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عمل رائع!

کار فوقالعاده!
تحت پشتیبانی MAHLE
مسئولیت تضمین امکان جابجایی رورانه میلیونها نفر در سراسر جهان بر عهده تعمیرگاهها است .وقتی وضعیت پیچیده
می شود ،مکانیک ها همواره خونسردی خود را حفظ می کنند .زمانی که به کمک آنها نیاز باشد ،به سرعت و به صورت
انعطافپذیر پاسخ میدهند .دانش و مهارتهای جدید در مورد حمل و نقل آینده را کسب میکنند .و حتی خود را به آب و
آتش میزنند تا آنچه ناممکن به نظر میرسد را ممکن سازند .آنها قهرمانان واقعی هستند!

ک ا ر ف و ق ال

ع
اده!

ما در این مواقع پشت صحنه هستیم ،و ضمن
رصد فعالیت های تعمیرگاه ها ،از آنها پشتیبانی
می کنیم .زیرا درست در زمانی که حمل و
نقل به سرعت در حال تغییر و تحول است و
موتورهای احتراقی کم مصرف و سازگار با آب و
هوا و همچنین طرح های نیروی محرکه جایگزین
همزمان وجود دارند ،به همان نسبت به شریکی
مجرب ،مطمئن و نوآور هم نیاز است.

شریکی که نه تنها کیفیت ،قابلیت اطمینان ،و
دانش تخصصی را تضمین کند ،بلکه با مسیرهایی
آشنا باشد که قبال هیچ کس آنها را نپیموده است.
ال بر کار
به این ترتیب ،تعمیرگاه ها می توانند کام ً
خود تمرکز کنند؛ و هنگام تعمیر و نگهداری ،همه
کارها به خوبی پیش برود .به نحوی که در پایان
فقط دغدغه واقعا ً اصلی شما در کانون توجه
باشد ،یعنی :کار فوق العاده!

خوب ،کار فوقالعاده در عمل چگونه
انجام میشود؟
از طریق همکاری با شریکی که پشتیبانی ارائه
می کند و مجموعه محصوالتی روزافزون را برای
کلیه حوزه های زیر ارائه می دهد:
nقطعات موتور
nواشرها
nفیلترها
nخنکسازی موتور و تهویه مطبوع
nموتورهای استارت و دینامها
nتجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی
nتجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی
هر آنچه در  MAHLEانجام می دهیم ،باید برای
مالکان تعمیرگاهها و مکانیکها ارزش افزوده واقعی
ایجاد کند .به همین دلیل ما مرتبا همین سؤاالت را
از خودمان میپرسیم :آیا این قطعه یدکی آن چیزی که
وعده دادهایم را محقق میسازد؟ آیا قابلیت دسترسی
به آن تضمین شده است؟

استفاده از آن به چه صورت است؟ تضمین نگهداری
و سرویس در همه مدلها چگونه امکانپذیر است؟ و
برای آینده خودرو ،چه چیزی اهمیت دارد؟
ما بر این باوریم که موتور احتراقی همچنان به مدت
طوالنی پایه و اساس فعالیت در تعمیرگاهها خواهد
بود .در عین حال ،میدانیم که آینده به خودروهای
برقی و نیز سایر فناوریهای رانشگر و سوختهای
جایگزین تعلق دارد.
به همین دلیل ،همچنان هر دو مسیر را دنبال
خواهیم کرد؛ یعنی محصوالت مناسب و همچنین
سرویسهای جامع ،از خنککننده موتور و تهویه
مطبوع گرفته تا قطعات موتور ،فیلترها ،و تجهیزات
تعمیرگاه و عیبیابی ،را به میزان یکسان برای
خودروهای دارای موتورهای احتراقی و خودروهای
برقی به کارگاهها عرضه خواهیم کرد.

صفحات زیر نمایی کلی از
مجموعه محصوالت و خدمات ما
را ارائه می کنند .همه اطالعات
به صورت آنالین در نشانی
 mahle-aftermarket.comهم در
دسترس است.

ک ا ر ف و ق ال

ع
اده!

قطعات موتور

مدیریت گرما

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

روی تاج پیستون ،نشان شرکت یا
نشان تجاری ،حداکثر قطر پیستون،
فضای آزاد نصب ،و جهت نصب
طبق الزامات سازنده موتور مربوطه
درج شده است.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

عملکرد ما در همه حیطهها عالی
است—حتی در دنیای سریع فرمول 1

Ernst Mahle

موتورهای استارت و دینامها

در نتیجه ،ارتفاع کلی یا ارتفاع تراکم پیوسته رو به کاهش است .پیستونهای
 ECOFORM®که توسط  MAHLEطراحی شده است ،به عنوان راهکارهای جدید
وزن کمتری دارند—وزن پیستونهای یکتکه و به تناسب پرداختکاری شده
 MONOTHERM®به سبکی وزن پیستونهای آلومینیومی است .و این پیستونها
نیز به طور قابل مالحظهای ارتقا داده شدند—حاصل این کار پیستون آلومینیومی
با حامل رینگ خنککاری شده است.

پیستون یک قطعه فلزی
است که برای فعالیت
ال
یک موتور احتراقی کام ً
ضروری است .همچنین،
مانع از مغرور شدن بیش از
حد مهندسان میشود.

فیلترها

آنها پیوسته در آتش هستند ،و شرایط کار آنها سال به سال سختتر میشود .بار
گرمایی (تا  2,600درجه سانتیگراد) و میانگین پیک فشار سیلندر افزایش یافته
است ،و بارهای نیروی اینرسی از طریق طرح های تعداد دور باال و گرایش به
سمت افزایش دامنه حرکت پیستون ،تقویت شده است .به تناسب خواسته ها و
مطالبات افزایش مییابند :وزن کمتر ،مصرف روغن کمتر ،و ایمنی مطلق—حتی
در آزمایشات تحمل بار گرم و سرد یا مقاومت در برابر شوک حرارتی.

واشرها

پیستونها

 MAHLEبه عنوان تولیدکننده انبوه ،به فرمول  1متعهد است و از تجربیات و دانش
تخصصی این کالس مسابقه ممتاز بهره میبرد MAHLE .به عنوان بزرگترین
تولیدکننده پیستون در دنیا ،پیوسته در حال تحقیق درباره محصوالت آینده است و
هم اکنون راهکارهایی—سریع ،مطمئن و در سراسر جهان— را برای تقریبا ً هر
موتوری ارائه میکند .با پیستونهای ما ،بازار لوازم یدکی و تجهیزات خودرو از
قطعات موتور تجهیزات اصلی و در نتیجه از این ضمانت نهفته در همه محصوالت
ما برخوردار می شود :آزمایش شده در سخت ترین شرایط و اثبات شده در عمل.
وعدهای که ما آن را تضمین میکنیم.

قطعات موتور
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قطعات موتور

قطعات موتور

پیستون کامل—
برای هر کاربردی

پیستونهای Ferrotherm®

پیستونهای Monotherm®

پیستونهای حامل رینگ با مجرای
خنککننده و تقویت تاج

تاج پیستون فوالدی و بدنه آلومینیومی از طریق پین
پیستون به صورت متحرک به یکدیگر متصل هستند.
استحکام باال و فرسایش پایین در موتورهای دیزلی
سنگین رعایت حد مجاز گازهای خروجی و آالیندگی
اندک را امکانپذیر میکنند.

پیستون یکتکه از جنس فوالد آهنگری شده با
استحکام ساختاری بسیار باال که برای محفظههای
احتراق پیشرفته با فشار  250بار و باالتر طراحی
شده است .با بدنه متصل و ترکیب شده با پین پیستون
کوتاه ،وزن آن مشابه وزن پیستون آلومینیومی است.

برای موتورهای دیزلی سنگین .روکش آندی سخت
(روکش  )HAروی تاج پیستون مانع ایجاد ترک در
لبه کاسه یا تاج میشود.

پیستونهای دوزمانه

ساخته شده از آلیاژهای آلومینیومی مخصوص برای
تحمل بارهای مکانیکی و گرمایی باال در موتورهای
دوزمانه.

پیستونهای  MonoWeld®برای خودروهای تجاری

پیستون فوالدی ساخته شده با جوشکاری اصطکاکی به دلیل قابلیت تحمل بار گرمایی باال ،الزامات را برآورده و
فشارهای سیلندر بیش از  230بار را امکانپذیر میکند .ساختار محصور و محکم آن امکان خنکسازی بهتر
لبه کاسه را فراهم میکند ،زیرا میتوان دیوارهها را نازکتر کرد .بدنه متصل شده موجب هدایت جانبی بهتر و
در نتیجه کاهش احتمال ایجاد حفره میشود.

مدیریت گرما

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

پیستونهایی برای موتورهای بنزینی و دیزلی در
خودروهای سواری که گنجایش بار باالیی دارند.
این پیستونها با نوارهای فوالدی ریختهگری شده و
بدون درز ،بدنهای یکپارچه با مقاومت باال را شکل
میدهند.

پیستونهای بسیار روان با نوارهای فوالدی
ریختهگری شده برای موتورهای خودروهای
سواری—ناحیه بین قسمت رینگ تا بدنه پیستون
درز دارد.

حامل رینگ و مجرای خنککننده در یک فرایند
خاص به صورت یک سیستم به یکدیگر متصل
میشوند .این امر موجب بهبود انتقال گرما در شیار
رینگ نخست میگردد.

پیستونهایی برای موتورهای دیزلی با حامل رینگ
فلزی دائم و ثابت از جنس چدن مخصوص برای
افزایش مقاومت در برابر سایش ،به ویژه در
شیار نخست .افزایش ظرفیت بار به خاطر بوش
پایهانگشتی ساخته شده از ماده اولیه مخصوص.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

Autothermatik®/Hydrothermatik®

Autothermik/Hydrothermik

پیستونهای  Ecoform®با هستههای جانبی محوردار
پیستونهای دارای وزن بهینه شده برای موتورهای بنزینی .یک
فناوری ویژه ریختهگری ،وزن کم توأم با استحکام ساختاری باال را
امکان پذیر میکند .حیطههای کاربرد :وسایل نقلیه ریلی ،وسایل
نقلیه ویژه ،تجهیزات دریایی ،نفت و گاز ،و موتورهای صنعتی.

پیستونهای حامل رینگ با بوش
پایهانگشتی

موتورهای استارت و دینامها

پیستونهای

پیستونهای

پیستونهای دارای حامل رینگ
خنککاری شده

برای دماهای کاری باال :خنکسازی شدید تاج
پیستون و قسمت رینگ با روغن در حال گردش در
مجرای خنککننده.

پیستون دارای بدنه یکپارچه ریختهگری شده با
عمر طوالنی برای موتورهای بنزینی و دیزلی—تاج
پیستون ،قسمت رینگ ،وبدنه یک واحد مستحکم
را شکل میدهند .گستره کاربرد :موتورهای مدل تا
موتورهای بزرگ.

عمدتا ً ویژه موتورهای خودروهای سنگین و موتورهای
خودروهای مسابقه .فرآیند ویژه تولید استحکام
آنها را افزایش میدهد و پیششرطی برای سطح
مقطعهای کوچکتر دیواره و وزن کمتر است.

فیلترها

ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده پیستون در سطح جهان ،تعداد زیادی از انواع محصوالت و مواد اولیه را عرضه
میکنیم .سبد محصوالت ما شامل پیستونهای آلومینیومی ریختهگری شده یا جوشکاری شده با پرتو الکترونی و نیز
پیستونهای کامپوزیتی با بدنههای آلومینیومی ،چدن نشکن ،و فوالدی میشود .پیستونهای کامپوزیتی به تاجهای
پیستون از جنس فوالد آهنگری شده پیچ شدهاند—ماده اولیهای که آزمایشات انجام شده روی آن حاکی از نتایجی بسیار
عالی است .پیستونهای فوالدی نه تنها در انواع پیچی عرضه میشوند ،بلکه در انواع ساخته شده با جوشکاری اصطکاکی
یا لحیمکاری در دمای باال در دسترس هستند .مجموعه پیستون  MAHLEبرای موتورهای بزرگ شامل محصوالتی با قطر
حداکثر  580میلیمتر است.

پیستونهای حامل رینگ با مجرای
خنککننده

پیستونهای دارای بدنه یکپارچه
ریختهگری شده

پیستونهای دارای بدنه یکپارچه
آهنگری شده

واشرها
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قطعات موتور

مجموعههای رینگ و پیستون
ما همواره در حال بهبود بخشیدن به عملکرد و ویژگیهای
حرکت رینگهای پیستون هستیم—در این بین،
تأسیسات تولیدی بسیار پیشرفته استانداردهای کیفیت را
تعیین میکنند.
دهها سال توسعه و تولید همکنش مؤثر بین پیستونها و رینگهای پیستون را برای
پاسخگویی به باالترین انتظارات تضمین میکند:
nعایقبندی بین محفظه احتراق و محفظه میللنگ
nمحدودسازی و تنظیم مصرف روغن
nانتقال گرمای پیستون به دهانه سیلندر خنکسازی شده
حتی اگر سیلندر اندکی متفاوت از شکل ایدهآل باشد ،رینگهای پیستون باید
ال کیپ سیلندر باشند .نیروهای اینرسی و فشار احتراق باال و
دور تا دور و کام ً
نیز فشار به شدت فرساینده الزاماتی قابل توجه را در مورد ماده اولیه از حیث
استحکام ،کیفیت سطح ،و شکل ایجاد می کنند.

مجموعه رینگ ایدهآل برای هر نوع پیستون
ما مجموعه رینگهای پیستون را برای تقریبا ً همه موتورهای خودروهای سواری،
بنزینی ،و دیزلی و نیز موتورهای دیزلی خودروهای تجاری با قطر  52تا
میلیمتر—با کیفیت تجهیزات اصلی یا مخصوص موتورهای کارکرده—عرضه
میکنیم.
160

مواد اولیه صرفاً با کیفیت عالی
برای فشارهای عادی تا باال ،مواد اولیه همراه با انباشتههای گرافیت ورقهای
به کار میرود ،حال آنکه برای الزامات بسیار باال ،مواد اولیه از جنس چدن
خاکستری همراه با گرافیت گردهای انباشته شده یا مواد اولیه فوالدی مورد استفاده
قرار میگیرند.

روکشهای سطوح متحرک
برای افزایش مقاومت در برابر فرسایش و سایش ،سطوح متحرک رینگهای
پیستون دارای روکش است (با روکشهای افشانهای کروم یا پالسما از جنس
مواد فلزی یا سرامیکی).

خوب است بدانید

مجموعه رینگ " "Nساخت
با رینگ های به کار رفته در تجهیزات
اصلی مطابقت دارد .از این مجموعه
رینگ می توان برای پیستون های نو یا
کارکرده استفاده کرد .مجموعههای
رینگ " "Vو" "Gساخت MAHLE
راهکاری مقرون به صرفه را برای عادی
کردن مصرف روغن و کاهش افت تراکم
در پیستون های کارکرده ارائه می کند.
MAHLE

رینگهای دارای نشانه  TOPباید طوری نصب شود که این نشانهها رو به باال
(به سمت تاج پیستون) باشد.

قطعات مطمئن—
در تناسب کامل با یکدیگر

قطعات موتور

سنگزنی خوب فرسایش رینگ پیستون ،انتشار ذرات ،مصرف روغن ،و فرسایش بر
اثر اصطکاک را کاهش میدهد .اصالحات آتی در سنگزنی مرحله کار کردن اولیه
سیلندر را باز هم کاهش داده و ویژگیهای مقاومت در برابر اصطکاک را بهبود
خواهد بخشید .شرط الزم برای سنگزنیهای خوب و یکنواخت بوش سیلندر،
کیفیت باالی ماده اولیه است (محصول ریختهگری غیر متخلخل و بدون حفره،
ساختار همگن ،سختی یکدست ،و پرداخت اولیه داخل سیلندر).

مهمترین روشهای سنگزنی در هر یک از مراحل فرایند
شرح
سنگزنی معمولی

فرآیند سنگزنی

نوع
1
2

کیفیتی که مقبول واقع میشود—
تناسب دقیق و عمر باال

3

سنگزنی مسطح

1
2
3

سنگزنی برسی

1
2

سنگزنی با سیاالت
سنگزنی لیزری

1
2

عملکرد 1ام
الماس
الماس

سرامیک
الماس
الماس
الماس
الماس
الماس

عملکرد 2ام
الماس

سرامیک
سرامیک
الماس
الماس

سرامیک
الماس

سرامیک

الماس

الماس

الماس

ساختار لیزری

الماس

عملکرد 3ام

عملکرد 4ام

الماس/سرامیک

کاربرد
سری خودروهای سواری بنزینی
سری خودروهای سواری دیزلی

سری خودروهای تجاری

سری خودروهای سواری بنزینی

الماس

سری خودروهای سواری دیزلی

الماس

سری خودروهای تجاری

سرامیک

سری خودروهای تجاری/سواری

برسکاری
برسکاری

سنگزنی با
سیاالت

سرامیک

ساختار لیزری

ریزپرداختکاری

سری خودروهای سواری دیزلی

سرامیک

آزمایش/مسابقات اتومبیلرانی

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

سنگزنی

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

برای بوش سیلندر عالوه بر آلومینیوم ،از آلیاژ چدن (ترکیبی از چدن خاکستری و
فسفر) استفاده میکنیم .اجزای دیگر آلیاژ ویژگیهای فرسایش را بهبود میبخشند،
در حالی که تشکیالتی از جنس باینات و ذرات سیار ریز پرلیت این ماتریس را
تقویت میکند.

