δικτυακά και διευρύνεται για την κάλυψη  

περισσότερων οχημάτων. 
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Εύκολα – Βαθμονόμηση των  
συστημάτων υποβοήθησης οδηγού 
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Τα πλεονεκτήματα με  
μία ματιά 

 + Πάντα κοντά στις εξελίξεις με 

ενημερώσεις μέσω WiFi 

 + Ένα καινοτόμο σχέδιο διεπιφάνειας  

προσφέρει άμεση και γρήγορη 

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες  

που χρειάζεστε για την επαγγελματική  

εργασία σας 

 + Κάλυψη στην αγορά αυτοκινήτων  

εντός ΕΕ πάνω από 90% 

 + Διαθέσιμη λειτουργία προγραμματισμού  

και ελέγχου PASS-THRU 

TechPRO® – Διαγνωστικά εργαλεία 

Η σειρά προϊόντων TechPRO® χρησιμεύει 

ως διαδραστική διεπαφή ανάμεσα σε 

εσάς, τον επαγγελματία αυτοκινήτων και 

το όχημα. Με πολυάριθμες και πολύπλευ-

ρες λειτουργίες, εκτενείς επιλογές σάρω-

σης, απλούστερο λογισμικό χρήστη και μια 

πληθώρα διεπαφών, τα εργαλεία σάρωσης 

TechPRO® διασφαλίζουν γρήγορη εργασία 

με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η συσκευή 

TechPRO® είναι εύκολη στον χειρισμό και 

τέλεια εναρμονισμένη στη λειτουργία του 

συνεργείου. Η συσκευή διαβάζει δεδομένα 

και σφάλματα, προβάλλει λύσεις, επιτρέπει 

τη διάγνωση στοιχείων και προσφέρει κωδι-

κοποίηση αυτών. 

TechPRO® Scan

Είναι ένα λειτουργικό σύστημα υψηλής από-

δοσης, το οποίο είναι έως και δέκα φορές 

γρηγορότερο από άλλα διαγνωστικά συστή-

ματα οχημάτων. Το TechPRO® Scan προ-

σφέρει άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε 

όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για 

την επαγγελματική εργασία σας. Ο διαγνω-

στικός σταθμός αναγνωρίζει το σύστημα του 

οχήματος και διαθέτει μια φιλική προς τον 

χρήστη οθόνη. Έτσι, μπορείτε να δείτε αμέ-

σως ποιες εργασίες είναι απαραίτητες για τη 

συντήρηση. 

TechPRO®  
TechPRO® SMART
Έναρξη της διάγνωσης του οχήματος 

εντός 7 δευτερολέπτων 

 n Εύκολος χειρισμός 

 n Ενσωματωμένες τεχνικές πληροφορίες  

(διάγραμμα συνδεσμολογίας, κατάλογος  

βλαβών, οθόνη κατάστασης) 

 n Λειτουργίες: ανάγνωση δεδομένων, 

ανάγνωση σφαλμάτων και εμφάνιση 

λύσεων. Διάγνωση για μεμονωμένα 

εξαρτήματα και κωδικοποίηση στοιχείων 

 n Οθόνη αφής 10,1 ιντσών και WLAN  

(μόνο ακροδέκτης) 

 n TecDocPOWERED 

 n Διαστάσεις: 317 × 217 × 50 χιλ. (ακρο-

δέκτης)/120 × 48 × 25 χιλ. (VCI) 

 n Βάρος: 1.500 γρ. (ακροδέκτης)/ 

90 γρ. (VCI) 

 n Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ISO 14230 

(ISO 9141-2)/ISO 11519 – J1850 PWM / 

ISO 11519 – J1850 VPW / ISO 11898-2 

– Δίαυλος CAN υψηλής ταχύτητας/ 

ISO 11898-3 – Δίαυλος CAN χαμηλής 

ταχύτητας / SAE J2411 – Δίαυλος CAN 

μονού καλωδίου  

 n SAE J2534 PASS-THRU:  

