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0405 برنامج المنتجات 2021/2020
عمل رائع!

مسئولیت تضمین امکان جابجایی رورانه میلیون ها نفر در سراسر جهان بر عهده تعمیرگاه ها 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 

انعطاف پذیر پاسخ می دهند. دانش و مهارت های جدید در مورد حمل و نقل آینده را کسب می کنند. و حتی خود را به آب و 
آتش می زنند تا آنچه ناممکن به نظر می رسد را ممکن سازند. آنها قهرمانان واقعی هستند!

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

مجرب، مطمئن و نوآور هم نیاز است. 

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

فوق العاده! کار  یعنی:  باشد، 

 کار فوق العاده!
MAHLE تحت پشتیبانی

خوب، کار فوق العاده در عمل چگونه 
انجام می شود؟

ارائه  پشتیبانی  که  شریکی  با  همکاری  طریق  از 
برای  را  روزافزون  محصوالتی  مجموعه  و  می کند 

کلیه حوزه های زیر ارائه می دهد:

قطعات موتور  	
واشرها  	
فیلترها  	
خنکسازی موتور و تهویه مطبوع  	
موتورهای استارت و دینام ها  	
تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی  	
تجهیزات تعمیرگاه و عیب یابی 	

برای  باید  دهیم،  می  انجام   MAHLE در  آنچه  هر 
مالکان تعمیرگاه ها و مکانیک ها ارزش افزوده واقعی 
ایجاد کند. به همین دلیل ما مرتبا همین سؤاالت را 
از خودمان میپرسیم: آیا این قطعه یدکی آن چیزی که 
وعده داده ایم را محقق می سازد؟ آیا قابلیت دسترسی 

به آن تضمین شده است؟ 

استفاده از آن به چه صورت است؟ تضمین نگهداری 
و سرویس در همه مدل ها چگونه امکان پذیر 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 تعمیرگاه ها خواهد 
به خودروهای  آینده  بود. در عین حال، میدانیم که 
برقی و نیز سایر فناوریهای رانشگر و سوخت های 

جایگزین تعلق دارد. 

دنبال  را  مسیر  دو  هر  همچنان  دلیل،  همین  به 
و همچنین  مناسب  یعنی محصوالت  کرد؛  خواهیم 
تهویه  و  از خنک کننده موتور  سرویس های جامع، 
مطبوع گرفته تا قطعات موتور، فیلترها، و تجهیزات 
برای  یکسان  میزان  به  را  عیب یابی،  و  تعمیرگاه 
خودروهای دارای موتورهای احتراقی و خودروهای 

برقی به کارگاه ها عرضه خواهیم کرد.

کار فوق العاده!
کار فوق العاده!

از  نمایی کلی  صفحات زیر 
ما  مجموعه محصوالت و خدمات 

ارائه می کنند. همه اطالعات  را 
به صورت آنالین در نشانی 

mahle-aftermarket.com هم در 

است.  دسترس 
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قطعات موتور

پیستون یک قطعه فلزی 
است که برای فعالیت 

یک موتور احتراقی کاماًل 
ضروری است. همچنین، 

مانع از مغرور شدن بیش از 
 حد مهندسان می شود.

Ernst Mahle

پیستون ها
آنها پیوسته در آتش هستند، و شرایط کار آنها سال به سال سخت تر می شود. بار 
گرمایی )تا 2,600 درجه 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 می یابند: وزن کمتر، مصرف روغن کمتر، و ایمنی مطلق—حتی 

در آزمایشات تحمل بار گرم و سرد یا مقاومت در برابر شوک حرارتی. 

پیستون های  است.  کاهش  به  رو  پیوسته  تراکم  ارتفاع  یا  کلی  ارتفاع  نتیجه،  در 
 ®ECOFORM که توسط MAHLE طراحی شده است، به عنوان راهکارهای جدید 

پرداخت کاری شده  تناسب  به  و  پیستون های یک تکه  وزن کمتری دارند—وزن 
 ®MONOTHERM به سبکی وزن پیستون های آلومینیومی است. و این پیستون ها 

نیز به طور قابل مالحظه ای ارتقا داده شدند—حاصل این کار پیستون آلومینیومی 
با حامل رینگ خنک کاری شده است. 

MAHLE به عنوان تولیدکننده انبوه، به فرمول 1 متعهد است و از تجربیات و دانش 

بزرگ ترین  عنوان  به   MAHLE می برد.  بهره  ممتاز  مسابقه  کالس  این  تخصصی 
تولیدکننده پیستون در دنیا، پیوسته در حال تحقیق درباره محصوالت آینده است و 
هم اکنون راهکارهایی—سریع، مطمئن و در سراسر جهان— را برای تقریباً هر 
موتوری ارائه می کند. با پیستون های 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. 