موتورهای استارت و دینامها

مواد اولیه

مدیریت گرما

 MAHLEبرای بسیاری از تولیدکنندگان بینالمللی موتور ،بوش سیلندر تولید
میکند—هم برای مراکز تولید انبوه و هم برای بازار فروش لوازم یدکی و تجهیزات
خودرو—و همیشه دستورالعمل های کیفی سختگیرانه مربوط به ماده اولیه،
ساختار ،و کیفیت سطوح را به دقت رعایت میکند .به لطف کاهش آستانه خطا،
بوشها را میتوان با دقتی بسیار باال نصب کرد .ما نوع آلیاژ ،فرآوری مواد مذاب،
و پرداخت تراشکاری را پس از مشورت دقیق با سازندگان موتور تعیین میکنیم.

فیلترها

ما سطوح سیلندر را نیز پیوسته بهسازی میکنیم .تناسب
دقیق بوش سیلندر سنگزنی شده با پیستون و رینگهای
پیستون (با بهینهسازی سطوح چدنی) میزان مصرف
روغن و نشت گاز از پیستون را کاهش داده و موجب
فرسایش کمتر ،کاهش زمانهای کار کردن اولیه ،و افزایش
زمانهای حرکت میشود.

قطعات موتور

بوشهای سیلندر

واشرها
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قطعات موتور

قطعات موتور
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یاتاقانها

موتورهای استارت و دینامها

عالوه بر همه فناوریهای سنتی MAHLE ،در حال
حاضر بلبرینگهای مختلف دارای روکش پلیمری
و واشرهای فشاری دارای روکش پلیمری را نیز
تولید میکند.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

بادوام و مقاوم—
برای هر نوع موتور

جدیدترین بلبرینگ های پلیمری مورد استفاده
در ارتباط با تجهیزات اصلی ( )OEرا می توان
جایگزین بلبرینگ های کندوپاشی در برخی
کاربردها کرد.

روش ایجاد روکش بر اساس
اصل پاشش کاتد است که در
آن اتمهای کاتد فلزی از طریق
یونهای برخورد کننده تخلیه گاز
پاشیده میشوند .فلز پاشیده شده
به این روش به صورت یک الیه
یکنواخت روی سطح متحرک
پوسته بلبرینگ مینشیند.

مدیریت گرما

ما با همکاری سازندگان موتور ،بلبرینگ هایی
برای انواع موتورها طراحی و آزمایش کرده ایم.
تحقیقات بنیادی و توسعه مستمر مواد اولیه و
فناوریهای تولید باالترین کیفیت را تضمین
می کند—مقاوم در برابر فرسودگی ،انطباقپذیر،
بسیار بادوام ،و مقاوم در برابر سایش و خوردگی.
ما پوسته بلبرینگ ،بلبرینگ های لبهدار ،بوش
بلبرینگ و واشرهای فشاری با قطر  27تا 140
میلی متر ،و نیز بوش بلبرینگ هایی با قطر  6تا
 105میلیمتر را تولید می کنیم.

آلیاژهای برنزی بسیار پیشرفته و بدون سرب
و آلیاژهای آلومینیوم جدید و بسیار بادوام در
ساخت محصوالت به کار می رود .ترکیب آلیاژهای
جدید با روکش های پلیمری جدید موجب افزایش
مقاومت در برابر فرسایش باال ،ارتقای ویژگی های
کار کردن اضطراری بسیار مطلوب ،و کاهش
شدید احتمال بروز گیر ،به ویژه در مراحل
اصطکاک ترکیبی ،در موتورهای روشن-خاموش
و هیبریدی می شود.

کندوپاش
(اسپاترینگ)

فیلترها

عالوه بر فناوری های برتر کنونی مانند
بلبرینگ های کندوپاشی MAHLE ،در ارتباط با
تجهیزات اصلی ( )OEدر زمینه ابداع مواد اولیه
و روکشهای جدید پیشگام است.

واشرها

مواد اولیه و روشهای تولید
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قطعات موتور

اجزای مجموعه سوپاپ
سوپاپها به همراه رینگهای نشیمنگاه سوپاپ وهادیهای سوپاپ یک سیستم
یکپارچه را شکل میدهند که باید در برابر فشارهای بسیار شدید مقاومت کند .به
همین دلیل ،ما نه تنها سوپاپها بلکه حتی قطعات مکمل افزایش مقاومت در برابر
اصطکاک—رینگهای نشیمنگاه سوپاپ وهادی سوپاپ—را نیز در مجموعه
خود داریم .توسعه همزمان این اجزا در قالب سیستم ،مزایای چشمگیری را از
نظر به حداقل رساندن فرسایش و استهالک و بهرهوری اقتصادی به همراه دارد.

همه انواع سوپاپها
 MAHLEسوپاپهایی در اشکال و انواع گوناگون برای خودروهای سواری و
خودروهای تجاری ،با قطر میله  5تا  12میلیمتر و طول سوپاپ  80تا  210میلیمتر
تولید میکند .دانش فنی گسترده ،بهرهوری باال ،و کیفیت فوقالعاده  MAHLEرا
به یکی از مهمترین تولیدکنندگان سوپاپ در سطح بینالمللی تبدیل کرده است.
ما در فرآیند تولید انبوه از پیشرفتهترین فناوریها بهره میگیریم :فرایند پودر پالسما
در تولید قطعه خام یا فرآیند سنگزنی سرعت باال در پرداخت نهایی مکانیکی .بسته

مواد اولیه

فوالدهای ِ
اوستنيت
فوالدهای مارتنسيت

انواع

سوپاپهای تکفلزی
سوپاپهای دوفلزی

نوع نشیمنگاه سوپاپ
تقویت با پودر پالسما
سختکاری القایی

سختکاری القایی پایه
سوپاپ
سختکاری کنارهها
سختکاری سرتاسری
سختکاری سطح تخت

سوپاپهای توخالی

قطر میله:
> 6میلیمتر
آببندی حفره:
· جوشکاری لیزری
· جوشکاری اصطکاکی
پرشده با سدیم

به کاربرد ،از مواد اولیه مختلفی استفاده میشود و قسمت نشیمنگاه سوپاپهای
ما تقویت ،سختکاری ،نیتریده ،یا آب کروم میشود .ما برای کاربردهای دارای
الزامات شدید ،سوپاپهای توخالی پرشده با سدیم (حداکثر انتقال گرما) را نیز
در مجموعه خود داریم.

هادیهای سوپاپ و رینگهای نشیمنگاه سوپاپ
هادیهای سوپاپ باعث میشوند که سوپاپ در مرکز نشیمنگاه سوپاپ قرار بگیرد
و نیروهای جانبی واردشونده به میل سوپاپ را خنثی میکنند .آن ها همچنین گرما
را به سرسیلندر منتقل میکنند .بسته به طراحی ،از هادیهای سوپاپ یکسان یا
متفاوت برای قسمتهای ورودی و خروجی استفاده میشود .طیف مواد اولیه از
چدن خاکستری و برنج گرفته تا مواد اولیه متخلخل در آلیاژهای مختلف را در بر
میگیرد .رینگ نشیمنگاه سوپاپ به همراه سوپاپ ،محفظه احتراق را برای مقابله
با افت فشار عایقبندی میکند ،همچنین گرما را منتقل کرده و مانع برخورد سوپاپ
با ماده نرمتر سرسیلندر میشود .رینگهای نشیمنگاه سوپاپ عمدتا ً از آلیاژهای
کروم-فوالد یا مواد اولیه متخلخل ساخته میشوند.

مشخصات گردن
سوپاپ

پیچ خورده ،تراشکاری شده
نمای آهنگری شده

کف دیسک
پرداخت شده
آهنگری شده
با/بدون گودی

سوپاپهای ما برای کاربردهای بسیار گوناگون بهینهسازی شده تا در برابر بارهای مکانیکی،
شیمیایی ،و گرمایی شدید مقاوم باشد و گرما را به بهترین نحو ممکن منتقل کند.

شکل هندسی پایه سوپاپ
 3 – 1شیار
طرحهای ویژه

طول سوپاپ

 210 – 80میلیمتر

قطر دیسک سوپاپ
 65 – 18میلیمتر

قطر میله

 12 – 5میلیمتر

پرداخت سطح

نیتریده شده با حمام نمک،
آبکاری شده با کروم سخت
(ضخامت روکش)µm 35 – 3 :

کیفیت و ایمنی—
برای کیلومترها مسافت

قطعات موتور

توربوشارژرها

توربوشارژرها در تجارت قطعات یدکی خودرو نرخهای رشد باالیی را ثبت میکنند.
تقریبا ً همه خودروهای دیزلی تولید شده در اروپا ،آمریکای شمالی ،یا ژاپن با
توربوشارژر کار میکنند.

کاهش آالیندگی—
افزایش عملکرد بهینه

توربوشارژرهای بسیار کارآمد با برند  MAHLEدر بازار لوازم یدکی و تجهیزات
خودرو در دسترس هستند .ما بیش از  %70همه مصارف محصوالت پرفروش در
بخش خودروهای تجاری را پوشش میدهیم.
مجموعه ما پیوسته در حال گسترش است و کیت نصب مناسب برای تقریبا ً همه
توربوشارژرها موجود یا در دست تهیه است.

nماشینکاری چرخهای کمپرسور پرسرعت—برای دقت بیشتر از حیث
تعادل ،ثبات سرعت بهینهسازی شده ،و کاهش صداهای حرکت
nرینگهای پیستون دوتایی در محور روتور—برای مصرف روغن کمتر ،ذرات
خارجی کمتر
nمحفظه توربین ساخته شده از مواد اولیه فناوری پیشرفته—برای ثبات
حرارتی و دوام بیشتر
nمحفظه مرکزی کنترل فرایند به صورت کاربردی و ایجاد تعادل فزاینده محور
روتور—برای افزایش کارایی حرکت بهبود یافته و کاهش سر و صدا
nمحور و چرخهای روتور جوش داده شده از طریق جوشکاری الکترونی
استحکام باال را تضمین میکنند

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

توربوشارژرهای  MAHLEبر اساس استانداردهای تعریف شده با جدیدترین
روشها در پیشرفتهترین مراکز گروه شرکتها تولید میشوند.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

برای این که در سرعت چرخش بسیار باالتر از  300,000دور در دقیقه و دمای
گاز خروجی بیش از  1,000درجه سانتیگراد از طریق طیف وسیع ویژگیها به
سطح باالیی از کارایی دست یابیم ،حد اعالی مهارت توسعه و تولید ضروری
است .بنابراین ،در  ،MAHLEدر چارچوب فرایند توسعه یکپارچه ،در مرحله
اولیه جدیدترین ابزارهای شبیهسازی جهت تضمین ویژگیهای ترمودینامیکی و
ترمومکانیکی به کار گرفته میشوند.

موتورهای استارت و دینامها

برتری کیفیت با فرآیند یکپارچه توسعه و تولید

مدیریت گرما

فیلترها

توربوشارژرهای گاز خروجی یک فناوری کلیدی جهت افزایش کارآیی و کاهش میزان مصرف
سوخت و آالیندگی هستند.

واشرها

قطعات موتور
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واشرها

از سادهترین اشکال کامپوزیت گرفته تا سازه های فوالدی چندالیه پیشرفته،
واشرهای موتور باید محکم باشند .سرما یا گرمای شدید ،فشار داخلی باال،
خنککنندهها و روانسازهای مختلف—واشرها باید بر همه این موارد غلبه
کنند.

روکش سوپاپ/زمانسنج ،مخزن روغن ،و سایر لوازم عایقبندی
nمحفظه کنترل ماده کامپوزیت کارآمد ،پمپهای آب ،و واشرهای دیفرانسیل
nمخزن روغن با درب چوبپنبه ،پوشش محفظه کنترل ،و واشرهای دیفرانسیل
با حامل فلزی
nپوششهای سوپاپ و واشرهای محفظه روغن ساخته شده از الستیک
ریختهگری شده
 MAHLEدر این ارتباط مجموعهای جامع از محصوالت و نیز اطالعات فنی،
آموزش ،و پشتیبانی را ارائه میکند.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

استانداردهای بینظیر
نوآوری و کیفیت

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

خط تولید واشر کارآمد  MAHLEبه صورت اساسی با استفاده از جدیدترین
فناوری و مواد پیشرفته برای عایق بندی و محافظت از موتورهایی بازسازی
شد که با توان بیشتر و سریع تر کار و بر محدودیت های واشرهای متداول
غلبه می کنند.

لوازم مربوط به واشرهای سرسیلندر و واشرهای واحد مکنده
nفوالد چندالیه ( :)MLSواشرهای سرسیلندر و منیفولد
nماده کامپوزیت :واشر سرسیلندر ،واشر منیفولد اگزوز ،و واشر واحد مکنده
nگرافیت :واشرهای سرسیلندر و منیفولد

مدیریت گرما

 MAHLEبا مجموعه واشر خود بیش از یک میلیون
کاربرد در سراسر جهان و نیز حدود  200میلیون مورد
گواهی ثبتنام خودرو برای موتورهای تولید شده از سال
 1990به بعد را پوشش میدهد.

لوازم عایقبندی

فیلترها

واشرها

واشرها

قطعات موتور
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فیلترها

قطعات موتور
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فیلترها

واشرها

مواد فیلتر در مجموعه ما بسته به مشخصات و کاربرد،
از کاغذهای آمایش شده به صورت خاص ،پشم ،یا
میانالیههای چندالیه ساخته شدهاند.
فیلترهای کاغذی

➡

مجموعه فیلتر ما—
یک راهکار تمیز

در مقایسه با فیلترهای کاغذی سنتی ،ترکیب پشم و کاغذ دارای ظرفیت جذب
حداکثر  40درصد باالتر—با دقت  3تا  5میکرومتر—است .مواد فیلتر چندالیه
عمدتا ً در سامانههای سوخت دیزل به کار میروند.

سلولز

سمت تمیز

➡

میانالیههای فیلتر چندالیه
میانالیه فیلتر چندالیه با پشم مصنوعی در سمت آلوده و کاغذ در سمت تمیز.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

کارآیی پشم در فیلترهای کابین ثابت شده است ،و کاربرد آن در فیلترهای روغن
و هوا همواره رو به افزایش است .کارایی فیلتر– با افزایش عمر مفید به صورت
همزمان—تا حداکثر  %40افزایش مییابد .در فیلترهای سوخت ،پشم اغلب به
همراه کاغذ پایه تثبیتکننده به کار میرود.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

پارچه غیربافته

سمت آلوده

موتورهای استارت و دینامها

الیاف پالستیکی در حد میکرومتر ماده اولیه پشم را تشکیل میدهند—هرچه الیاف
ریزتر باشد ،جداسازی بهتر صورت میگیرد .پشم به صورت چند الیه مورد استفاده
قرار می گیرد ،در حالی که ظرافت الیاف و تراکم پشم از سمت آلوده به سمت تمیز
افزایش مییابد .این اثر قیفی میزان جداسازی  99,9درصد را در صورت مقاومت
جریان کم امکانپذیر میکند.

کاغذ تاخورده
آماده برای
استفاده در
فیلتر.

مدیریت گرما

پشم فیلتر

فیلترها

فیلترهای کاغذی  MAHLEاز الیاف سلولزی مرغوب اشباع شده با صمغ
ویژه استفاده در فیلترهای هوا ،سوخت ،روغن ،و هیدرولیک تشکیل شدهاند.
حرارتدهی اولیه کاغذ را برای برجستهکاری لبهها آماده میسازد .سپس کاغذ
طبق الزامات مربوطه تاخورده و اشباع میشود—فرآوری گرمایی به کاغذ استحکام
مکانیکی و نیز مقاومت شیمیایی و گرمایی می بخشد .شکل هندسی تاخورده
پایدار ،حتی زیر فشار شدید هم ،مانع ایجاد بلوک میشود و گردش بدون مانع
هوا ،روغن ،یا سوخت را در هر زمان تضمین میکند .دقت فیلتر ،بسته به الزامات،
میتواند حداقل  μm 1باشد.

الیاف سلولزی اشباع شده زیر
میکروسکوپ.