NEXUS-THRU (προαιρετικά) 

 n Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 4.1 – 

WLAN 802.11 Διπλή κεραία b/g/n – 

Τεχνολογία Beamforming (ακροδέκτης)/ 

Bluetooth 4.1 εμβέλειας έως και 

100 m σε ελεύθερο πεδίο (VCI) 

 n Οθόνη: Αφής 10,1 ιντσών TFT-LCD με 

ανάλυση 1.200 × 800 (ακροδέκτης) 

Τα γρηγορότερα διαγνωστικά  
εργαλεία στον κόσμο 
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MAHLE OzonePRO  
για ασφαλή καθαρισμό 
Η συσκευή OzonePRO της MAHLE είναι η επαγγελματική συσκευή καθαρισμού για εύκολη χρήση στο 
συνεργείο σας. Η συσκευή OzonePRO με τον ειδικό αισθητήρα της διασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα 
και ασφαλή διαδικασία καθαρισμού. 

Δεν υπάρχει 
χώρος για 
ιούς! 

Βασιζόμενος στις πληροφορίες για τον τύπο 

οχήματος και την εσωτερική κατάσταση του 

οχήματος, ο αισθητήρας αναλύει διαρκώς 

τη συγκέντρωση του παραγόμενου όζοντος 

στο εσωτερικό του οχήματος, έως ότου επι-

τευχθεί η ιδανική τιμή, και τη διατηρεί στα-

θερή για όσο χρόνο χρειάζεται, ώστε να δια-

σφαλιστεί ένας ιδανικός καθαρισμός. 

Επίσης, η συσκευή OzonePRO απομακρύ-

νει με αξιοπιστία τις δυσάρεστες οσμές που 

προκαλούνται από βακτήρια και μύκητες 

στο εσωτερικό του οχήματος. 

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο 
καθαρισμός του εσωτερικού του 
οχήματος; 

Ιοί, βακτήρια και μούχλα υπάρχουν συχνά 

στις ταπετσαρίες, τα πατάκια ή στο κύκλω-

μα ψύξης των οχημάτων. Για την ασφάλεια 

τόσο τη δική σας όσο και των πελατών σας, 

συστήνουμε, λοιπόν, έναν σχολαστικό κα-

θαρισμό του εσωτερικού του οχήματος σε 

κάθε συντήρηση. Μια υπηρεσία καθαρισμού 

με αποτελεσματικά μέσα είναι περισσότερο 

από ποτέ απαραίτητη. 

Το όζον (O3) χρησιμοποιείται συχνά για τον 

καθαρισμό εγκαταστάσεων υγιεινής και, με 

την καθαριστική δράση του, σκοτώνει απο-

τελεσματικά ιούς, μούχλα και βακτήρια που 

βρίσκονται στις επιφάνειες ή στο εσωτερι-

κό των οχημάτων. 

Το όζον είναι γνωστό ως ένα φυσικό απορ-

ρυπαντικό και προσφέρει μια ευρεία γκάμα 

δυνατοτήτων χρήσης: Μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί για τον καθαρισμό του αέρα, του νε-

ρού, επιφανειών και υφασμάτων. 

Άνετος  
χειρισμός 

μέσω  
εφαρμογής

Σύνδεση 

12 Volt 
μέσω του  
αναπτήρα 
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Πιέστε απλά το 
Start και η συσκευή 
αναλαμβάνει τα 
υπόλοιπα! 

Η χρήση της συσκευής OzonePRO στην κα-

θημερινή εργασία είναι απλή. 

Απλά τοποθετείτε τη συσκευή στο περι-

βάλλον που χρειάζεται να καθαρίσετε, πι-

έζετε το κουμπί έναρξης και η συσκευή 

διευθετεί αυτόματα τα υπόλοιπα. Σας ενη-

μερώνει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και 

ο χώρος είναι καθαρός και προσβάσιμος 

με ασφάλεια. 