وعده ای که ما آن را تضمین می کنیم.

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

عملکرد ما در همه حیطه ها عالی 
روی تاج پیستون، نشان شرکت یا است—حتی در دنیای سریع فرمول 1

نشان تجاری، حداکثر قطر پیستون، 
فضای آزاد نصب، و جهت نصب 

طبق الزامات سازنده موتور مربوطه 
درج شده است.
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Monotherm®  پیستون های
با  شده  آهنگری  فوالد  جنس  از  یک تکه  پیستون 
استحکام ساختاری بسیار باال که برای محفظه های 
بار و باالتر طراحی   250 با فشار  احتراق پیشرفته 
شده است. با بدنه متصل و ترکیب شده با پین پیستون 
کوتاه، وزن آن مشابه وزن پیستون آلومینیومی است. 

پیستون های حامل رینگ با مجرای 
خنک کننده و تقویت تاج

برای موتورهای دیزلی سنگین. روکش آندی سخت 
)روکش HA( روی تاج پیستون مانع ایجاد ترک در 

لبه کاسه یا تاج می شود. 

مجموعه محصوالت 2021/2020
قطعات موتور

 پیستون های 
Autothermatik®/Hydrothermatik® 

در  دیزلی  و  بنزینی  موتورهای  برای  پیستون هایی 
دارند.  باالیی  بار  گنجایش  که  خودروهای سواری 
این پیستون ها با نوارهای فوالدی ریخته گری شده و 
بدون درز، بدنه ای یکپارچه با مقاومت باال را شکل 

می دهند.

 پیستون های 
Autothermik/Hydro thermik

فوالدی  نوارهای  با  روان  بسیار  پیستون های 
خودروهای  موتورهای  برای  شده  ریخته گری 
پیستون  بدنه  تا  بین قسمت رینگ  سواری—ناحیه 

درز دارد.

پیستون های دارای حامل رینگ 
خنک کاری شده

حامل رینگ و مجرای خنک کننده در یک فرایند 
متصل  یکدیگر  به  سیستم  یک  صورت  به  خاص 
می شوند. این امر موجب بهبود انتقال گرما در شیار 

رینگ نخست می گردد.

پیستون های حامل رینگ با مجرای 
خنک کننده

تاج  شدید  خنک سازی  باال:  کاری  دماهای  برای 
پیستون و قسمت رینگ با روغن در حال گردش در 

مجرای خنک کننده.

پیستون های دارای بدنه یکپارچه 
ریخته گری شده

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

موتورهای بزرگ.

پیستون های دارای بدنه یکپارچه 
آهنگری شده

عمدتاً ویژه موتورهای خودروهای سنگین و موتورهای 
استحکام  تولید  ویژه  فرآیند  مسابقه.  خودروهای 
برای سطح  پیش شرطی  و  می دهد  افزایش  را  آنها 

مقطع های کوچک تر دیواره و وزن کمتر است.

پیستون های حامل رینگ با بوش 
پایه انگشتی

پیستون هایی برای موتورهای دیزلی با حامل رینگ 
برای  از جنس چدن مخصوص  ثابت  و  دائم  فلزی 
در  ویژه  به  سایش،  برابر  در  مقاومت  افزایش 
بوش  خاطر  به  بار  ظرفیت  افزایش  نخست.  شیار 

پایه انگشتی ساخته شده از ماده اولیه مخصوص.

 پیستون کامل—
برای هر کاربردی

ما به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده پیستون در سطح جهان، تعداد زیادی از انواع محصوالت و مواد اولیه را عرضه 
می کنیم. سبد محصوالت ما شامل پیستون های آلومینیومی ریخته گری شده یا جوشکاری شده با پرتو الکترونی و نیز 
پیستون های کامپوزیتی با بدنه های آلومینیومی، چدن نشکن، و فوالدی می شود. پیستون های کامپوزیتی به تاج های 

پیستون از جنس فوالد آهنگری شده پیچ شده اند—ماده اولیه ای که آزمایشات انجام شده روی آن حاکی از نتایجی بسیار 
عالی است. پیستون های فوالدی نه تنها در انواع پیچی عرضه می شوند، بلکه در انواع ساخته شده با جوشکاری اصطکاکی 

یا لحیم کاری در دمای باال در دسترس هستند. مجموعه پیستون MAHLE برای موتورهای بزرگ شامل محصوالتی با قطر 
حداکثر 580 میلی متر است. 