کاغذ فیلتر پس از
برجستهکاری.
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فیلترها

فیلترهای هوا
هوای ورودی تمیز برای عملکرد بهینه موتور ضروری است .فیلتر هوای  MAHLEتا حداکثر  99,9درصد مانع ورود گرد
وغبار ،دوده ،و ذرات حاصل از ساییدگی الستیک خودرو میشود و ترکیب بهینه هوا-سوخت را ارتقا میدهد .ظرفیت باالی
جذب ذرات ،عمر مفید طوالنی را—حتی در بدترین شرایط (گرما ،سرما یا تأثیرات شیمیایی) — تضمین میکند و موجب
تأخیر در استهالک سوپاپها ،سطوح متحرک سیلندر ،رینگهای پیستون ،بلبرینگهای لغزشی ،و سایر قطعات موتور
میشود .برای عملکرد بی عیب و نقص فیلتر ،باید کلیه فلیترها بر اساس فواصل زمانی تعیین شده توسط تولیدکننده خودرو
تعویض شوند.
در خودروی سواری ،المنتهای مدور و تخت در محفظه فیلتر هوا که به موتور یا
شاسی متصل است ،نصب میشوند و بسته به مشخصات ،با قطرههای چسب در
سمت آلوده و صفحه مشبک پشتیبان در سمت تمیز ،تثبیت میشوند .در محیط پر از
گرد و غبار ،همچنین یک جداساز اولیه (پد اسفنجی) در سمت آلوده نصب میشود.
جسم نگهدارنده فلزی یا پالستیکی فشار باالی وارده به سطح را خنثی میکند.
در خودروی تجاری ،از سامانههای فیلتر هوای قدرتمند ،بهینهسازی شده از نظر
وزن ،و ساخته شده از پالستیک بازیافتی استفاده میشود که سر و صداهای
مکش را نیز کاهش میدهند .این سامانهها برای دستیابی به سطح فیلتر وسیع با
استحکام باال ،اغلب به شکل استوانه هستند—که از طریق عایقبندیهای شعاعی
و نگهدارندههای محوری بهینهسازی شدهاند .قطعات تعبیه شده ایمنی تکمیلی
(استوانه پشمی مخصوص) از سمت تمیز در هنگام سرویس و نگهداری و تعویض
محافظت میکند.

فیلترهای هوای ما کام ًال عایقبندی شده هستند
هوای تصفیه نشده در مجرای مکش هوا سبب آلوده شدن جریانسنج هوا و مخدوش شدن نتایج آن میشود—این مسأله
تزریق سوخت را مختل میکند و موجب استهالک میشود .برای جلوگیری از ورود این جریان هوای کنارگذر ،المنتهای
فیلتر ما به صورت دقیق تعبیه و واشرها با دقت مطابقت داده میشوند .واشرهای  PURساخته شده از اسفنج  ،PUکه به
صورت ویژه طراحی شده ،عایقبندی بدون درز بین طرفهای آلوده و تمیز را تضمین میکنند .آنها در برابر فرسایش و
تأثیرات شیمیایی مقاوم بوده و در برابر نوسانات دما پایدار و باثبات هستند .این واشرها جهت انطباق بهینه با شکل هندسی
واشر ،دارای انعطافپذیری تعریف شده به صورت دقیق هستند.

فیلترها

محافظت چندبرابر
 MAHLEطیفی وسیع از فیلترهای کابین را به مالکان خودروها عرضه میکند ،و
این فیلترها را به طور خاص برای نیازهای فردی آنها طراحی میکند.

گرده گلها

دوده

ریزگردها

گرد و غبار صنعتی

ذرات حاصل از ساییدگی
الستیک خودرو

ازن

گازهای خروجی

nگرده گلها
nریزگردها
nدوده

بوهای ناخوشایند شدید

بوهای ناخوشایند مالیم

محافظت در برابر:

nذرات حاصل از ساییدگی
الستیک خودرو
nگرد و غبار صنعتی

LAO
CareMetix®

بهترین

= فیلتر کابین بدون کربن فعال
= فیلتر کابین با کربن فعال
= فیلتر کابین با محافظت تکمیلی در برابر بوهای ناخوشایند

کپکها

بهتر

باکتریها

LAK

عوامل حساسیتزا

LA

خوب

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

افزون بر همه اینها ،فیلترهای کابین ما با استفاده از روشهای بدون حالل تولید
میشوند ،لذا بخارهای زیانآور از آنها ساطع نمیگردد.

در خودروهای با کارکرد باال یا خودروهای در حال تردد در محیطهای بسیار آلوده،
پیشفیلترهای اضافی ( )LAPساخته شده از اسفنجهای پلیاستر یا پد پشمی
نصب میشوند و این پیشفیلتر مانع از انسداد زودهنگام فیلتر کابین میشود—
به این ترتیب ،عمر مفید فیلترهای  LA/LAKما به طور محسوس افزایش می یابد.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

nعمر مفید طوالنی
nمقاومت اندک در برابر جریان هوا ،فشار وارده به فن را به حداقل کاهش
میدهد
nتناسب دقیق مانع از ورود جریان هوای فرعی میشود

موتورهای استارت و دینامها

مزایای شکل هندسی چیندار فیلترهای کابین ما:

مدیریت گرما

فیلترها

در مدت یک ساعت رانندگی ،حداکثر  100,000لیتر هوا به داخل کابین خودرو دمیده میشود .اگر فیلتر کابین مسدود
شود یا حتی به طور کامل از کار بیفتد ،غلظت آالیندهها در کابین سرنشینان ممکن است به میزانی افزایش یابد که تا شش
برابر بیشتر از هوای بیرون باشد .بر این اساس MAHLE ،پیشنهاد میکند که فیلتر هر  15,000کیلومتر یا حداقل یک بار
در سال تعویض شود.

فیلتر های کابین  MAHLEهوای تصفیه شده را به صورت مطمئن برای راننده
و سرنشینان حتی در صورت وجود مه دود یا هنگام گرده افشانی ،تأمین و به این
ترتیب سالمت ،تندرستی و تمرکز کامل راننده را تضمین می کنند .همچنین فشار
وارده بر فن را کاهش می دهند ،از سیستم گرمایش ،تهویه مطبوع ،و کابین در
برابر آلودگی محافظت ،و از بخار گرفتن شیشهها جلوگیری می کنند.

این نوع فیلتر مانع ورود گرد و غبار ،آلودگی ،گازهای خروجی مضر ،و
غلظت های باالی ازن می شود و بوهای ناخوشایند را به حداقل ممکن کاهش
می دهد .قطعه کاغذی مورد استفاده در این فیلترها شامل سه الیه است :یک
الیه کربن فعال در دو الیه پشم گنجانده شده است.

واشرها

فیلترهای کابین

فیلتر کابین ()LA

فیلترهای کابین با کربن فعال ()LAK

قطعات موتور
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فیلترها

قطعات موتور

- CareMetix 
 5الیه برای سالمت کامل

واشرها

®

گازهای مضر و بوهای ناخوشایند

2

گرده گلها و مواد حساسیتزای منتشر شده

3

کپکها وهاگهای کپکی

4

باکتریها

5

الیه مولکولی

الیه کربن فعال مهندسی شده
الیه زیستی با کربن فعال
الیه محافظ

محافظت در برابر گرده گلها و
مواد حساسیتزای منتشر شده
محافظت در برابرهاگهای کپکی
محافظت در برابر باکتریها

1

2

 CareMetix® (LAO)با فناوری پهنباند S5

در جاده ،برای این که به نحوی ایمن و با تمرکز رانندگی کنید—و احساسی
خوشایند داشته باشید—به هوای تمیز نیاز دارید .ولی هوایی که تنفس میکنیم

اغلب آلوده به مواد مضر برای سالمتی ،عوامل حساسیتزا ،و بوهایی ناخوشایند
است که با فیلترهای رایج قابل رفع نیستند .راهکار CareMetix® :با فناوری
پهنباند —S5محافظت  5برابری از طریق  5الیه—این فیلتر بوهای ناخوشایند
را نیز فیلتر میکند!

3

مانع از ورود گرده گلها ،ریزگردها (،PM2.5
 )PM1و ذرات بسیار ریز (مانند دوده دیزل و
گرد ترمز) میشود

بوهای ناخوشایند را حذف و از ورود مواد
حساسیتزا جلوگیری میکند ،و تقریبا ً به صورت
کامل مانع رشد باکتریها و کپکها میشود

گازهای مضر مانند هیدروکربنها را به نحوی
بسیار مؤثر از بین میبرد

4

5

گازهای مضر مانند اکسیدهای نیتروژن
( )NOXو دیاکسید گوگرد ( )SO2را به
صورت بسیار مؤثر از بین میبرد
به افزایش پایداری فیلتر کمک میکند

خوب است بدانید
فیلتر کابین باید هر سال یا حداقل پس از طی
مسافت  15,000کیلومتر تعویض شود .به این
ترتیب ،تضمین میشود که شما و عزیزانتان فقط
هوای تازه استنشاق کنید CareMetix® .برای
خودروهایی که از طرحهای رانش جایگزین
استفاده میکنند نیز در دسترس است.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

دوده و ریزگردها

1

الیه فیلتر ذرات بسیار کارآمد

محافظت در برابر گازهای مضر
و بوهای ناخوشایند

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

محافظت در برابر دوده و ریزگردها
( PM2.5و )PM1

موتورهای استارت و دینامها

مدیریت گرما

فیلترها

در راهبندانها ،تونلها ،اطراف محلهای ساخت و ساز عظیم ،تأسیسات تصفیه فاضالب ،یا مزارعی که به تازگی کوددهی
شده ،ممکن است گازهای آمونیاک و گوگرد که برای سالمتی مضر هستند—همراه با بوهای ناخوشایند— ایجاد شوند .فیلتر
کابین جدید CareMetix®محافظت الزم را از طریق فناوری پهنباند  S5فراهم میکند .این فیلتر از ورود ریزگردها ،گرده
گلها ،کپکها ،دوده ،باکتریها ،و بوهای نامطلوب به داخل کابین جلوگیری میکند.

فیلترها

قطعات موتور

30

مجموعه محصوالت 2021/2020

31

تعویض کارآمدتر :فیلترهای تعویض روغن
فیلترهای تعویض روغن  OCامکان استفاده آسان را فراهم میکنند :محفظه ساخته
شده از ورق فوالدی با روش کشش عمیق و دارای روکش پودری ،دارای یک
طوقه چندضلعی جهت باز کردن سریع است .صفحه پوشاننده دارای یک بخش
رزوهدار برای بستن توپی و یک شیار برای واشر است—المنت فیلتر دارای یک
هسته داخلی است که به عنوان پشتیبان در برابر فشار روغنی عمل میکند که از
بیرون به داخل وارد میشود.

فیلترهای سوخت دیزل
برای جلوگیری از جدا شدن پارافین و ژله ای
شدن در دمای پایین ،فیلترهای سوخت ما با
حرارت دهی اولیه از طریق المنتهای حرارتی
برقی یا بازگرداندن سوخت گرم شده توسط موتور
کار می کنند .سامانه های فیلتر جدیدتر عالوه
بر این ،آب را به شکل مؤثر جدا می کنند—اگر
سوخت دیزل حاوی آب باشد ،احتمال آسیب های
ناشی از خوردگی و ایجاد سوراخ در سامانه
تزریق وجود دارد.

2

3

4

5

6

1
2
3

المنتهای فیلتر روغن
ماژول فیلتر روغن  MAHLEبرای خودروهای تجاری در دو
ال یکپارچه است .در
سمت روغن و ماده خنککننده ،کام ً
نتیجه ،این ماژول رابطها و نقاط عایقبندی کمتری دارد.
قطعات پالستیکی بسیار کارآمد هزینه و وزن را کاهش
میدهند.

با عرضه الییها فیلتر از مجموعه  ،OXراهکارهای اقتصادی
ویژهای را به تعمیرگاهها ارائه میکنیم :به جای تعویض فیلتر
کامل ،فقط المنت فیلتر آلوده شده تعویض میشود؛ راهکاری
سودمند از نظر محیط زیست که هزینه مواد و دفع را کاهش
میدهد .الییهای فیلتر روغن برای همه فیلترهای روغن با
محفظه قابل تقسیم در دسترس هستند.

4
5
6

سوخت فیلتر شده
امولسیون در پاییندست پمپ
جداسازی ذرات و انباشت قطرات آب
دیزل خالص با قطرات آب
توری آبگریز
حجم آب جمعآوری شده

نمودار تصویری فیلتر دومرحلهای با جداکننده آب
تعبیه شده.

فیلترهای قابل تعویض سوخت
به سادگی به رابط شیاردار سر فیلتر پیچ میشوند.
واشرهای االستومری نصب شده موجب عایقبندی
بین قسمت سر و فیلتر میشوند.
فیلترهای قدرتمند سوخت
آنها از ورقه فوالد با قابلیت محافظت در برابر
خوردگی ،فوالد ضدزنگ ،آلومینیوم ،یا پالستیک
تشکیل شدهاند و در لوله سوخترسانی نصب
میگردند .این فیلترها به صورت اختیاری با
عملکردهای دیگر (تنظیم فشار ،حرارتدهی اولیه،
جداسازی آب) کامل میشوند.
المنتهای فیلتر سوخت
در مورد محفظههای فیلتر قابل باز شدن ،هنگام
سرویس ،فقط المنتهای فیلتر تعویض میشوند.
محفظه متصل به موتور باقی میماند .این امر موجب
صرفهجویی در هزینه مواد و حفظ منابع میشود.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

واشر

صفحه پوشاننده

1

جدید و مبتکرانه
 MAHLEیک ماژول فیلتر سوخت ویژه برای
خودروهای تجاری طراحی کرده است .المنت فیلتر
انحصاری چندمرحلهای امکان جداسازی مؤثر آب
را فراهم میکند .در مرحله نخست ،ذرات جامد
تصفیه میشوند .سپس—در مراحل بعدی—
قطرات بسیار ریز آب در قالب قطرات بزرگتر به
هم میپیوندند و جداسازی می شوند.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

طرف تمیز سوپاپ ضدتخلیه
طرف آلوده سوپاپ ضدتخلیه

موتورهای استارت و دینامها

البته شرط مهم برای عملکرد بی عیب و نقص فیلتر روغن تعویض به موقع
بر اساس بازه های زمانی سرویس و نگهداری تعیین شده توسط سازنده
خودرو است.

المنت فیلتر از جنس
کاغذ مخصوص

nمرحله  :1همزمان با تصفیه ذرات ،قطرات ریز
آب نیز به هم میپیوندد و قطرات بزرگتر را
شکل میدهند.
nمرحله  :2در مرحله جداسازی (پارچه آبگریز)
از ورود این قطرات بزرگتر به سوخت
جلوگیری میشود.

مدیریت گرما

سوپاپ فشارشکن تأمین روغن را در همه شرایط تضمین میکند—در مراحل
استارت سرد ،در دمای پایین محیط بیرونی ،و حتی در صورت آلودگی شدید المنت
فیلتر .سوپاپ ضدتخلیه مانع خالی شدن فیلتر در صورت خاموش شدن موتور
میشود ،و تأمین سریع روغن در هنگام روشن شدن موتور را تضمین میکند .مواد
ال متناسب ،جداسازی مطمئن بین روغن
عایقبندی مرغوب و قطعات اتصال کام ً
آلوده و فیلتر شده را تضمین میکند.

سوپاپ فرعی
هسته پشتیبان داخلی

فنر

فیلترهای سوخت  MAHLEبه نحوی مطمئن مانع
از ورود اجسام خارجی میشوند .میانالیههای
مرغوب فیلتر از ورود کوچکترین ذرات آالینده و،
بنابراین ،خوردگی جلوگیری میکنند .این امر عملکرد
مطمئن موتور و کارکرد مقرونبهصرفه را تضمین
میکند .تأمین مستمر سوخت از طریق تنظیم فشار
و بازگرداندن سوخت مازاد از پمپ تزریق به مخزن
حاصل میشود—تعدیل ضربان نوسانات فشار
ناشی از پمپ سوخت را خنثی میکند .فیلترهای
ال با استانداردهای ایمنی
سوخت  MAHLEکام ً
خودروسازان مطابقت دارند و عایق بودن را حتی
در صورت بروز سوانح تضمین میکنند .شرط الزم
برای عملکرد بی عیب و نقص فیلتر سوخت ،تعویض
منظم آن بر اساس بازههای زمانی تعیین شده توسط
تولیدکنندگان خودرو است.

جداسازی آب در دو مرحله انجام میگیرد:

فیلترها

روغن موتور دائما ً آلوده میشود .پسماندهای احتراق ،گرد و غبار ،کربن روغن،
دوده ،ذرات حاصل از سایش ،و میعانات استهالک قطعات موتور را تسریع
میکنند .روغن موتور تمیز اصطکاک را کاهش میدهد ،قطعات موتور را خنک
میکند ،مانع خوردگی میشود ،و محفظه احتراق را عایقبندی میکند .فیلتر روغن
 MAHLEذرات آلوده را به روش مطمئن دفع میکند .شکل هندسی چیندار
پایدار ،ثبات استارت سرد را ایجاد میکند .حداکثر فشار  20بار از طریق مقاومت
باال در برابر فشار محفظه خنثی میشود.