Σύνδεση με  
άλλες συσκευές 
της MAHLE 

Σκοπός σας: Εργασία χωρίς σπατάλη χρό-

νου στο συνεργείο σας. Γι’ αυτό τον λόγο, 

η συσκευή OzonePRO διαθέτει Bluetooth 

για τη σύνδεση σε όλες τις άλλες συσκευ-

ές της MAHLE στο συνεργείο σας. Μπο-

ρεί να συνδεθεί πανεύκολα με τις διαγνωστι-

κές συσκευές TechPRO® και τους σταθμούς 

ArcticPRO® ACX AC. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε συμπληρωμα-

τικές διαδικασίες απευθείας μέσω της επι-

φάνειας χρήστη, αξιοποιώντας έτσι κατά τον 

καλύτερο τρόπο όλες τις συσκευές. 

O3-Easy –  
Η εφαρμογή για  
τη συσκευή 

Η συσκευή OzonePRO διαθέτει μια δική της 

εφαρμογή, με την οποία μπορείτε να διαχει-

ρίζεστε τη συσκευή και να παρακολουθεί-

τε εξ αποστάσεως τις διαδικασίες της: την 

εφαρμογή O3-Easy. 

Αναφορά 
καθαρισμού 

Στο τέλος της διαδικασίας, μπορείτε να απο-

στείλετε ή να εκτυπώσετε την αναφορά και 

να τη μεταβιβάσετε στους πελάτες σας, 

ώστε να προσφέρετε εξαιρετικές υπηρε-

σίες σέρβις. 

Έξυπνος χειρισμός με την  
εγγύηση της MAHLE 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Χωρητικότητα 5.000 mg/h

Bluetooth +

Αισθητήρας Όζον, Θερμοκρασία, Υγρασία, Πίεση αέρα 

Οθόνη κατάστασης LED

Remote Control App Εφαρμογή (App/Google Play Store) 

Ισχύς 70 W

Σύνδεση 12 V (αναπτήρας) 

220 V (προαιρετικά)

Διαστάσεις 360 × 280 × 288 χιλ. 

Βάρος 3 κιλά 

Πρόσθετα εξαρτήματα 

Γεννήτρια όζοντος 220/110 V 

Τροφοδοτικό 12 V 

Κωδ. πρ. 1010350462XX

Τι είναι αυτό που κάνει την  
επεξεργασία με όζον ξεχωριστή; 

Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο, 
το οποίο χρησιμοποιείται συχνά 
στους επαγγελματικούς καθαρι-
σμούς, χάρη στην ικανότητά 
του να καταστρέφει βακτήρια, 
μύκητες και ιούς. 

Κάθε χωριστό μόριο όζοντος (O3) παράγεται 

στη φύση μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης: Από 

τον διαχωρισμό μορίων οξυγόνου (O2) σε με-

μονωμένα ατομικά μόρια οξυγόνου (O1) μπο-

ρεί να σχηματιστεί ένα νέο τριατομικό μόριο. 

Η διάρκεια ζωής του νέου μορίου είναι, πά-

ντως, περιορισμένη: Στην πραγματικότητα, 

το όζον διασπάται ξανά σε οξυγόνο εντός 

ελάχιστων λεπτών. 

Η συσκευή καθαρισμού OzonePRO της 

MAHLE χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία. 

Μέσω των κεραμικών πλακών με το φαι-

νόμενο εκκένωσης κορώνα, παράγεται 

όζον και στη συνέχεια αποβάλλεται από 

τη συσκευή στο περιβάλλον. Σε σύγκρι-

ση με άλλα συστήματα, η συσκευή μπορεί 

να παράγει σημαντικά μεγάλες ποσότητες 

απαραίτητου όζοντος σε σύντομο χρόνο. 

Ο αισθητήρας 

Ο ενσωματωμένος ειδικός αισθητήρας παί-

ζει καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία. 