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

دوزمانه.

پیستون های  ®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 230 بار را امکان پذیر می کند. ساختار محصور و محکم آن امکان خنک سازی بهتر 
لبه کاسه را فراهم می کند، زیرا می توان دیواره ها را نازک تر کرد. بدنه متصل شده موجب هدایت جانبی بهتر و 

در نتیجه کاهش احتمال ایجاد حفره می شود. 

Ferrotherm®  پیستون های
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 امکان پذیر می کنند.

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

پیستون های  ®Ecoform با هسته های جانبی محوردار
پیستون های دارای وزن بهینه شده برای موتورهای بنزینی. یک 

فناوری ویژه ریخته گری، وزن کم توأم با استحکام ساختاری باال را 
امکان پذیر می کند. حیطه های کاربرد: وسایل نقلیه ریلی، وسایل 

نقلیه ویژه، تجهیزات دریایی، نفت و گاز، و موتورهای صنعتی.
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قطعات موتور

مجموعه های رینگ و پیستون
ما همواره در حال بهبود بخشیدن به عملکرد و ویژگی های 

حرکت رینگ های پیستون هستیم—در این بین، 
تأسیسات تولیدی بسیار پیشرفته استانداردهای کیفیت را 

تعیین می کنند. 

ده ها سال توسعه و تولید همکنش مؤثر بین پیستون ها و رینگ های پیستون را برای 
پاسخ گویی به باالترین انتظارات تضمین می کند:

عایق بندی بین محفظه احتراق و محفظه میل لنگ  	
محدودسازی و تنظیم مصرف روغن  	
 انتقال گرمای پیستون به دهانه سیلندر خنک سازی شده 	

حتی اگر سیلندر اندکی متفاوت از شکل ایده آل باشد، رینگ های پیستون باید 
دور تا دور و کاماًل کیپ سیلندر باشند. نیروهای اینرسی و فشار احتراق باال و 
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 ایده آل برای هر نوع پیستون

ما مجموعه رینگ های پیستون را برای تقریباً همه موتورهای خودروهای سواری، 
 160 تا   52 قطر  با  تجاری  دیزلی خودروهای  موتورهای  نیز  و  دیزلی  و  بنزینی، 
کارکرده—عرضه  موتورهای  یا مخصوص  اصلی  تجهیزات  کیفیت  میلی متر—با 

می کنیم. 

مواد اولیه صرفاً با کیفیت عالی 

انباشته های گرافیت ورقه ای  با  اولیه همراه  مواد  باال،  تا  برای فشارهای عادی 
از جنس چدن  اولیه  مواد  باال،  بسیار  الزامات  برای  آنکه  می رود، حال  کار  به 
خاکستری همراه با گرافیت گردهای انباشته شده یا مواد اولیه فوالدی مورد استفاده 

قرار می گیرند. 

روکش های سطوح متحرک 

رینگ های  متحرک  و سایش، سطوح  فرسایش  برابر  در  مقاومت  افزایش  برای 
از جنس  یا پالسما  افشانه ای کروم  )با روکش های  دارای روکش است  پیستون 

مواد فلزی یا سرامیکی(.

 خوب است بدانید 
 MAHLE ساخت "N" مجموعه رینگ

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. مجموعه های 
 MAHLE ساخت "G"و "V" رینگ

راهکاری مقرون به صرفه را برای عادی 
کردن مصرف روغن و کاهش افت تراکم 

در پیستون های کارکرده ارائه می کند.
 رینگ های دارای نشانه TOP باید طوری نصب شود که این نشانه ها رو به باال 

)به سمت تاج پیستون( باشد. 

 قطعات مطمئن—
در تناسب کامل با یکدیگر
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بوش های سیلندر
ما سطوح سیلندر را نیز پیوسته بهسازی می کنیم. تناسب 

دقیق بوش سیلندر سنگ زنی شده با پیستون و رینگ های 
پیستون )با بهینه سازی سطوح چدنی( میزان مصرف 

روغن و نشت گاز از پیستون را کاهش داده و موجب 
فرسایش کمتر، کاهش زمان های کار کردن اولیه، و افزایش 

زمان های حرکت می شود. 