محفظه

واشرها

فیلترهای روغن

فیلترهای سوخت

فیلترها

قطعات موتور
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واشرها

فیلترهای CleanLine
جداسازی مؤثرتر آب

مقایسه بین جداکنندههای آب رایج و طرح MAHLE

سامانههای فیلتر متداول به صورت تکمرحلهای کار میکنند .البته نتایج
آزمایشات حاکی از آن است که در سوخت آلوده ،میزان جداسازی آب این
سامانهها از  %96به  %15کاهش مییابد .به همین دلیل ،فیلتر  CleanLineبر
اساس اصل دومرحلهای کار میکند.

جداسازی تکمرحلهای آب
(سامانه متعارف)

فیلترها

با جذب آالیندهها در مرحله نخست تصفیه ،میتوان آب را در مرحله دوم به
صورت کارآمدتر جداسازی نمود .این امر موجب جداسازی بیشینه آب در طول
بازه سرویس میشود .عالوه بر این ،به دلیل جداسازی دو مرحله تصفیه ،حتی
ریزترین ذرات آب جدا میشوند.
آزمایشات میدانی و بررسیهای آزمایشگاهی ثابت میکند که طرح دومرحلهای
در میانمدت و بلندمدت از سامانههای متعارف برتر است.
سه نسخه در سراسر دنیا در دسترس خواهند بود:

ت—قابل تعویض
فیلتر سوخ 
به صورت آسان و تمیز

 CleanLinenدو مرحلهای با مخزن آب تعبیه شده
(منحصرا ً در آمریکای جنوبی در دسترس است)
 CleanLinenدو مرحلهای بدون مخزن آب
(در اروپا ،خاورمیانه ،و آفریقا ( )EMEAدر دسترس است)
 CleanLinenتکمرحلهای بدون مخزن آب
(در اروپا ،خاورمیانه و آفریقا ( )EMEAدر دسترس است)

آب جداسازی شده تخلیه میشود

1

سوخت دیزل آمیخته با آالینده و آب

2

آالیندهها و آب در یک مرحله جداسازی میشوند

3

میزان جداسازی آب فیلتر در طی چرخه عمر آن کاهش مییابد

4

سوخت دیزل آمیخته با آالینده و آب

5

6

مرحله  :1آالیندهها جداسازی شده و قطرات کوچک آب
انباشته میشوند
مرحله  :2قطرات بزرگتر آب از سوخت دیزل تصفیه شده
جداسازی میشوند

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

3

6

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

مرحله 2
جداسازی قطرات آب انباشتهشده از سوخت تصفیهشده

2

5

موتورهای استارت و دینامها

تصفیه آالیندهها از سوخت دیزل و انباشت قطرات آب

1

4
1

مدیریت گرما

مرحله 1

جداسازی دومرحلهای آب
(فیلتر )CleanLine

70
60
50
40
30

فیلتر آب بیشتری را از
سوخت دیزل جدا میکند

برتری تصفیه دومرحلهای بر سامانههای رایج به تدریج
آشکارتر میشود.

وضعیت فیلتر

میزان جداسازی آب سامانههای
تکمرحلهای رایج

میزان جداسازی آب فیلتر
دومرحلهای CleanLine

فیلتر جدید

بیش از %93

بیش از %93

فیلتر استفاده شد
ه در شرایط کاری

تا %20

بیش از %70

20
10
0
0

جرم ذرات آالینده اضافه شده (گرم)

جداسازی مؤثرتر آب از سوخت دیزل

فشار تفاضلی (میلیبار)

محتوای آب (ذره در میلیون)
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میزان جداسازی آب
فشار تفاضلي
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میزان جداسازی آب
فشار تفاضلي
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رقیب ب
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مزایای فیلتر CleanLine

1000
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موتور پس از  0ساعت فعالیت
 0کیلومتر کارکرد حرکت پس از تعویض

300

200
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200
0
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n

0

2
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4
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تعداد روزها

0

سرعت جریان:
 150لیتر در ساعت
خودروی سبک
■ رقیب

سرعت جریان:
 400لیتر در ساعت
خودرو با وزن متوسط

 - B0ديزل S10

سرعت جریان:
 600لیتر در ساعت
خودروی سنگین

■ CleanLine

موتور پس از  300ساعت فعالیت
 20,000کیلومتر کارکرد حرکت پس از تعویض

B5

B20

B50

B100

آب کمتر در سوخت دیزل—
بررسی آزمایشگاهی چند روزه بیودیزل
هرچه نسبت بیودیزل باالتر باشد ،محتوای آب در سوخت دیزل باالتر خواهد بود.

جداسازی مؤثر آب—
بررسی آزمایشگاهی با فیلترهای آلوده
موتور پس از  750ساعت فعالیت
 50,000کیلومتر کارکرد حرکت پس از تعویض

■ رقیب

■ CleanLine

محتوای آب (ذره در میلیون)

مقایسهای بین سه سامانه انجام گرفته است ،MAHLE :رقیب الف ،و رقیب ب .با
وجود آلودگی بیشتر فیلتر ،سامانه دو مرحلهای  CleanLineتوانست آب بیشتری
را جداسازی کند.

حداکثر جداسازی آب و ظرفیت جذب گرد و غبار در
چرخه عمر

nمیزان تأثیر باالتر
nمحافظت بهتر از سامانه تزریق
nصرفهجویی در هزینه نگهداری انژکتورها و پمپهای
سوخت
nمحفظه پالستیکی محکم
nکاهش هزینه در هر کیلومتر
nچندکاره برای کاربردهای متعدد ،در نتیجه کاهش
هزینههای باالسری مستندات
nآسانی تعویض فیلتر و امکان استفاده از مخزن آب موجود

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

به دلیل تصفیه دومرحلهای ،مؤثرترین راهکار را برای این چالش در محیط رقابت
مستقیم ارائه میکند.

80

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

فشار تفاضلی بسیار باال در بلندمدت به سامانه آسیب میزند .فیلتر CleanLine

90

موتورهای استارت و دینامها

آب باید از سوخت دیزل حذف شود؛ در غیر این صورت ،به قطعات سامانه تزریق
مانند پمپ سوخت ،انژکتورها ،سوپاپها ،و قطعات سوخترسانی آسیب میزند.
مشکل دیگر از طریق میکروارگانیسمهایی ایجاد میشود که در سوخت دیزل راکد
و حاوی میزان آب زیاد به سرعت تکثیر میشوند .به عالوه ،این ارگانیسمها فیلتر
را مسدود میکنند و در نتیجه سبب افزایش فشار تفاضلی میشوند.

بهترین نمرات در مقایسه با سامانههای متعارف

100

1000
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600
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500
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400
350
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200
150

مدیریت گرما

سوخت دیزل گرایش طبیعی به جذب آب دارد .در کشورهایی مانند آفریقای
جنوبی ،این مشکل در سالهای اخیر به واسطه استفاده از ترکیبات بیودیزل تشدید
شده است .هرچه گرایش به جذب آب بیشتر باشد ،نسبت آب درون سوخت افزایش
مییابد و تصفیه دشوارتر میشود.

تصفیه دومرحلهای مؤثرتر فیلتر  CleanLineآالیندههای بیشتری را جداسازی
میکند و میزان انسداد (یعنی میزان افزایش فشار تفاضلی) را در هر دسته خودرو
کاهش میدهد.

میزان جداسازی آب ()%

فیلترها

محافظت در برابر خطر دائمی

انسداد کمتر فیلتر

فشار تفاضلی (میلیبار)

واشرها

فیلترها

قطعات موتور
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فیلترها

 AUS 32امکان رعایت حدود قانونی به صورت روزافزون سختگیرانهتر را فراتر از
یورو  6و ( Tier 2 Bin 5ایاالت متحده) فراهم میکند .این روش تصفیه گازهای
خروجی از نظر فنی پیچیده است و از طریق کاهش کاتالیستی انتخابی ،که به
اختصار  SCRگفته میشود ،موجب تبدیل اکسیدهای نیتروژن به نیتروژن بیضرر
( )N2و آب ( )H2Oمی گردد.

پوسته کارتریج خشک کن هوا از فوالد سخت یا
پلی اتیلن ( )PEتشکیل شده است .این پوسته
در قسمت جلو شیار پرسی دارد و می توان آن را
به قسمت سر پیچ کرد .نکته جالب درباره این
کارتریج ،محتویات آن است :این محتویات شامل
دانه های ریز یا سیلیکونی کوچک به اندازه - 1
 3میلی متر ،بسته به کاربرد یا نوع خودرو ،است.
این مواد بسیار متخلخل است .کل سطح برای
جذب و انتشار فوق العاده سریع رطوبت طراحی
شده است.

به کمک نازلهای تزریق ،محلول اوره به شیوه کنترلشده از مخزن مستقل به درون
جریان گاز خروجی—دقیقا در مقابل کاتالیزور —SCRپاشیده میشود .گازهای
داغ خروجی سبب تجزیه محلول اوره و تشکیل آمونیاک و اسید ایزوسیانیک
(تجزیه شیمیایی در اثر حرارت) میشود.

 MAHLE Aftermarketبرای جلوگیری از بروز این مشکل ،فیلترهای اوره را با
کیفیت تأیید شده قطعات اصلی ارائه کرده است .مواد فیلتر با منافذ ریز ،عملکرد
مطابق با مقررات و بلندمدت سامانه  SCRرا تضمین میکند.

کارتریجهای خشککن هوا محصول MAHLE

ال مجهز برای آینده
کام ً
فیلتر اوره محصول  MAHLEعملکرد ایمن و قدرتمند سامانه
 SCRرا تضمین میکند .یعنی شما به شکل بهینه برای
استانداردهای کنونی و آینده گازهای خروجی مجهز هستید.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

مواد اولیه :برای ایمنی افراد،
موتورها ،و محیطزیست—
فقط بهترینها

سامانه SCR

آمار استفاده از سامانه  SCRو تقاضا برای محلول اوره روزبهروز افزایش مییابد.
البته فرآیندهای پیچیده نگهداری و ترابری خطر آلودگی را همراه با این احتمال
که قطعات حساس (نازل تزریق ،مبدل کاتالیستی ،دیگر قطعات سامانه) آلوده و
ال از کار بیفتند ،افزایش میدهند.
مستهلک شده یا کام ً

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

کارتریج های خشک کن هوای  MAHLEمستقل از
دما کار می کنند .ماده خشک کن به صورت کنترل
شده از طریق سامانه بازتولید می شود—همزمان
آلودگی ها از پیش فیلتر و آب مقطر حذف می شوند.
کارتریج های خشک کن هوای  MAHLEاز هر دو
سمت داخل و خارج در برابر خوردگی مقاوم بوده و
حتی در سخت ترین شرایط مطمئن هستند.

مشکل آلودگی-راهکار MAHLE

موتورهای استارت و دینامها

بسیاری از فرآیندهای کنترل و تنظیم در خودروهای
تجاری ،به طور مثال در سامانه ترمز ،با هوای
فشرده کار می کند .اگر هوا هنوز حاوی رطوبت
باشد ،احتمال آسیب هایی در لوله ها و مخازن وجود
دارد .اگر آب با الیه های چرب و لزج مخلوط شود،
ممکن است انجماد رخ دهد .برای جلوگیری از
بروز این مشکل ،خشک کن های هوا رطوبت را
برطرف می کنند .خشک کن های هوا به عنوان
اجزای مرتبط با ایمنی باید حتما ً بر اساس مقررات
سازنده تعویض شوند.

سپس اکسیدهای نیتروژن موجود در سامانه گاز خروجی با آمونیاک موجود در
کاتالیزور واکنش میدهد و به نیتروژن بیضرر و بخار آب تبدیل میشود.

مدیریت گرما

برای
راهاندازی
سامانههای
ایمنی هوای
فشرده

مخصوص خودروهای تجاری

عبور هوا از کمپرسور یا مخزن جداکننده سبب
فعال شدن سریع سطح می شود .این مواد دوباره
خود به خود بازتولید می شوند .جداکننده های
روغن (کوالسرها) گاهی در کارتریج خشک کن
هوا جاسازی می شود تا عمر مفید سامانه ها افزایش
یابد و ذرات بسیار ریز روغن از هوا جدا شود.

اکسیدهای نیتروژن ( )NOXمهدود و باران اسیدی را تقویت و اثر گلخانهای را
تشدید میکنند .برای کاهش میزان آالیندگی( AUS 32 ،محلول اوره )%32.5
به کار میرود AUS 32 .محلولی آبکی ،شفاف ،غیرسمی ،و بی خطر است و
خطری برای انسان یا محیطزیست ندارد AUS 32 .در پمپ بنزینها یا توسط
تأمینکنندگان لوازم جانبی با نشانهای تجاری مختلف فروخته میشودAdBlue :
در اروپا DEF ،در آمریکای شمالی ،و  ARLA 32در برزیل .میزان مصرف آن
حدود  %5از میزان مصرف سوخت خودرو است.

آب موجود در محلول ،اسید ایزوسیانیک را به آمونیاک و دیاکسید کربن تجزیه
میکند (تجزیه در اثر آب).

فیلترها

کارتریجهای خشککن هوا

فیلترهای اوره

واشرها
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فیلترها

فیلترهای روغن جعبهدنده

برای افزایش عمر جعبهدنده

مزایا برای رانندگان:

همانند همه مواد و تجهیزات در خودرو ،روغن جعبهدنده نیز در معرض کهنگی و
ال بر اثر رانندگی ورزشی یا یدککش
استهالک است .در دماهای بسیار باال—مث ً
تریلر—روغن جعبهدنده خودکار ممکن است ،در مقایسه با شرایط عادی ،سریعتر
کهنه شود.

مقایسه روشهای تعویض روغن

nاجتناب از هزینههای تعمیر جعبهدنده
nبهبود چشمگیر کارآیی تعویض دنده
nرفع نقایص جزیی دنده (مانند لرزش یا واکنش نامناسب
در هنگام روشن کردن)
nافزایش مسافت پیمایش جعبهدنده
فیلتر روغن جعبهدنده MAHLE

فیلترهای روغن جعبهدنده تولید شده توسط ما ذرات حاصل از ساییدگی الستیک
را از جعبهدنده حذف میکنند و از آن محافظت مؤثری در برابر آسیبها به عمل
میآورند MAHLE .راهکارهای مناسبی برای بسیاری از برندهای رایج خودرو
و انواع وسایل نقلیه ارائه کرده است .این مجموعه در آینده نیز به صورت مستمر
گسترش خواهد یافت.

تعویض روغن استاتیک

+

تعویض روغن دینامیک

در روش تعویض روغن دینامیک %90 ،تا %100

روغن قابل تعویض است.

برای افزایش عمر جعبهدندههای خودکار ،که به طور روزافزون پیچیدهتر میشوند،
و کار کردن بی عیب و نقص آنها ،بسیاری از سازندگان خودرو دستورالعملهای
مربوط به روغن جعبهدنده را تغییر دادهاند—از عدم تعویض روغن جعبهدنده در
تمام مدت عمر مفید آن ،به تعویض مرتب یا مبتنی بر نیاز روی آوردهاند.

ساده و بهتر :تعویض روغن دینامیک
در روش تعویض روغن متعارف یا استاتیک ،حدود  %30تا  %50روغن
جعبهدنده تعویض میگردد ،و در این فرآیند روغن تازه با روغن کهنه ترکیب
میشود .در مقابل ،در روش تعویض روغن دینامیک ،که با کمک واحد شستشوی
 MAHLE FluidPRO®انجام میگیرد ،تا  %100روغن تعویض میشود.

خوب است بدانید

 %25از خودروهای تازه ثبتشده در اتحادیه اروپا ،هماکنون دارای
جعبه دنده های خودکار هستند و این روند رو به افزایش است.
طی  5سال گذشته ،آمار تولید جهانی خودروهای دارای
جعبهدندههای خودکار به میزان  %40افزایش داشته است.

تعویض روغن جعبه دنده در بازه هر  60,000کیلومتر یا هر
 4سال یک بار ،عمر مفید جعبه دنده های خودکار پیچیده را
افزایش می دهد و تعویض بهینه دنده را تضمین می کند.

 MAHLEمجموعه کاملی از فیلترها را با کیفیت قطعات اصل ارائه
میکند .همه فیلترها برای محافظت از افراد ،موتورها ،و محیطزیست
بسیار کارآمد هستند .در ضمن :محصوالت نوآورانه ،مانند فیلتر
 ،CleanLineپیوسته به مجموعه محصوالت ما افزوده میشود .این
فیلترها نیز با کیفیت قطعات اصلی تولید میشوند.