Χάρη στη λειτουργία ανάλυσης και ελέγχου, 

ο αισθητήρας εξασφαλίζει ότι το όζον θα 

χρησιμοποιηθεί στο όχημα για όσο χρειάζε-

ται, προκειμένου να απομακρυνθούν οι ιοί, 

τα βακτήρια και οι μύκητες. Έτσι, η τεχνο-

λογία αποτρέπει ζημιές λόγω οξείδωσης στο 

εσωτερικό του οχήματος. 

Η χρήση του όζοντος ως 

καθαριστικού του αέρα και του 

νερού υποστηρίζεται παγκο-

σμίως από διάφορα υπουργεία 

υγείας: Η επεξεργασία όζοντος 

είναι ένας φυσικός τρόπος 

καθαρισμού περιοχών μολυ-

σμένων από βακτήρια, ιούς, 

σπόρους, μούχλα και ακάρεα. 
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MAHLE Aftermarket –  
Πάντα το σωστό πρόγραμμα 

Τι περιλαμβάνουν  
όλα τα προϊόντα μας 

Η MAHLE Aftermarket ενώνει επτά δυνατές  
μάρκες, οι οποίες είναι συνώνυμες της καινοτο-
μίας και της ασυμβίβαστης ποιότητας, τόσο σε 
παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, καθώς και το ευρύ και 

διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας στους τομείς: 

 n Εξαρτήματα κινητήρων 

 n Φλάντζες 

 n Φίλτρα 

 n Ψύξη και Κλιματισμός 

 n Μίζες και Δυναμό 

 n Ηλεκτροκίνηση και Ηλεκτρονικά συστήματα 

 n Εξοπλισμός συνεργείων και Διάγνωση 

 

Χάρη σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εφοδιαστικής, τα προϊόντα μας 

είναι γρήγορα στη διάθεσή σας. 

MAHLE CustomerCare Portal 

Η ψηφιακή πύλη πελατών της MAHLE είναι το κλειδί για τον κόσμο 

των υπηρεσιών σέρβις, καθώς συγκεντρώνει συνοπτικά όλα τα προϊ-

όντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που απαιτούνται στην καθη-

μερινή εργασία. Εκτός του συστήματος ticketing, με το οποίο μπορεί-

τε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας απευθείας στους ειδικούς της 

MAHLE, υπάρχει επίσης διαθέσιμο το κατάστημα διαφημιστικών μέ-

σων. Εδώ, μπορείτε να παραγγείλετε άμεσα όλα τα υλικά, τα οποία 

παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες. Εγγραφείτε τώρα δωρεάν 

στην ιστοσελίδα customercare.mahle-aftermarket.com 

 

 

Φυλλάδια ζημιών 

Τα φυλλάδια ζημιών αποτελούν πλέον ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για 

τα συνεργεία και τους τεχνικούς. Με εικόνες και λεπτομερή επεξήγη-

ση των ευρημάτων, των αιτιών και των λύσεων ή του τρόπου αποφυ-

γής των ζημιών, περιγράφουμε περιπτώσεις ζημιών που εμφανίζονται 

συχνά στην εκάστοτε ομάδα προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά πόστερ 

Τα τεχνικά πόστερ υποστηρίζουν πρακτικά τους ειδικούς στην καθη-

μερινή τους εργασία – με πολύτιμες πληροφορίες ως προς την απο-

συναρμολόγηση και τη συναρμολόγηση των προϊόντων μας. Πάντα 

διαθέσιμα και έτοιμα, όποτε τα χρειάζεστε. Μπορείτε να προμηθευ-

τείτε τα φυλλάδια ζημιών και τα τεχνικά πόστερ από τον εμπορικό 

συνεργάτη σας ή διαδικτυακά στο Κέντρο Μέσων, στην ιστοσελίδα 

mahle-aftermarket.com. 

Τα καλύτερα εξαρτήματα οχημάτων βρίσκονται τη σωστή ώρα στο σωστό μέρος. Η MAHLE Aftermarket 
διατηρεί περισσότερα από δώδεκα κέντρα εφοδιαστικής και πολυάριθμα τοπικά σημεία στήριξης σε 
στρατηγικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και την Ασία – με ιδανική 
ροή των εμπορευμάτων και, συνεπώς, την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα. 