تولید  سیلندر  بوش  موتور،  بین المللی  تولیدکنندگان  از  بسیاری  برای   MAHLE

می کند—هم برای مراکز تولید انبوه و هم برای بازار فروش لوازم یدکی و تجهیزات 
اولیه،  ماده  به  مربوط  سختگیرانه  کیفی  های  دستورالعمل  همیشه  خودرو—و 
ساختار، و کیفیت سطوح را به دقت رعایت می کند. به لطف کاهش آستانه خطا، 
بوش ها را می توان با دقتی بسیار باال نصب کرد. ما نوع آلیاژ، فرآوری مواد مذاب، 

و پرداخت تراشکاری را پس از مشورت دقیق با سازندگان موتور تعیین می کنیم.

مواد اولیه

برای بوش سیلندر عالوه بر آلومینیوم، از آلیاژ چدن )ترکیبی از چدن خاکستری و 
فسفر( استفاده می کنیم. اجزای دیگر آلیاژ ویژگی های فرسایش را بهبود می بخشند، 
در حالی که تشکیالتی از جنس باینات و ذرات سیار ریز پرلیت این ماتریس را 

تقویت می کند. 

سنگ زنی 

سنگ زنی خوب فرسایش رینگ پیستون، انتشار ذرات، مصرف روغن، و فرسایش بر 
اثر اصطکاک را کاهش می دهد. اصالحات آتی در سنگ زنی مرحله کار کردن اولیه 
سیلندر را باز هم کاهش داده و ویژگی های مقاومت در برابر اصطکاک را بهبود 
خواهد بخشید. شرط الزم برای سنگ زنی های خوب و یکنواخت بوش سیلندر، 
کیفیت باالی ماده اولیه است )محصول ریخته گری غیر متخلخل و بدون حفره، 

ساختار همگن، سختی یکدست، و پرداخت اولیه داخل سیلندر(.

مهمترین روش های سنگ زنی در هر یک از مراحل فرایند

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

کیفیتی که مقبول واقع می شود—
تناسب دقیق و عمر باال

کاربردفرآیند سنگ زنیشرح

عملکرد 4امعملکرد 3امعملکرد 2امعملکرد 1امنوع

سری خودروهای سواری بنزینیالماسالماس1سنگ زنی معمولی

سری خودروهای سواری دیزلیسرامیکالماس2

سری خودروهای تجاریسرامیکسرامیک3

سری خودروهای سواری بنزینیالماسالماسالماس1سنگ زنی مسطح

سری خودروهای سواری دیزلیالماسالماسالماس2

سری خودروهای تجاریسرامیکسرامیکالماس3

سری خودروهای تجاری/سواریبرس کاریالماسالماس1سنگ زنی برسی

برس کاریسرامیکالماس2

الماسالماسسنگ زنی با سیاالت
سنگ زنی با 

سیاالت
سری خودروهای سواری دیزلیریزپرداخت کاری

آزمایش/مسابقات اتومبیل رانیسرامیکسرامیکساختار لیزریالماس1سنگ زنی لیزری

ساختار لیزریالماس/سرامیکالماس2
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کندوپاش 
)اسپاترینگ( 

روش ایجاد روکش بر اساس 
اصل پاشش کاتد است که در 

آن اتم های کاتد فلزی از طریق 
یون های برخورد کننده تخلیه گاز 
پاشیده می شوند. فلز پاشیده شده 

به این روش به صورت یک الیه 
یکنواخت روی سطح متحرک 

پوسته بلبرینگ می نشیند.

یاتاقان ها

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

می کنیم.  تولید  را  میلی متر   105

مواد اولیه و روش های تولید 

مانند  کنونی  برتر  فناوری های  بر  عالوه 
با  ارتباط  در   MAHLE کندوپاشی،  بلبرینگ های 
تجهیزات اصلی )OE( در زمینه ابداع مواد اولیه 

پیشگام است.  و روکشهای جدید 

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

می شود.  هیبریدی  و 

استفاده  مورد  پلیمری  بلبرینگ های  جدیدترین 
می توان  را   )OE( اصلی  تجهیزات  با  ارتباط  در 
برخی  در  کندوپاشی  بلبرینگ های  جایگزین 

کرد. کاربردها 

عالوه بر همه فناوری های سنتی، MAHLE در حال 
حاضر بلبرینگ های مختلف دارای روکش پلیمری 

و واشرهای فشاری دارای روکش پلیمری را نیز 
تولید می کند.

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

 بادوام و مقاوم—
برای هر نوع موتور
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اجزای مجموعه سوپاپ
سوپاپ ها به همراه رینگ های نشیمنگاه سوپاپ و هادی های سوپاپ یک سیستم 
یکپارچه را شکل می دهند که باید در برابر فشارهای بسیار شدید مقاومت کند. به 
همین دلیل، ما نه تنها سوپاپ ها بلکه حتی قطعات مکمل افزایش مقاومت در برابر 
اصطکاک—رینگ های نشیمنگاه سوپاپ و هادی 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 بهره وری اقتصادی به همراه دارد. 