قطعات موتور

مدیریت گرما

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

محصوالتی برای
همه انواع رانشگر

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

nرادیاتورها
nمخزنهای انبساط
®
 nکالچها/فنهای کندانسور Visco
nفنهای رادیاتور/کندانسور
nکولرهای هواشارژ
nخنککنندههای روغن
nمبدلهای گرمای کابین
nخنککنندههای بازگردش گاز خروجی
nپمپهای آب و کیتها
nکلیدها و حسگرها
nترموستاتها

nکمپرسورهای تهویه مطبوع
nکندانسورهای تهویه مطبوع
nخشککنهای فیلتر و انباشتگرها
nسوپاپهای انبساط و لولههای دهانه
nتبخیرکنندهها
nکلیدهای تهویه مطبوع
nاجزای کنترل برقی فلپهای مخلوطکن
nدمندههای داخلی
nروغنهای کمپرسور تهویه مطبوع
nکنترلکنندههای دمنده تهویه مطبوع
و مقاومتها

مدیریت گرما

ســبــد
محصوالت
گسترده

خنکسازی موتور

تهویه مطبوع

فیلترها

پس از انتقال مالکیت کل سهام Behr Hella Service( )BHSبه  ،MAHLE Aftermarketهمه فعالیتهای جاری
 BHSدر  1ژانویه  2020به  MAHLEمنتقل شد .بدین ترتیب ،مشتریان  MAHLEمیتوانند به طیف وسیعی از
محصوالت مدیریت گرما برای خودروهای سواری و تجاری و نیز خودروهای کشاورزی و ماشینآالت عمرانی دسترسی
داشته باشند .محصوالت با برند فروش  BEHRعرضه میشوند و سبد محصوالت پیوسته گسترش مییابد.

واشرها
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مخزنهای انبساط

مبدلهای گرمای کابین

در موتورهای خودروهای تجاری و خودروهای
سواری قدرتمند ،این کالچ ها امکان کنترل
متناسب با نیاز جریان هوای خنک را با ایجاد
اتصال نیرو به چرخ فن—بسته به دما—و
تأثیرگذاری بر سرعت چرخش آن ،فراهم می کنند.
اگر هوای خنک مورد نیاز نباشد ،کالچ به طور
کامل خاموش می شود.

کولرهای هواشارژ

از افزایش کارآیی در کل محدوده دور/دقیقه تا صرفه جویی در میزان سوخت و کاهش بار حرارتی موتور:
خنک سازی هوای احتراق در موتورهای شارژ شده با کولر هواشارژ مزایای متعددی دارد .بنابراین ،جای
شگفتی نیست که تقریبا ً همه وسایل نقلیه موتوری دارای توربوشارژر به این فناوری مجهز هستند.
 MAHLEدو گونه متفاوت را ارائه می کند :مدل هایی برای خنک سازی مستقیم هواشارژ که در آنها کولر—
نصب شده در قسمت جلو خودرو—با هوای محیط خنک می شود ،و نیز مدل هایی با خنک سازی غیرمستقیم
هواشارژ .این مدل ها از ماده خنک کننده استفاده و گرما را از طریق رادیاتور کم دما به هوای محیط منتقل
می کنند.

با خنک کننده های پیشرفته روغن ،محصول
 ،MAHLEصرفا ً فواصل زمانی تعویض روغن
افزایش نمی یابند .بلکه به واسطه طیف دمای
تقریبا ً ثابت در روغن موتور ،طول عمر موتور
نیز بیشتر می شود .ما برای پاسخ گویی به همه
نیازهای مشتریان ،مجموعه ای متنوع از انواع
خنک کننده های روغن خنک سازی شده از
طریق هوا و ماده خنک کننده را ارائه کرده ایم.
خنک کننده روغن دارای صفحات انباشته متغیر،
بسیار سبک و کم حجم ،و طرح تمام آلومینیومی و
نیز بدون محفظه ماده خنک کننده است.

در صورتی که دمای ماده خنک کننده افزایش یابد،
این ماده منبسط می شود .در نتیجه ،همزمان فشار
در سامانه خنک کننده افزایش می یابد .برای ثابت
نگه داشتن این فشار ،مخزن های انبساط محکم
 MAHLEماده خنک کننده در حال انبساط را از
طریق سوپاپی که در قسمت درپوش قرار دارد،
جذب می کنند .بدین ترتیب ،به نحوی مطمئن
موجب بازگشت فشار به مقدار از پیش تعیین
شده و کاهش فشار وارده به سامانه خنک کننده
می شوند.

مبدلهای گرمای کابین  MAHLEاز گرمای مازاد
موتور برای مدیریت دمای کابین خودرو استفاده
میکند .این اصل ساده و در عین حال کارآمد
است :ماده خنککننده وارد مبدل گرمای زیر
داشبورد میشود .جریان هوایی که توسط دمنده
کابین تولید میشود از مدبلهای گرما عبور میکند
و گرم میشود .این گرما مستقیما ً به کابین سرنشین
هدایت میشود و تهویه مطبوع را ،حتی در صورت
سرد بودن هوای بیرون ،تضمین میکند.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

خنککنندههای روغن

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

رادیاتورهای ما برای عملکرد واحد خنک کننده
اهمیت اساسی دارند .رادیاتور در مقابل جریان
هوای جلو خودرو قرار می گیرد و می تواند گرمای
زاید موتور ،که جذب ماده خنک کننده شده است،
را به شکل بهینه به هوای خارجی منتقل کند.
همه قطعات  ،MAHLEمانند هسته رادیاتور و
مخزن آب ،شامل همه اتصاالت و بست ها ،در
 MAHLEبه دقت تولید می شوند و از عمر مفید
طوالنی برخوردار هستند .هسته رادیاتور خود
از شبکه رادیاتور با سامانه پره و لوله ،صفحات
لوله ،و بخش های جانبی تشکیل شده است .در
رادیاتورهای رایج ،مخزن آب از پلی آمید تقویت
شده با پشم شیشه تولید می شود .رادیاتورهای
تمام آلومینیومی با وزن کمتر و عمق ساختاری
کوچک تر نیز موجود است.

برای خنکسازی مؤثر موتور ،نه تنها رادیاتور
قدرتمند بلکه فنهایی با کارایی باال ،مانند مدلهای
 ،MAHLEمورد نیاز است .آنها دارای یک موتور
برقی و یک چرخ پروانه لبهدار هستند .فنها در
جلو و پشت کندانسور یا رادیاتور نصب میشوند و
به کمک جریان هوای خود ،گرمای ماده خنککننده
را به صورت مطمئن دفع میکنند .خودروهای دارای
سامانه تهویه مطبوع به فن اضافی یا قدرتمندتر نیاز
دارند.

دمای احتراق در سیلندر نقش مهمی در تشکیل
اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق دارد.
خنککنندههای بازگردش گاز خروجی MAHLE
امکان رعایت مقادیر حدود تعیین شده را فراهم
میکنند .مبدلهای گرمای ویژه ،که از فوالد مرغوب
ضدزنگ یا آلومینیوم ساخته میشود ،بخشی از جریان
گاز خروجی اصلی را به سرعت خنک میکنند .این
جریان دوباره به هوای ورودی بازگردانده میشود.
دمای احتراق پایین در سیلندر نقش مؤثری در
تشکیل  NOxدارد.

تأمین کارآمد هوای خنک روشی مؤثر برای کاهش
مصرف سوخت و فشار وارده بر محیط زیست
است .با محصوالت برند  ،Visco®که سابقه تولید
آنها بیش از  50سال است MAHLE ،فن ها و
ال تأیید شده و کارآمد را در سبد
کالچ های کام ً
®
محصوالت خود دارد .کالچ های  Viscoموجب
صرفه جویی بیشتر و کاهش صداهای موتور
می شوند.

مدیریت گرما

رادیاتورها

فنهای کندانسور/رادیاتور

خنککنندههای بازگردش گاز
خروجی

فنها و کالچها

پمپهای آب و کیتها

پمپ آب ،به عنوان قطعه اصلی مدار خنککننده،
جزء قطعات یدکی بسیار پرتقاضا است .برای تأمین
نیازهای بازار MAHLE ،اقدام به تأمین پمپهای
تسمهای رایج و مدلهای کنترل الکترونیکی کرده
است .فراتر از کل این مجموعه ،ویژگی بارز
پمپهای آب ما کیفیت باال و قابلیت رعایت همه
الزامات در ارتباط با عملکرد و تناسب دقیق است.
این پمپها به صورت قطعه تکی (در صورت لزوم
شامل اورینگها و واشرها) و نیز کیتهای دارای
ال هماهنگ
قابل مونتاژ آسان—با تسمه تایمهای کام ً
با یکدیگر ،و در صورت نیاز ویژگیهای کشش و
انحراف ،غلتکهای هادی ،و نیز واشرها و دمپرها
ارائه—میشوند.

فیلترها

خنکسازی
موتور

واشرها
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اجزای کنترل برقی سامانههای تهویه
سختگیرانهترین الزامات را نیز برآورده میکنند :این
قطعات عمدتا ً در سامانههای تهویه خودکار برای
کنترل فلپهای هوا یا فلپهای مخلوطکن به کار
میروند .بدین ترتیب ،آنها توزیع بهینه جریان هوا در
داخل کابین را تضمین میکنند .این قابلیت احتمال
بخار یا برفک گرفتن پنجرهها یا مختل شدن تمرکز
راننده بر اثر شرایط نامساعد کابین یا جریان هوا را
کاهش میدهد.
MAHLE

سوپاپهای انبساط و لولههای دهانه

سوپاپ انبساط—یا بسته به طرح سامانه تهویه،
لوله دهانه—در باالدست تبخیرکننده قرار دارد و
قسمتهای پرفشار و کمفشار مدار ماده سردساز
را جدا میکند .ماده سردساز مایع از طریق سوپاپ
به داخل تبخیرکننده تزریق و در آنجا به گاز تبدیل
میشود .بدین ترتیب ،سرمای تبخیر الزم ایجاد
میشود .برای دستیابی به بازده بهینه سرمایش،
سوپاپ انبساط یا لوله دهانه  MHALEجریان ماده
سردساز را بهدقت تنظیم میکند.

دمندههای داخلی

دمندههای کابین  MAHLEبا ارائه دید واضح و
هوای مطبوع در داخل خودرو نقشی مهم را در تأمین
راحتی و ایمنی راننده و سرنشین صندلی جلو بازی
میکنند .به همین دلیل ،الزم است با دقت تمام تولید
شوند—تا عمر مفید آنها افزایش یابد.

کلیدهای تهویه مطبوع

کلیدهای تهویه مطبوع  MAHLEرله های شنت
مختلف را کنترل می کنند و مسئول روشن یا
خاموش کردن قطعات مختلف سیستم بر اساس
نقاط فشار تعیین شده هستند .یعنی امکان استفاده
ایمن و مؤثر از سامانه تهویه مطبوع را در همه
زمان ها و شرایط فراهم می کنند.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

اجزای کنترل برقی فلپهای
مخلوطکن

وجود کمپرسور تهویه مطبوع برای مدیریت گرما
در خودروی سواری ضروری است :این قطعه ماده
سردساز گازیشکل را فشرده و آن را در این فرآیند
گرم میکند .ماده سردساز از توقفگاههای میانی
کندانسور تهویه مطبوع و تبخیرکننده ،که محل تولید
سرمای تبخیر الزم برای کابین است ،عبور میکند
و سپس به کمپرسور تهویه مطبوع بازمیگردد و این
چرخه از نو آغاز میشود .این واحد معموال با نیروی
موتور و از طریق تسمه دارای شیارهای  Vشکل به
حرکت درمیآید .برای روانکاری ،کمپرسور تهویه
مطبوع با روغن مخصوص پر میشود .مقداری از این
روغن به همراه ماده سردساز در سامانه تهویه مطبوع
به گردش در میآید .اندازه کمپرسور تهویه مطبوع
به اندازه سامانه بستگی دارد .مجموعه مدلهای
باکیفیت  MAHLEبسیار متنوع و شامل آخرین نسل
واحدهای برقی و ویژه خودروهای خاص است.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

کمپرسورهای تهویه مطبوع

موتورهای استارت و دینامها

کندانسور تهویه مطبوع مکمل کمپرسور تهویه
مطبوع است :کمپرسور وظیفه فشرده و گرم کردن
ماده سردساز را بر عهده دارد ،و کندانسور این ماده
را مجددا ً سرد میکند .در این فرآیند ،گاز از لوله و
پرههای کندانسور تهویه مطبوع ،که در باالدست
رادیاتور نصب شده ،عبور میکند و گرمای خود
را از دست میدهد .بدین ترتیب ،فشار کاهش
مییابد و ماده سردساز مایع میشود .برای تسهیل
امور تدارکات و مونتاژ ،چندین نوع کندانسور
تهویه مطبوع و ماژول کامل در مجموعه MAHLE
گنجانده شده است .این واحدهای آماده مصرف
شامل یک کندانسور لولهتخت و مخزن جمعآوری/
انبساط با خشککن یکپارچه هستند.

تبخیرکننده قطعه اصلی مدیریت دما محسوب
میشود .این قطعه در کابین خودرو و زیر داشبورد
قرار دارد و در سامانه تهویه گنجانده شده است.
تبخیرکننده وظیفه انتقال گرما بین محیط اطراف و
ماده سردساز موجود در سامانه تهویه را بر عهده
دارد .ماده سردساز مایع ،تحت فشار شدید ،به گاز
تبدیل میشود .سرمای تبخیر ناشی از این فرآیند از
طریق سطح گسترده تبخیرکننده وارد محیط میشود
و با جریان هوای دمنده مستقیما ً وارد کابین خودرو
میشود .بازده باال ،عمق تعبیه کوچک ،و وزن کم از
ویژگیهای تبخیرکنندههای  MAHLEاست.

اگر ماده سردساز آلوده یا مرطوب شود ،ممکن
است کمپرسور تهویه و قطعات دیگر آسیب ببینند.
خشککنهای فیلتر  MAHLEکه با دقت تولیدو—
بسته به سامانه—انباشتگر نیز نامیده میشوند ،از
بروز این مشکل جلوگیری میکنند :ماده سردساز
مایع از این قطعه و فیلتر نمگیر عبور میکند؛ در
نتیجه ،هم رطوبت و هم ذرات ریز جذب میشوند.
البته ،خشککن فیلتر میتواند فقط مقدار محدودی
از رطوبت را پیش از اشباع شدن مواد خشککن
جذب کند .این قطعه باید مرتبا ً—هر دو سال یک
بار یا با هر بار بازشدن مدار ماده سردساز—
تعویض شود .خشککنهای فیلتر  MAHLEکارکرد
مهم دیگری نیز دارند :بخش باالیی آنها به عنوان
محفظه تعدیل و بخش پایینی آنها به عنوان مخزن
ماده سردساز عمل میکند .بدین ترتیب ،نوسانات
فشار در سامانه به شکل بهینه تعدیل میشود.

واحدهای کنترل دمنده با تنظیم فن دمنده ،جریان
هوای داخل کابین سرنشین را تنظیم میکنند .این
واحدها اغلب نزدیک دمنده کابین قرار دارد یا
مستقیما ً روی فن نصب میشود MAHLE .چندین
نوع واحد کنترل برقی یا الکترونیکی مختلف را عرضه
میکند .واحدهای کنترل دمنده برقی چندین مقاومت
و ،در بیشتر موارد ،یک فیوز گرمایی توکار دارند—
این فیوز در صورت تحمیل اضافهبار ،فعال میشود
تا از قطعات دیگر محافظت کند .واحدهای کنترل
برقی امکان چرخش فن با سرعتهای مختلف را
فراهم میکنند .واحدهای کنترل دمنده الکترونیکی
 MAHLEبه وسیله سیگنال تنظیم شده با پهنای
پالس کنترل میشوند .به لطف یک فن راحت و
همواره متغیر ،تهویه مطبوع را میتوان به سادگی
تنظیم کرد .مزیت دیگر قابلیت عیبیابی خودکار
آنها است :یعنی میتوانند وضعیت خود را تشخیص
و مشکالت احتمالی را بالفاصله به واحد کنترل
گزارش دهند.

کیفیت روغن های کمپرسور تهویه مطبوع
مصرف شده برای تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت
سامانه تهویه بسیار مهم است .استفاده از روغن
نامرغوب یا نامناسب سبب افزایش استهالک و
خرابی زودهنگام کمپرسور تهویه مطبوع می شود.
 MAHLEمجموعه ای متنوع از روغن های
کمپرسور ترکیبی را ارائه می کند .پیشنهاد ویژه ما
روغن  PAO 68است که سابقه استفاده از آن
به بیش از  20سال می رسد و به افزایش بازده
سامانه تهویه کمک می کند PAO 68 .بر خالف
روغن های دیگر ،نم گیر نیست—یعنی رطوبت
هوای محیط را جذب نمی کند .این روغن می تواند
جایگزین بسیاری از روغن های  PAGشود و در
سامانه های تهویه دارای  R134aو ،در برخی
موارد R1234yf ،به کار رود .گاهی از این روغن
در کمپرسورهای تهویه مطبوع برقی نیز استفاده
می شود (به اطالعات کاربرد مربوطه رجوع کنید).
بدین ترتیب ،کنترل قطعات بسیار آسان تر می شود:
یک گونه از روغن  PAO 68برای بیشتر کاربردها
مناسب است .ضمانت کامل شامل کمپرسورهای
تهویه مطبوع  ،MAHLEکه از روغن PAO 68
و روغن  PAO 68 Plus UVاستفاده می کنند،
می شود.