Τα προϊόντα MAHLE συγκαταλέγονται ανάμεσα στα δημοφιλέστερα στην αγορά εξαρτημάτων οχημάτων – ακόμη και σε αυτούς που προτιμούν 

μη γνήσια εξαρτήματα. Γι’ αυτό, οι συσκευασίες μας για τα εξαρτήματα κινητήρων, τους στροβιλοσυμπιεστές και τους θερμοστάτες διαθέτουν 

μια ειδική ετικέτα ασφαλείας. Συνδυάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως VeoMark® και κωδικό MAPP, που χάρη στον συνδυα-

σμό τους προσφέρουν στο εμπόριο ύψιστη προστασία έναντι των απομιμήσεων. Οπουδήποτε και εάν μας χρειάζεστε, τα κέντρα εφοδιαστικής 

μας και τα υποκαταστήματα διανομής μας είναι κοντά σας – σε Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Γερμανία, Ντουμπάι, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ινδία, 

Ιαπωνία, Μεξικό, Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Νότια Αφρική, Τουρκία, Ουκρανία και ΗΠΑ. 

25 σημεία παγκοσμίως 

1.700 συνεργάτες 

150.000 ανταλλακτικά 

25.000 συνεργάτες διανομής 

100%  ποιότητα πρωτότυπου 
εξοπλισμού 
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Περιοδικό πελατών MPULSE 

Το περιοδικό πελατών μας ενημερώνει για όλα τα σχετικά θέματα 

γύρω από τη MAHLE και τον κλάδο aftermarket: Πληροφορίες προ-

ϊόντων και σχετικές γνώσεις, τεχνικές συμβουλές για το συνεργείο, 

οδηγίες και βίντεο τοποθέτησης, τάσεις και εξελίξεις, καθώς και συ-

ναρπαστικές ιστορίες και δράσεις για συμμετοχή και βραβεία. Το 

MPULSE κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σε-

πτέμβριο. Το περιοδικό MPULSE διατίθεται online στην ιστοσελίδα 

mpulse.mahle.com καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Διαφημιστικό υλικό

Με ελκυστικά διαφημιστικά υλικά, στοχεύουμε να μας θυμάστε τόσο 

εσείς όσο και οι πελάτες σας – διαφημιστικά για εκθέσεις και διοργα-

νώσεις ή πρακτικά βοηθήματα για συνεργεία. Προσφέρουμε το κα-

τάλληλο προϊόν για κάθε τομέα εφαρμογής. 

 

Προώθηση πωλήσεων 

Για να γνωρίζετε πάντα τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας όλες τις 

σημαντικές πληροφορίες προϊόντων, τις καινοτομίες ή τις δράσεις, 

διαθέτουμε χρήσιμο υλικό προώθησης πωλήσεων για υπαίθρια δια-

φήμιση, σημεία πώλησης και ολόκληρο το περιβάλλον συνεργείου. 

Η MAHLE Aftermarket στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Θέλετε να μαθαίνετε καθημερινά τι νέο υπάρχει και να συμμετέχετε 

σε τακτικές δράσεις και διαφημιστικά παιχνίδια; 

Πληροφορίες για τρέχουσες εκθέσεις και διοργανώσεις έως τεχνικές 

ενημερώσεις και γενικά νέα – με τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης θα είστε πάντα ενημερωμένοι. 

Μεμονωμένη υποστήριξη πωλήσεων 

Με μεγάλη μας χαρά μπορούμε να εκπονήσουμε, επίσης, σχέδια 

υποστήριξης πωλήσεων για λογαριασμό σας. Απευθυνθείτε στον 

προσωπικό σας συνεργάτη πωλήσεων για τις προσφορές μας ή 

απευθείας στην ιστοσελίδα customercare@mahle.com. 