مدیریت گرما

کندانسورهای تهویه مطبوع

تبخیرکنندهها

خشککنهای فیلتر و انباشتگرها

کنترلکنندههای دمنده تهویه مطبوع
و مقاومتها

روغنهای کمپرسور تهویه مطبوع

فیلترها

تهویه
مطبوع

واشرها

قطعات موتور
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انتخاب با شماست!

فیلترها

 MAHLEهمواره به نیازهای مشتریان اولویت می دهد .به همین دلیل ،ما گسترده ترین مجموعه مرغوب ویژه سامانه
تهویه و سرمایش موتور را در بازار آزاد خدمات پس از فروش ارائه می کنیم PREMIUM LINE .دارای قطعات یدکی
با کیفیت  OEاست که برای سازگاری با عمر کامل خودرو طراحی شده اند .حتی در شرایط بسیار نامساعد ،این قطعات
بازده بیشینه را ارائه می کنند.

واشرها

قطعات موتور
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تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

 PREMIUM LINEبا کیفیت  - OEبرای
مشتریانی که انتظار بهترینها را دارند

کاتالوگها اغلب دو محصول مناسب را برای
یک خودروی خاص نشان میدهند—هر محصول
 PREMIUM LINEبر این اساس برچسب خورده
است .برچسب  PREMIUM LINEروی بستهبندی
و خود قطعات نیز دیده میشود .با این طبقهبندی
ال مشخص
دقیق محصول ،محتوای جعبه کام ً
میشود.

و مهمتر از همه اینکه با محصوالت مناسب—اعم
از  PREMIUM LINEیا استاندارد— و خدمات
ارزشمند ،میتوانید رضایت مشتریان خود را جلب
کنید و مراجعه دوباره آنها را تضمین کنید.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

تفاوت بارز در کیفیت

با حدود  1,200مورد کاربرد ،مشتری میتواند
محصول مورد نظر را از بین استانداردهای درجه
یک و خوب انتخاب کند.

موتورهای استارت و دینامها

محصوالت  PREMIUM LINEبا کیفیت
بسیار بادوام هستند و حتی در شرایط نامساعد،
کارآیی باالیی دارند .این ویژگی ها آنها را به راهکار
مطلوب مشتریانی تبدیل کرده که انتظار بهترین ها
را دارند.
OE

تقریبا ً  3,000محصول استاندارد با کیفیت مشابه
بدون پیشوند  PREMIUM LINEعملکردی مناسب
را ارائه میکنند و راهکاری مقرونبهصرفه و دارای
نسبت قیمت–کارآیی عالی هستند .کیفیت خوب با
قیمت مناسب.

مدیریت گرما

استاندارد
درجه یک
یا خوب؟

 PREMIUM LINEقطعات یدکی با کیفیت OE
را ارائه میکند و شامل حدود  4,500محصول
از برندهای  ،MAHLE ،AKG ،HANONو دیگر
تولیدکنندگان  OEاست.

محصول استاندارد همواره کارآمد
است

ترموستاتها

دمای عملیاتی بهینه—
با کنترل هوشمند

مقاومت گرمایی
دیسک سوپاپ
فنر فشردهسازی
قاب (المنت فعال)
المنت االستومر
پیستون فعال

راهنما (دیسک اتصال کوتاه)
محفظه

مقطع عرضی ترموستات کنترلشونده با نقشه با اتصاالت برق و مقاومت گرمایی موجود در المنت مومی.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

سوکت رابط

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

nاحتراق بهینه
nکاهش میزان مصرف سوخت
nکاهش میزان انتشار مواد آالینده
nافزایش عمر مفید موتور
nافزایش بازده
nراحتی بیشتر

کارآیی ترموستات های  MAHLEدر گرمای شدید و
سرمای قطبی تغییر نمی کند .این قطعات با کنترل
مدار خنک کننده ،موتور را به دمای عملیاتی
مناسب می رساند MAHLE .انواع ترموستات ها و
قطعات تنظیم دما را برای نیازهای مختلف ارائه
کرده است.

موتورهای استارت و دینامها

nالمنتهای ترموستات؛ ترموستاتهای
یکپارچه ،پوستهای و سوپاپ استوانهای؛
و ترموستاتهای کنترلشونده با نقشه
nترموستاتهای EGR
nترموستاتهای روغن
nترموکوپلها و سوئیچهای گرمایی

این روند تنظیم دمای مستقل از بار مزایای زیر را
فراهم میکند:

مدیریت گرما

 MAHLE Aftermarketمجموعهای متنوع از
ترموستاتها و قطعات کنترل دما را ارائه میکند:

ترموستاتهای کنترلشونده با نقشه بازده موتور را
افزایش میدهند ،زیرا یک مقاومت گرمایی برقی در
موم المنت فعال جاسازی شده که به صورت برقی و
از طریق واحد کنترل هدایت میشود .این مقاومت
واکنش سریعتری را به تغییر بار و شرایط عملیاتی
نشان میدهد.

فیلترها

برای دستیابی به بازده بهینه ،سطح
دمای موتور احتراقی باید تا حد
ممکن ثابت بماند .دستیابی به این
الزام به کمک ترموستات ،که دمای
موتور را به وسیله ماده خنککننده
تنظیم میکند ،تضمین میشود.

ترموستاتهای کنترلشونده
با نقشه—مؤثرترین در مدار
خنککننده

به عنوان یک شریک جهانی MAHLE ،سامانهها و
اجزای مدیریت گرما را برای تولیدکنندگان معروف
خودرو و موتور طراحی و تولید کرده است.

واشرها

قطعات موتور
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موتورهای استارت و دینامها

قطعات موتور
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قدرتمند و کارآمد—
برای شروع کامل

برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون این بخش—که افزایش خودروها و تجهیزات
برقی آن را تشدید کرده—ما مجموعهای متنوع از موتورها و کنترلکنندههای برقی
را برای خودروهای سواری ،خودروهای تجاری ،لیفتراک ،خودروهای صنعتی،
دستگاههای برفروبی ،کامیونهای بارچین ،چهارچرخههای گلف ،و حتی تهویه
مطبوع اتوبوسها فراهم کردهایم .این محصوالت با جزئیات در کاتالوگی جداگانه
شرح داده شده است.

در موتورهای استارت ،دینامها ،رانشگرهای برقی،
و کنترلکنندههای ما ،که مخصوص خودروهای
سواری ،وسایل نقلیه تجاری ،ماشینآالت
کشاورزی و عمرانی ،چهارچرخههای گلف و
قایقها هستند ،بیش از  50سال تجربه و دانش
نهفته است.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

رانشگرها و کنترلکنندههای برقی

دانش تخصصی در زمینه
بهترین شیوه

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

ما هماکنون محصوالتی مناسب را برای طیفی وسیع از کاربردهای خودرو از همه
سازندگان معروف  OEفراهم کردهایم—مجموعه ما افزون بر  %50از موتورهای
استارت و  %44از دینامها را پوشش میدهد .به دلیل توسعه مستمر ،ما میکوشیم
تا پوشش کلی خود را در اروپا به بیش از  %80برسانیم.

موتورهای استارت و دینامها

موتورهای استارت و دینامها

nکیفیت قطعات ما معادل قطعات اصل است.
nشما همواره محصوالتی فابریک و نو را از ما دریافت میکنید .قطعات
سرویسشده یا نوسازیشده باب دل ما نیستند.
nبا محصوالت ما ،میتوانید عمر مفید طوالنی ،عدم نیاز به تعمیر و نگهداری،
و بازده باال را انتظار داشته باشید .به دلیل مقاومت محصوالت در برابر
نمک ،آب و گردوغبار ،و عدم حساسیت نسبت به لرزش ،دمای پایین و دیگر
عوامل آبوهوایی ،محصوالت ما برای استفاده در صنعت خودروهای سنگین
و تجاری مناسب هستند.
nطراحی جمعوجور ما امکان توسعه بیشتر و انواع کاربردها را فراهم میکند.
nهمه قطعات ما از نظر الکترومغناطیسی سازگار هستند و استانداردهای
بینالمللی را برآورده میکنند.
nشیوه ما بهرهگیری از روشهای تولید پایدار و استفاده بهینه از منابع است.

مدیریت گرما

همه محصوالت مکاترونیک دارای برچسب امنیتی
ضدجعل  VeoMark®هستند .این مجموعه هماکنون شامل
حدود  700موتور استارت ،بیش از  700دینام ،بیش از
 400موتور محرک برقی ،و تقریباً  5,000قطعه یدکی
است—و پیوسته گسترش مییابد.

انتخاب همیشه اول—به دالیل موجه

فیلترها

واشرها

موتورهای استارت و دینامها
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واشرها

تجهیزات الکترونیکی کنترل و برق

nراهاندازها و سوئیچها
nمحصوالت الکترونیکی ،مانند واحدهای کنترل
شمعهای گرمکن دیزل و موتورهای کمولتاژ،
کنترلکنندههای سیگنال هشدار صوتی ،و
قطعات قطع الکترونیکی جریان باتری
nقطعات الکترونیکی کارآمد مانند مبدلهای

راهاندازها و سوئیچها

قطعات الکترونیکی

DC/DC

nحسگرهای مختلف

راهکارهای نوآورانه—
برای ترابری آینده

حسگرها

قطعات الکترونیکی کارآمد

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

این سبد به خصوص شامل
محصوالت زیر است:

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

MAHLE Nagares

موتورهای استارت و دینامها

MAHLE Aftermarket

nسالها تجربه در زمینه توسعه و تولید قطعات
الکترونیکی خودرو در حوزه محصوالت
الکترونیکی جدید
nدسترسی به مجموعه محصوالت توسعه یافته در
زمینه کاربردهای آیندهنگر قطعات الکترونیکی،
که پیوسته متناسب با نیازهای بازار بهروزرسانی
میشود

مدیریت گرما

 Nagaresمورد جدید در سبد محصوالت MAHLE
است :کارشناس الکترونیک اسپانیایی .با کسب
این برند MAHLE ،تخصص خود را در زمینه تأمین
محصوالت بخش خودروهای برقی تقویت کرده و در
موقعیتی قرار گرفته که میتواند راهکارهای سیستمی
را برای مجموعهای بسیار متنوع از محصوالت اعم
از رانشگرها ،قطعات جانبی ،و قطعات مدیریت
گرما ارائه دهد.

nشبکه جهانی  MAHLEبا مشاور مستقر در
محل
nسبد بزرگتر محصوالت از یک منبع واحد—
برای همه راهکارهای حمل و نقل
nپشتیبانی فنی فراگیر از سوی کارشناسان
محصول MAHLE Aftermarket
nانتقال دانش در جلسات آموزشی

nقطعات الکترونیکی کنترل و قدرت ویژه
خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری با
کیفیت بیرقیب محصوالت اصل از

فیلترها

از مزیت مجموعه بزرگ تر
محصوالت از یک منبع واحد
بهره مند شوید—برای همه
راهکارهای حمل و نقل.

ارزش افزوده بیشتر برای فروشگاهها
و تعمیرگاهها

و بسیاری مزایای دیگر

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

قطعات موتور

واحدهای سرویس تهویه هوا
ArcticPRO® 

 MAHLE Aftermarketخط تولید ArcticPRO®

را با فناوری  E3توسعه داده است تا امکان ارائه
سرویس تهویه مطبوع کارآمد ،سازگار با محیط
زیست ،و مقرونبهصرفه فراهم شود.

راهکارهای کارآمد—
برای نگهداری و سرویس

این برچسب کیفیت و کارآیی محصوالت تخصصی تعمیرگاه حرفه ای را نشان می دهد .دستگاهی که طبق مشخصات
 EGEAتوسعه یافته و طراحی شده باشد همه الزامات قانونی و استانداردهای ایمنی را برآورده می کند .این برچسب
گواهی می کند که  MAHLEواحدهای سرویس باکیفیت و کارآمدی را برای تعمیرگاه ها توسعه داده است .بسیاری از
واحدهای سرویس تهویه مطبوع مربوط به  R1234yfدارای این برچسب هستند.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

برچسب EGEA

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

از مدل پایه/سبکوزن گرفته تا راهکارهای ابتدایی،
ال
حرفهای و درجه یک ،ما همواره محصوالتی کام ً
متناسب را برای هر نیازی فراهم میکنیم.

+سرویسکاری کارآمد و موفق،
صرفنظر از دمای خودرو و محیط
+رابط  ،USB ، Wi-Fiو بلوتوث برای
عیبیابی از راه دور ،بهروزرسانیهای
نرمافزار ،و اتصال ASA
+مناسب برای :خودروهای سواری و نیز وسایل
نقلیه تجاری ،آفرود ،کشاورزی ،و هیبریدی
+چراغ  LEDبرای نشان دادن
وضعیت در هر جای تعمیرگاه
+کنترل از دور از طریق برنامه
کاربردی ویژه و قابل نصب روی تلفن
هوشمند /تبلت ( iOSو اندروید)
+طراحی ارگونومیک :قسمت جلوی
واحد با یک دستگیره باز میشود

مدیریت گرما

کارآمد
و نوآورانه

خط واحد سرویس تهویه مطبوع

مزایا در یک نگاه

فیلترها

واشرها
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تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

نسل جدید تجهیزات

بازیابی کامل ماده سردساز از شیلنگها و کوپلینگها.

 – E³پمپ

فرآیند نظافت داخلی ویژه پمپ مکنده فواصل زمانی تعویض روغن را چندبرابر
افزایش میدهد .تا  1,000ساعت کار .مزیت :کاهش چشمگیر هزینههای
نگهداری.

ماده سردساز R1234yf

حرفهای

سطح پایین

ArcticPRO® ACX 420

به دنبال قطعات یدکی هستید؟
آیا برای واحد سرویس تهویه مطبوع خود ،به دنبال لوازم جانبی خاصی هستید یا به قطعات یدکی نیاز دارید؟
ما مجموعهای بزرگی از لوازم جانبی را فراهم کردهایم و منتظر درخواست شما هستیم:

sales-workshop-equipment@mahle.com

ArcticPRO® ACX 450

nمخزن ماده سردساز  12لیتری
nصفحه لمسی بزرگ  7اینچی
nبرای خودروهای سواری و نیز وسایل نقلیه
تجاری ،آفرود ،کشاورزی ،و هیبریدی
nچاپگر برای گزارشهای مشتری
nپایگاه داده اطالعات سرویس
nقابل تبدیل برای استفاده از ماده سردساز

ال خودکار گازهای چگالشناپذیر
nتخلیه کام ً
nچاپگر برای گزارشهای مشتری
nپایگاه داده اطالعات سرویس
nآزمایش عملکرد تهویه مطبوع
nقابل تبدیل برای استفاده از ماده سردساز

nاختیاری :عملکرد هیبرید در استاندارد

nآزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ

R513a

ACX 420

درجه یک

nپمپ مکش کارآمد

nگواهیهای CE/PED

R513a

ArcticPRO® ACX 480
nپمپ مکش کارآمد
nصفحه لمسی بزرگ  7اینچی
nچاپگر برای گزارشهای مشتری
nپایگاه داده اطالعات سرویس
nآزمایش عملکرد تهویه مطبوع
nقابل تبدیل برای استفاده از ماده سردساز
R513a

nآزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ
nسامانه مراقبت از روغن :بطریهای روغن
دربسته و هوابندیشده

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

 – E³اتصال

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

nپمپ مکش کارآمد
nمخزن ماده سردساز  12لیتری
nصفحه لمسی بزرگ  7اینچی
nچاپگر برای گزارشهای مشتری
nپایگاه داده اطالعات سرویس
nقابل تبدیل برای استفاده از مواد سردساز
 R1234yfو R513a

nپمپ مکش کارآمد
nقابل تبدیل برای استفاده از مواد سردساز
 R1234yfو R513a
nصفحه لمسی بزرگ  7اینچی
nچاپگر برای گزارشهای مشتری
nپایگاه داده اطالعات سرویس
nآزمایش عملکرد تهویه مطبوع
nآزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ

nمناسب برای خودروهای هیبریدی
nپمپ مکش کارآمد
nقابل تبدیل برای استفاده از مواد سردساز
 R1234yfو R513a
nصفحه لمسی بزرگ  7اینچی
nچاپگر برای گزارشهای مشتری
nپایگاه داده اطالعات سرویس
nآزمایش عملکرد تهویه مطبوع
nآزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ
nسامانه مراقبت از روغن :بطریهای روغن
دربسته و هوابندیشده

موتورهای استارت و دینامها

صفحه لمسی  7اینچی تکنیسین تعمیرگاه را به نحوی ساده و ایمن با همه مراحل
ضروری سرویس تهویه مطبوع آشنا میکند .دستگاههای حرفهای و درجه یک ما
را میتوان از طریق یک برنامه کاربردی کنترل و پایش کرد .همچنین ،دارای یک
شبکه سرویس کارآمد در سطح اروپا هستیم که به ارائه خدمات پشتیبانی فنی،
راهنمایی ،و آموزش میپردازد.

 – E³پر کردن

همواره آماده استفاده ،صرفنظر از دمای خودرو و محیط.

ArcticPRO® ACX 320

ArcticPRO® ACX 350

ArcticPRO® ACX 380

مدیریت گرما

ویژگی ممتاز دستگاههای جدید ما قابلیت اتصال جامع و کارآمد است .همه
دستگاهها به صورت آنالین به سرور ما متصل میشوند و بهروزرسانیهای دائم
و خودکار را دریافت میکنند .طراحی ارگونومیک و راهنمای کاربر بصری از
شاهکارهای فناوری محسوب میشوند .با کنترل یکدستی فلپ نگهداری ،ما
ال جدید هستیم .همه واحدهای نسل جدید سرویس
پیشگام تعیین معیارهایی کام ً
تهویه مطبوع هماکنون قابل تبدیل به ماده سردساز  R513aهستند و برای ادغام
در شبکه  ASAطراحی شدهاند.

فرمول تهویه مطبوع  MAHLEهمواره در همه واحدهای ما
دیده میشود:
 = E³سازگار با محیطزیست × مقرونبهصرفه × کارآمد

حرفهای

سطح پایین

درجه یک

واشرها

نسل جدید واحدهای سرویس تهویه مطبوع  MAHLEاز نظر اتصال شبکه و سهولت استفاده و تعمیر و نگهداری—با
بلوتوث و  ،Wi-Fiصفحه لمسی بزرگ ،برنامه کاربردی پایش وضعیت ،و سرویس از راه دور—بسیار پیشرفته و نوآورانه
است.

قطعات موتور

ماده سردساز R134a

فیلترها
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nکیت نشتیاب در سامانههای تهویه مطبوع
nاین مجموعه شامل بطری گاز فرمینگ،
نشتیاب برای گاز فرمینگ ،و تنظیمکننده
فشار است

nواجد الزامات انجمن صنایع خودرو آلمان
()VDA
nعملکرد ساده و خودکار با اعالم فوری نتیجه
اندازهگیری

نرمافزار مدیریتکننده
 ACXو ATX

عیبیابی از راه دور و پشتیبانی سرویس :همه وقت
و همه جا
nارائه کمک فوری در صورت لزوم—در محل و
بدون تکنیسین
nواحد سرویس تهویه به سادگی و از طریق رابط
 USBیا  Wi-Fiبه رایانه شما متصل میشود
nهمکار سرویس تعمیرگاه میتواند از راه دور و
بدون نیاز به مراجعه حضوری ،به کنترل واحد
سرویس و تکتک قطعات و ،در صورت لزوم،
رفع نقایص بپردازد
nبرای واحدهای سرویس تهویه  MAHLEاز
نوع  ArcticPRO®و MAHLE FluidPRO®

ArcticPRO® LD-2

 ArcticPRO® LD-2نشتیاب حالت دوگانه
با حسگر الکترونیکی و حالتهای تشخیص
اختصاصی  UVاست.
nفناوری حسگر الکترولیت جامد مواد سردساز
 R134aو  R1234yfرا تشخیص میدهد.
nنمایشگر دیجیتال مستقل از هشدار صوتی و
سطح حساسیت کار میکند و امکان یافتن
محل دقیق نشت را فراهم میکند.

مواد سردساز ناشناخته و آلوده را به سادگی و به
نحوی ایمن از سامانه های تهویه مطبوع خودرو
حذف می کند.
nبرای مواد سردساز  R134aو R1234yf

همه چیز سازماندهی شده است :کافی
است یک بار تماس بگیرید—حمل ونقل،
تحلیل ،و دفع—به صورت خودکار و
بدون تشریفات اداری دست وپا گیر انجام
میگیرد.

n

قابلیت نرمافزار مدیریتکننده  ACXو ATX

nنرمافزار را مستقیما ً در رایانه خود بارگیری کنید.
nواحد سرویس را از طریق درگاه  USBیا Wi-Fi
به رایانه خود وصل کنید.
nقابلیت سرویس از راه دور از طریق نرمافزار
مدیریتکننده  ACXو  ATXارائه میشود.
nهمکار  MAHLEیا همکار سرویس مجاز شما
میتواند با استفاده از شماره سریال ،به واحد
سرویس  MAHLEشما دسترسی پیدا کند.
nنمودار هیدرولیک و قطعات نمایش داده
میشود.
nهمکار سرویس شما میتواند از راه دور واحد
سرویس و تکتک قطعات را کنترل کند و
خطاها را برطرف نماید.

 – ACXواحد شستشوی
سراسری

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

نشتیاب حالت دوگانه

 ROUواحد بازیابی
محض

سرویس از راه دور

مخزن شستشو با نگهدارنده برای استفاده
ال مستقل از مکان و مدل واحد
منعطف—کام ً
سرویس تهویه مطبوع.
nبرای مواد سردساز  R134aو R1234yf

دسترسی مستقیم به فیلتر ماده سردساز برای
تعویض سریع
nکاربردهای منعطف :مجموعه رابط اتصال
شیلنگ  HDبرای واحدهای سرویس تهویه
مطبوع گوناگون
n

اطالعات بیشتر درباره مجموعه کامل سرویس تهویه مطبوع ما را میتوانید در بروشور
"راهکارهای کارآمد نگهداری و سرویس".

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

کیت نشتیاب

واحد تحلیل خارجی ویژه واحدهای سرویس
تهویه مطبوع  MAHLE ACXبرای ماده سردساز
 R1234yfو اکنون R134a

موتورهای استارت و دینامها

کیت نشتیاب نیتروژن – ACX RFID /واحد
هیدروژن
تحلیل ماده سردساز

واحدهای سرویس تهویه مطبوع و واحدهای شستشوی جعبهدنده  MAHLEساده و بسیار مطمئن است .البته ،در صورت
بروز مشکل ،عیبیابی از راه دور ما آماده ارائه کمک فوری خواهد بود.

مدیریت گرما

جديد

فیلترها

تجهیزات جانبی
سرویسکاری
تهویه هوا

جديد

عیبیابی از راه دور
و پشتیبانی سرویس

واشرها

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

قطعات موتور
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تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

قطعات موتور
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FluidPro®
ATX 190

®FluidPRO
ATX 150/ATX 180
طراحی کاربرپسند و فناوری بسیار پیشرفته
nمخزن تعویض  25لیتری برای  AFTجدید با
واحد تعویض سریع
nمخزن ترکیب 500 :میلیلیتری
nدریچه مشبک تخلیه برای مخزن روغن

nنگهدارنده قفسه شیلنگ
nفیلتر روغن جدید :فیلتر توری از جنس فوالد
ضدزنگ/اندازه  150میکرومتر
nچرخه خودکار :فرایند پشتیبانی شده
nشستشو :خودکار
nنظافت شیلنگ :خودکار
nتخلیه مخزن  ATFکهنه
nابعاد 1,200 × 750 × 750 :میلیمتر
nوزن :حدود  65کیلوگرم

nنمایشگر :السیدی  4.3اینچی
nصفحهکلید :صفحهکلید غشایی
nبهروزرسانی نرمافزار USB :نوع  Aبا کلید
USB 2.0

nمدار هیدرولیک :پمپ تأمین  10لیتر/دقیقه.
پمپ چرخدندهای تکمرحلهای
nاتصاالت هیدرولیک 3 :متر طول خالص شیلنگ
سرویس  1و /2طول شیلنگ تخلیه  ATFقدیمی
 1.5متر (فقط )FluidPRO® ATX 180

تعداد خودروهای دارای جعبهدنده خودکار طی چند
سال خیر افزایشی چشمگیر یافته است .میانگین
بازه مسافت پیشنهادی برای سرویس سامانه دنده
 60,000کیلومتر است .با تجهیزات مناسب ،مانند
 FluidPRO® ATXمحصول  ،MAHLEاین کار به
آسانی انجام میگیرد.
سازندگان خودرو سرویس کاری
جعبه دنده خودکار را به دالیل زیر
پیشنهاد می کنند:
nپیشگیری از تحمیل هزینههای کالن در صورت
بروز مشکل
nافزایش عمر مفید جعبهدندههای خودکار

راهکار ما— FluidPRO® ATX

—Zero Crossnبرنامهای سریع که تعویض
ایمن و راحت روغن را با باالترین خلوص
تضمین میکند (فقط )FluidPRO® ATX 180
nپایگاه داده هوشمند—اطالعات مشروح
مربوط به مشخصات خودروی مربوطه و
اطالعات سرویس ،مانند نوع روغن ،وضعیت
پر بودن ،رابط ها و فیلتر ها را به سرعت ارائه
می کند
nکامل—رابط کاربری ساده و بصری شما را به
صورت سریع و کامل با فرآیند سرویس خودکار
آشنا میکند
nباالترین میزان خلوص—آلوده نشدن روغن
به دلیل استفاده از دو پمپ ،مدارهای روغن
مستقل و فرآیند پاکسازی خودکار

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

حصري لسيارات
مرسيدس بنز:

ال خودکار
+کام ً
+عملکرد بصری
+تعویض روغن ایمن و آسان

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

مزایا در یک نگاه

nحفظ کارایی مطلوب خودرو
nجلوگیری از خرابی ناشی از استهالک
و آلودگی ATF
nتضمین راحتی در هنگام رانندگی

nنشانگر شفاف کیفیت روغن و فشار روغن
جعبهدنده در هنگام سرویس
nتعویض انواع روغن با مخزن روغن جداشدنی
آسان است
nزمان سرویس فقط  5تا  15دقیقه
nاتصاالت شیلنگ ،پیش از هر نوبت سرویس ،به
طور خودکار بررسی و بر اساس جهت جریان
تنظیم میشود—دیگر نیازی به تغییر دستی آن
نخواهد بود
nدمای روغن جعبهدنده را به طور خودکار کنترل
میکند—فرآیند شستشو به طور خودکار و پس
از رسیدن دمای روغن به سطح مناسب ،آغاز
میشود
nحالت عمقسنج—روش جایگزین تعویض
روغن از طریق لولههادی روغن (فقط
)FluidPRO® ATX 180
nفرآیند یکپارچه برای حذف مخزن روغن و
تعویض فیلتر روغن جعبهدنده

موتورهای استارت و دینامها

مدیریت گرما

فیلترها

واشرها

تعمیرات و نگهداری ویژه جعبه
ال خودکار
دنده خودکار—کام ً

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

" EmissionPRO® 180جدید ما نتیجه چشمگیر همکاری با  BRAIN BEEدر زمینه توسعه و تولید است ".اوالف هنینگ
( — )Olaf Henningعضو هیأت مدیره گروه شرکتهای  MAHLEو مدیر واحد کسب و کار ت MAHLE Aftermarket

سنجش مطمئن گاز خروجی برای موتورهای دیزلی
و بنزینی
nالزامات آزمایش آالیندگی  5.01را برآورده
میکند
nتفکیک نرمافزاری کالیبراسیون و رابط کاربری
nطراحی ماژوالر
nراهکار باز رایانه شخصی

+بسته کامل سنجش گاز خروجی MAHLE

+ایستگاه آزمایش آالیندگی مبتنی بر ویندوز
+قابل استفاده به عنوان واحد ثابت یا سیار
+قابل پیکربندی برای تأمین نیازهای فردی
مشتریان

قابلیت
استفاده
آسان

ابزار سنجش بسیار دقیق برای ذرات دیزل
nذرات خروجی از موتورهای بنزینی در محدوده
اندازه حدودا ً  10نانومتر را اندازهگیری میکند
nمدلی افزودنی که با 180 EmissionPRO®
ال سازگار است
و محصوالت شرکتهای دیگر کام ً

+فناوری پیشرفته صنعتی
+قابلیت استفاده آسان
+قابل استفاده به عنوان راهکار مستقل،
به دلیل وجود نمایشگر و صفحهکلید
+قابل استفاده از طریق بلوتوث یا USB

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

EmissionPRO® 180

nدستورالعمل استفاده یکپارچه
nنرمافزار بصری
nامکان یکپارچهسازی تشخیص و عیبیابی
هدایتشده
nواحد سراسری سنجش دور موتور با انتقال
مقادیر از طریق  USBیا بلوتوث
nرابط قدرتمند ارتباطات خودرو برای خواندن
حافظه نقایص
nواگن راحت با چاپگر ،صفحهکلید ،ماوس،
نمایشگر  24اینچی و رایانه

مزایا در یک نگاه

PMU400

مزایا در یک نگاه

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

مدیریت گرما

به
زودی

فیلترها

واشرها

راهکارهای بیشتر —
برای سرویسکاری کارآمد

ابزار سنجش بسیار دقیق
برای ذرات دیزل

قطعات موتور
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تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

ابزار کالیبراسیون  ADASدیجیتال
nکالیبراسیون ساده و مطمئن سامانههای کمکی
راننده
nبا این راهکار بصری و آیندهنگرMAHLE ،
معیارهایی جدید را در زمینه این گروه از
محصوالت خوشآتیه تعیین میکند

بدیهی است که لوازم جانبی مانند EASY

 ،PLACING KITبست چرخ و گردگیر نیز
در دسترس است .برای کسب اطالعات
بیشتر ،به فهرست های قیمت جداگانه ما
مراجعه کنید.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

ساده—کالیبراسیون
سامانههای کمکی راننده

خوب است بدانید

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

تعمیرگاهها به کمک این ابزار میتوانند سامانههای
کمکی راننده را با سرعت و سهولت—با فقط یک
صفحه کالیبراسیون دیجیتال—تنظیم و کالیبره کنند.
بدین ترتیب ،در وقت و هزینه صرفهجویی میشود.
این ابزار پیوسته به صورت آنالین بهروز میشود و
خودروهای بیشتری را پوشش میدهد.

مدیریت گرما

®TechPRO
Digital ADAS

فیلترها

ابزار کالیبراسیون  ADASدیجیتال

واشرها

قطعات موتور
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تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

عیبیابی آشکار خودرو ظرف فقط  7ثانیه
nقابلیت استفاده آسان
nاطالعات فنی یکپارچه (نمودار سیمکشی،
فهرست خطا ،نمایشگر وضعیت)
nعملکردها :خواندن داده ،خواندن خطا ،و
نمایش راهکارها؛ عیبیابی برای هر یک از
قطعات و کدگذاری اجزا
nصفحه لمسی  10,1اینچی و Wi-Fi
(فقط پایانه)

 b/g/nدوآنتنی—فناوری پرتوساز (پایانه)/
بلوتوث  4,1با برد حداکثر  100متر در هوای
آزاد ()VCI
nنمایشگر TFT LCD :لمسی  10,1اینچی با
وضوح ( 800 × 1,200پایانه)

+بهروزرسانی پیوسته از طریق Wi-Fi

+طراحی نوآورانه رابط کاربری امکان دسترسی
فوری و سریع به همه اطالعات الزم برای
فعالیت حرفهای را فراهم میکند
+پوشش بیش از  90درصد بازار خودروی
اتحادیه اروپا
+قابلیت کنترل  PASS-THRUو برنامهریزی در
دسترس استة

مجموعه محصوالت  TechPRO®رابطی تعاملی
بین شما ،کارشناس خودرو ،و خودرو ایجاد میکند.
ابزارهای اسکن TechPRO®با عملکردهای متنوع،
گزینههای اسکن گسترده ،نرمافزار کاربری ساده،
و رابطهای متعدد ،کار سریع با نتایج عالی را
تضمین میکند TechPRO® .عملکرد سادهای
دارد و با فعالیت تعمیرگاه سازگار است .این دستگاه
دادهها و خطاها را میخواند ،راهکارها را نمایش
میدهد ،امکان عیبیابی قطعات را فراهم میکند،
و کدگذاری قطعات را ممکن میسازد.

این سیستم عامل قدرتمند تا ده برابر سریعتر از دیگر
سامانههای عیبیابی خودرو استTechPRO® .
 Scanامکان دسترسی فوری و سریع به همه
اطالعات الزم برای فعالیت حرفهای را فراهم
میکند .ایستگاه تشخیص میتواند سامانه خودرو
را شناسایی کند و دارای نمایشگر کاربرپسند است.
بدین ترتیب ،فورا ً مشاهده میکنید که چه کارهایی
برای نگهداری ضروری است.