 

Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οι ειδικοί προϊόντων της MAHLE Aftermarket έρχονται σε εσάς – μαζί 

με όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυ-

νατότητα εσείς και οι συνεργάτες σας να μας επισκεφτείτε για ένα 

πρακτικό σεμινάριο. Σε κάθε περίπτωση, τα εξειδικευμένα εκπαιδευ-

τικά προγράμματά μας θα αναβαθμίσουν την τεχνογνωσία σας. Εν-

διαφέρεστε; Τότε, απευθυνθείτε στον εμπορικό συνεργάτη σας ή 

στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ma.training@mahle.com. 

Technical Messenger 

Σημαντικές τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές γύρω από τρέ-

χοντα θέματα σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή – πολύ 

απλά μέσω email. Το Technical Messenger κυκλοφορεί ανά τακτά 

διαστήματα στην ιστοσελίδα μας, ενώ μπορούμε να σας ενημερώ-

νουμε επίσης μέσω email, εάν το επιθυμείτε. Θα θέλατε να ενημε-

ρώνεστε για τις εκδόσεις μέσω email; Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα:  

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

Πληροφορίες καταλόγων 

Για περιβαλλοντικούς λόγους, θέλουμε να αποφύγουμε τους τυπω-

μένους καταλόγους στο μέλλον – αυτοί οι κατάλογοι είναι πλέον δια-

θέσιμοι σε ψηφιακή μορφή. Στον online κατάλογό μας έχετε, επίσης, 

πρόσβαση στο ισχύον πρόγραμμα προϊόντων μας, καθώς και σε πολ-

λές άλλες σημαντικές πληροφορίες. Το Σύστημα Ενημέρωσης Πελα-

τών (CIS) δίνει πληροφορίες ανά μήνα σχετικά με προγραμματισμέ-

νες κυκλοφορίες προϊόντων, καινούρια προϊόντα και προϊόντα που 

σύντομα δεν θα είναι διαθέσιμα. 

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

Θέλετε να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο CIS; Εγγραφεί-

τε στην ιστοσελίδα mahle-aftermarket.com, στη στήλη «Υπηρεσίες». 

Ηλεκτρονικό κατάστημα MAHLE 

Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια μπορείτε να παραγγείλετε απο-

κλειστικά ως χονδρέμπορος όλα τα προϊόντα της MAHLE μέσω μιας 

πλατφόρμας. Τα πλεονεκτήματα για εσάς: 

 n Οι εικόνες των προϊόντων επιταχύνουν την αναγνώριση. 

 n Η διαθεσιμότητα και οι τιμές αγοράς προβάλλονται άμεσα 

 

customercare.mahle-aftermarket.com

 

Φυλλάδια και διαφημιστικά 

Τα φυλλάδια και τα διαφημιστικά μας έχουν στόχο την ενημέρωση τη 

δική σας και των πελατών σας – τόσο σχετικά με εμάς, ως εταιρεία, 

όσο και σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

Παράλληλα, φροντίζουμε για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 

εντύπων μας: Εξετάζουμε λεπτομερώς κάθε παραγγελία εκτύπω-

σης, μειώνουμε τις εκτυπώσεις, χρησιμοποιούμε, όπου μπορούμε, 

χαρτί πιστοποιημένο κατά PEFC από δασικές εκτάσεις που υπόκει-

νται σε αειφόρο διαχείριση και στηρίζουμε ταυτόχρονα τα έργα προ-

στασίας του κλίματος με κλιματικά ουδέτερες τεχνικές εκτύπωσης. 

 n Εκθέσεις 

 n Εκδηλώσεις 

 n Συντακτικές καταχωρήσεις 

 n Γραφήματα 

 n Προβολές 

 n Διαφημιστικά παράθυρα 

 n Ενέργειες πωλήσεων 

 n Ξεναγήσεις στο εργοστάσιο 

Κανάλι της MAHLE 

στο YouTube 

Σελίδα της MAHLE 

στο Facebook 

mahlempulse  

στο Instagram 

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/
https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/en/EUR/login/register
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