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

®TechPRO
TechPRO® SMART

TecDocPOWEREDn

nابعاد 50 × 217 × 317 :میلیمتر (پایانه)/
 25 × 48 × 120میلیمتر ()VCI
nوزن 1,500 :گرم (پایانه) 90/گرم ()VCI
nپروتکل ارتباطی:
ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519
– J1850 PWM / ISO 11519 – J1850
 – VPW / ISO 11898-2باس CAN
پرسرعت – ISO 11898-3/باس CAN
کمسرعت – SAE J2411 /باس  CANتکسیم
SAE J2534 PASS-THRUn:
( NEXUS-THRUاختیاری)

nاتصال بیسیم :بلوتوث Wi-Fi 802.11—4,1

مزایا در یک نگاه

 – TechPRO®ابزارهای تشخیص

TechPRO® Scan

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

موتورهای استارت و دینامها

مدیریت گرما

فیلترها

واشرها

قطعات موتور

سریعترین ابزارهای
تشخیص در دنیا

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

MAHLE OzonePRO

برای پاکسازی مطمئن

 OzonePROهمچنین بوی ناخوشایند ناشی از
باکتریها و قارچهای داخل خودرو را به روش
مطمئن برطرف میکند.

اوزون ماده پاککننده طبیعی است و کاربردهای
گوناگونی دارد :از آن میتوان برای تمیز کردن آب،
هوا ،سطوح ،و مواد استفاده کرد.

چرا پاکسازی کابین خودرو اینقدر
مهم است؟
ویروسها ،باکتریها ،و کپکها اغلب روی تودوزی،
کفپوش ،یا مدار تهویه مطبوع خودرو رشد میکنند.
برای حفظ ایمنی خود و مشتریانتان ،توصیه میکنیم
که کابین خودرو را در هر نوبت تعمیر و نگهداری
به صورت کامل تمیز کنید .سرویس پاکسازی با
ابزارهای بسیار کارآمد در حال حاضر بیش از هر

قابلیت استفاده
آسان از طریق یک

بـرنـامــه
کاربردی

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

از طریق فندک
سیگار

اوزون ( )O3اغلب برای تمیز کردن سرویسهای
بهداشتی مصرف میشود و اثر تمیزکنندگی آن
میتواند سبب از بین رفتن ویروسها ،کپکها ،و
باکتریهای موجود در سطح یا داخل خودرو شود.

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

اتصال  12ولت

حسگر با استفاده از اطالعات مربوط به نوع
خودرو و وضعیت داخلی خودرو ،پیوسته غلظت
اوزون تولیدشده در داخل خودرو را تا رسیدن به
مقدار ایده آل تحلیل می کند و این مقدار را در
مدت الزم برای تضمین پاکسازی بهینه ،ثابت نگه
می دارد.

موتورهای استارت و دینامها

جایی برای
ویروس
نیست!

زمان دیگر ضرورت دارد.

مدیریت گرما

فیلترها

 MAHLE OzonePROواحد پاکسازی حرفهای برای استفاده راحت در تعمیرگاه شما است OzonePRO .با داشتن
حسگرهای ویژه ،نتیجه بهینه و روش مطمئن فرایند پاکسازی را امکانپذیر مینماید.

واشرها

قطعات موتور
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تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

استفاده از اوزون به عنوان ماده
پاککننده آب و هوا توسط
وزارتخانههای بهداشت متعدد
در سراسر جهان حمایت میشود:
فرآوری ازن روشی طبیعی برای
پاکسازی محیطهای آلوده به
باکتریها ،ویروسها ،هاگها،
کپکها ،و کرمهای ریز است.

هدف شما این است که در تعمیرگاه خود ،بدون
اتالف وقت کار کنید .به همین دلیلOzonePRO ،
به بلوتوث مجهز شده است تا بتواند به دیگر
دستگاههای  MAHLEموجود در تعمیرگاه شما
متصل شود .این دستگاه را میتوان به راحتی به
دستگاههای عیبیابی TechPRO® و ایستگاههای
تهویه مطبوع  ArcticPRO® ACXوصل کرد.
امکان فعالسازی مستقیم فرآیندهای مکمل از
طریق رابط کاربری و تضمین کاربرد بهینه همه
تجهیزات ،وجود دارد.

ظرفیت

 5,000میلی گرم/ساعت

بلوتوث

+

حسگر

اوزون ،دما ،رطوبت ،فشار هوا

نمایشگر وضعیت
برنامه کاربردی کنترل از دور
توان خروجی
اتصال

LED
برنامه کاربردی ()App/Google Play Store

 70وات
 12ولت (فندک سیگار)

 220ولت (اختیاری)

ابعاد

 288 × 280 × 360میلی متر

وزن

 3کیلوگرم

لوازم جانبی
مولد اوزون  220/110ولت
منبع برق  12ولت

شماره ردیف1010350462XX :

تجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی

متصل به دیگر
دستگاههای MAHLE

مشخصات فنی

تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

کافی است دستگاه را در محیطی بگذارید که قرار
است تمیز شود .سپس دکمه شروع را فشار دهید
و دستگاه بقیه کارها را به صورت خودکار انجام
میدهد .دستگاه به شما اطالع میدهد که این فرایند
چه زمانی خاتمه یافته و چه زمانی قسمت تمیزکاری
شده به صورت ایمن قابل دسترسی است.

 OzonePROدارای یک برنامه کاربردی اختصاصی
است که امکان مدیریت دستگاه و پایش از راه دور
فرآیندهای آن را فراهم میکند.O3-Easy :

موتورهای استارت و دینامها

استفاده از  OzonePROدر کارهای روزمره ساده
است.

در پایان فرآیند ،میتوانید گزارش را ارسال یا چاپ
کنید یا به مشتری تحویل دهید .بدین ترتیب ،کیفیت
سرویس شما باالتر میرود.

مدیریت گرما

در طبیعت ،هر مولکول اوزون ( )O3بر اثر تخلیه
الکتریکی ایجاد میشود :تجزیه مولکولهای
اکسیژن ( )O2به مولکولهای اتمی اکسیژن ()O1
ممکن است موجب ایجاد مولکولی جدید متشکل
از سه اتم شود.

واحد پاکسازی  OzonePROمحصول
از همین فناوری استفاده میکند .اوزون به کمک
صفحات سرامیکی اثر کرونا تولید میشود و سپس
از طریق این دستگاه وارد محیط میشود .این
دستگاه ،در مقایسه با سامانههای دیگر ،میتواند
مقادیر بیشتری از اوزون الزم را به روش مؤثر و در
مدت کوتاه تولید کند.
MAHLE

حسگر ویژه توکار نقش مهمی در کل این فرآیند دارد.
این حسگر با قابلیت تحلیل و کنترل ،تضمین میکند
که اوزون درون خودرو فقط تا زمان الزم برای از بین
رفتن ویروسها ،باکتریها ،و قارچها مصرف شود.
در نتیجه ،این فناوری مانع از بروز آسیب اکسایشی
در کابین خودرو میشود.

گزارش پاکسازی

فیلترها

اوزون گازی طبیعی است که به
دلیل داشتن خاصیت کشندگی
باکتریها ،قارچها ،و ویروسها،
کاربردهایی گسترده در حوزه نظافت
حرفهای دارد.

حسگر

فقط دکمه شروع را
فشار دهید و بقیه کارها
را به دستگاه بسپارید!

—O3-Easyبرنامه
کاربردی مربوط به این
دستگاه

واشرها

فرآوری اوزون چه نکته
ویژهای دارد؟
البته ،عمر این مولکول جدید محدود است زیرا
اوزون پس از چند دقیقه دوباره به اکسیژن تجزیه
میشود.

استفاده هوشمند تضمین
شده توسط MAHLE

قطعات موتور
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پخش و تدارکات

آنچه همه محصوالت ما دارند

— MAHLE Aftermarket
مجموعه همواره مناسب

بهترین قطعات خودرو ،در زمان و مکان مناسب MAHLE Aftermarket .بیش از دهها مرکز تدارکات و چندین پایگاه
منطقهای را در مناطق راهبردی اروپا ،آمریکای شمالی و جنوبی ،و آسیا با عرضه بهینه کاالها و در نتیجه بهترین قابلیت
دسترسی ممکن مدیریت میکند.

 MAHLE Aftermarketهفت برند توانمند ،که نمادی از
کیفیت بینظیر و نوآوری در سطح جهانی و منطقهای
هستند ،را ترکیب کرده است.

محصوالت  MAHLEجزو پرطرفدارترین محصوالت در بازار قطعات خودرو است—چه برای سازندگان محصوالت اصل و چه برای سازندگان محصوالت تقلبی .به
همین دلیل ،بستهبندی استفاده شده برای قطعات موتور ،توربوشارژرها ،و ترموستاتها دارای برچسب امنیتی ویژه است .این برچسب چندین ویژگی امنیتی مانند کد
 VeoMark®و  MAPPدارد که در کنار هم حداکثر محافظت در برابر جعل را ایجاد میکنند .هر جا به ما نیاز داشته باشید ،مراکز تدارکات و شعبههای پخش ما آماده
خدمترسانی به شما هستند—در آرژانتین ،برزیل ،چین ،دوبی ،فرانسه ،آلمان ،بریتانیا ،هند ،ژاپن ،مکزیک ،لهستان ،روسیه ،سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،سوئد،
ترکیه ،اوکراین ،و ایاالت متحده.
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25000

نمایندگی فروش

150000
 %100توان ساخت تجهیزات اصلی

قطعه یدکی

از تخصص و سبد محصوالت جامع و همواره فزاینده ما بهرهمند شوید:
nقطعات موتور
nواشرها
nفیلترها
nخنکسازی موتور و تهویه مطبوع
nموتورهای استارت و دینامها
nتجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی
nتجهیزات تعمیرگاه و عیبیابی
به دلیل گستردگی شبکه تدارکات ،محصوالت ما در سریعترین زمان ممکن در
اختیار شما قرار میگیرد.

بروشورهای راهنمای آسیبها
بروشورهای راهنمای آسیبها به مرجعی اجتنابناپذیر برای تعمیرگاهها و
مکانیکهای خانگی تبدیل شده است .ما به کمک تصاویر و توضیحات مفصل
درباره یافتهها ،دالیل ،و نیز روش رفع یا جلوگیری از آسیبها ،آن دسته از
آسیبهایی که اغلب در گروه محصوالت مربوطه بروز میکنند را شرح میدهیم.
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درگاه MAHLE CustomerCare

درگاه دیجیتال مشتریان  MAHLEنقطه ورود به دنیای خدمات ما است؛ زیرا در
اینجا همه محصوالت ،خدمات ،و اطالعات ضروری برای فعالیتهای روزمره
به صورت دستهبندی شده یافت میشوند .عالوه بر سامانه ارتباطی که امکان
ارائه مستقیم درخواستها به کارشناسان  MAHLEرا فراهم میکند ،فروشگاه
اقالم تبلیغاتی ما نیز در اینجا در دسترس شما است .همه اقالمی که در صفحات
بعد معرفی میکنیم را میتوانید به آسانی سفارش دهید .هماکنون رایگان در
 customercare.mahle-aftermarket.comثبتنام کنید.

پوسترهای فنی
پوسترهای فنی راهنمای عملی کارهای روزمره هستند که اطالعاتی را درباره
روش های جداسازی و نصب قطعات ارائه می کنند .همواره آماده و ،در نتیجه،
در زمان نیاز فورا ً در دسترس هستند .بروشورهای آسیب و پوسترهای فنی
را می توانید از شریک تجاری خود یا به صورت آنالین در مرکز رسانه ما در
 mahle-aftermarket.comبیابید.
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پخش و تدارکات

اطالعرسانی با کاتالوگ
ما قصد داریم به دالیل زیستمحیطی ،در آینده از چاپ کاتالوگها صرف نظر کنیم—
البته کاتالوگهای دیجیتال همچنان در دسترس شما خواهد بود .به عالوه ،امکان
دسترسی به مجموعه محصوالت روز و دیگر اطالعات سودمند در کاتالوگ آنالین ما
فراهم شده است .حسب درخواست شما ،سامانه اطالعرسانی مشتریان ( )CISبه
صورت ماهانه اطالعات مربوط به معرفی موارد جدید طرح ریزی شده ،محصوالت
جدید در دسترس ،و مدلهایی که تولید آنها متوقف شده را به شما ارائه خواهد داد.
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/

آیا میخواهید خبرنامه ماهانه  CISرا دریافت کنید؟ در بخش خدمات
 mahle-aftermarket.comثبتنام کنید.
فروشگاه الکترونیکی MAHLE

آموزشهای کارشناسی
کارشناسان محصوالت —MAHLE Aftermarketبا کولهباری از دانش
تخصصی جامع— پاسخگوی شما هستند .همچنین ،شما و کارکنانتان
میتوانید در یک سمینار عملی شرکت کنید .در هر صورت ،دورههای
آموزشی کارشناسی ما دانش فنی شما را بهروز نگه میدارد .عالقهمند
هستید؟ کافی است با شریک تجاری خود تماس بگیرید یا از طریق نشانی
 ma.training@mahle.comمکاتبه کنید.

به عنوان عمدهفروش ،اکنون میتوانید همه محصوالت  MAHLEرا فقط از یک
پلتفرم—به صورت فوری ،امن ،و آسان—سفارش دهید .مزایا برای شما:

.

مجله مشتریان MPulse

کانالهای  MAHLE Aftermarketدر رسانههای اجتماعی
آیا میخواهید هر روز از اخبار جدید آگاه شوید و در کمپینها و مسابقات
شرکت کنید؟
از اطالعات در مورد نمایشگاهها و رویدادهای جاری گرفته تا بهروزرسانیهای
فنی و اخبار جدید کلی—با کانالهای ما در رسانههای اجتماعی همیشه در
جریان امور قرار میگیرید.

مجله مشتریان ما در مورد همه موضوعات مرتبط با  MAHLEو بازار فروش لوازم یدکی
و تجهیزات خودرو خبررسانی میکند :اطالعات محصول و دانش پیشزمینه ،نکات
فنی ویژه تعمیرگاهها ،دستورالعملها و ویدئوهای نصب ،روندها و تحوالت جدید ،و
نیز مقاالت جالب و فرصتهایی برای مشارکت و بردن جوایز MPULSE .دو بار در
سال ،در ماههای مارس و سپتامبر ،منتشر میشود MPULSE .در همه اوقات سال
به صورت مجله آنالین در  mpulse.mahle.comدر دسترس است.

nتصویر محصوالت امکان شناسایی سریعتر اقالم را فراهم میکند.
nموجود بودن و قیمت خرید بالفاصله نمایش داده میشود.
customercare.mahle-aftermarket.com

اقالم تبلیغاتی
ما با اقالم تبلیغاتی جذاب—اقالم توزیعی برای نمایشگاه ها و رویدادها
یا راهنماهای عملی برای تعمیرگاه ها—قصد داریم در خاطر شما و
مشتری هایتان ماندگار شویم .ما اقالم مناسب را برای همه حوزه های کاربردی
ارائه می کنیم.

صفحة MAHLE

در فیسبوک

قناة MAHLE

در یوتیوب

mahlempulse

در اینستاگرام

پشتیبانی فردی فروش
ما با کمال میل ،طرح های پشتیبانی فردی فروش را نیز برای شما تهیه
می کنیم .با شرکای پخش خودتان در مورد برنامه ها ما گفتگو یا مستقیما ً با
 customercare@mahle.comمکاتبه کنید.
پیامرسان فنی
اطالعات و نکات فنی ارزشمند درباره موضوعات رایج تعمیر و نگهداری—
به آسانی و راحتی از طریق ایمیل .پیامرسان فنی به صورت منظم در
وبسایت ما منتشر میشود که حسب درخواست شما ،میتوانیم از طریق
ایمیل در مورد آن اطالعرسانی میکنیم .آیا میخواهید از طریق ایمیل
در مورد نسخههای منتشر شده به شما اطالعرسانی شود؟ در نشانی
mahle-aftermarket.com/eu/en/products/technical-messenger

ثبتنام کنید.

بروشور و آگهی
ما قصد داریم از طریق چاپ بروشور و آگهی ،شما و مشتریانتان را از فعالیتهای
شرکتمان و محصوالت و خدمات آن آگاه کنیم.
در این فرایند ،پایداری زیست محیطی اسناد خود را مورد توجه قرار می دهیم:
ما هر سفارش چاپ را مورد چالش قرار می دهیم ،نسخه های چاپی را کاهش
می دهیم ،در صورت امکان از کاغذ دارای گواهی  ،PEFCکه از جنگل های
کشت شده به صورت پایدار به دست آمده ،استفاده می کنیم و همزمان از
فناوری های چاپی که تأثیری بر آب و هوا ندارد و نیز پروژه های حفاظت از
آب و هوا پشتیبانی می کنیم.

nنمایشگاهها
nرویدادها
nمقاالت هیأت تحریریه
nتصاویر گرافیکی
تبلیغات فروش
ما اقالم تبلیغاتی مفید را برای تبلیغات محیطی ،مکانهای فروش ،و کل محیط
تعمیرگاه تهیه کردهایم تا شما و مشتریانتان را در جریان اطالعات مهم محصول،
اخبار جدید ،و کمپینها قرار دهیم.

nآگهیها
nتبلیغ در قالب بنر
nکمپینهای فروش
nبازدید از کارخانه
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