همه انواع سوپاپ ها 

و  برای خودروهای سواری  گوناگون  انواع  و  اشکال  در  MAHLE سوپاپ هایی 

خودروهای تجاری، با قطر میله 5 تا 12 میلی متر و طول سوپاپ 80 تا 210 میلی متر 
تولید می کند. دانش فنی گسترده، بهره وری باال، و کیفیت فوق العاده MAHLE را 
به یکی از مهم ترین تولیدکنندگان سوپاپ در سطح بین المللی تبدیل کرده است. 

ما در فرآیند تولید انبوه از پیشرفته ترین فناوری ها بهره می گیریم: فرایند پودر پالسما 
در تولید قطعه خام یا فرآیند سنگزنی سرعت باال در پرداخت نهایی مکانیکی. بسته 

به کاربرد، از مواد اولیه مختلفی استفاده می شود و قسمت نشیمنگاه سوپاپ های 
ما تقویت، سخت کاری، نیتریده، یا آب کروم می شود. ما برای کاربردهای دارای 
الزامات شدید، سوپاپ های توخالی پرشده با سدیم )حداکثر انتقال گرما( را نیز 

در مجموعه خود داریم.

هادی های سوپاپ و رینگ های نشیمنگاه سوپاپ 

هادی های سوپاپ باعث می شوند که سوپاپ در مرکز نشیمنگاه سوپاپ قرار بگیرد 
و نیروهای جانبی واردشونده به میل سوپاپ را خنثی می کنند. آن ها همچنین گرما 
را به سرسیلندر منتقل می کنند. بسته به طراحی، از هادی های سوپاپ یکسان یا 
متفاوت برای قسمت های ورودی و خروجی استفاده می شود. طیف مواد اولیه از 
چدن خاکستری و برنج گرفته تا مواد اولیه متخلخل در آلیاژهای مختلف را در بر 
می گیرد. رینگ نشیمنگاه سوپاپ به همراه سوپاپ، محفظه احتراق را برای مقابله 
با افت فشار عایق بندی می کند، همچنین گرما را منتقل کرده و مانع برخورد سوپاپ 
با ماده نرم تر سرسیلندر می شود. رینگ های نشیمنگاه سوپاپ عمدتاً از آلیاژهای 

کروم-فوالد یا مواد اولیه متخلخل ساخته می شوند.

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

مواد اولیه
 فوالدهای اوسِتنيت

 فوالدهای مارتنسيت

 انواع
 سوپاپ های تک فلزی

 سوپاپ های دوفلزی

 نوع نشیمنگاه سوپاپ
 تقویت با پودر پالسما

سخت کاری القایی 

سخت کاری القایی پایه 
 سوپاپ

 سخت کاری کناره ها
 سخت کاری سرتاسری

 سخت کاری سطح تخت

 سوپاپ های توخالی
 قطر میله:  

 <6 میلی متر
 آب بندی حفره:

 · جوشکاری لیزری
 · جوشکاری اصطکاکی

پرشده با سدیم

مشخصات گردن 
 سوپاپ

 پیچ خورده، تراشکاری شده
 نمای آهنگری شده

 کف دیسک
پرداخت شده 
آهنگری شده 
با/بدون گودی

 شکل هندسی پایه سوپاپ
 1 – 3 شیار

طرح های ویژه 

طول سوپاپ 
 80 – 210 میلی متر

قطر دیسک سوپاپ 
 18 – 65 میلی متر

قطر میله 
 5 – 12 میلی متر

پرداخت سطح 
نیتریده شده با حمام نمک، 

آب کاری  شده با کروم سخت 
)µm 35 – 3 :ضخامت روکش(

 کیفیت و ایمنی—
برای کیلومترها مسافت
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توربوشارژرها

توربوشارژرها در تجارت قطعات یدکی خودرو نرخ های رشد باالیی را ثبت می کنند. 
با  ژاپن  یا  آمریکای شمالی،  اروپا،  در  تولید شده  دیزلی  همه خودروهای  تقریباً 

توربوشارژر کار می کنند. 

توربوشارژرهای بسیار کارآمد با برند MAHLE در بازار لوازم یدکی و تجهیزات 
خودرو در دسترس هستند. ما بیش از 70% همه مصارف محصوالت پرفروش در 

بخش خودروهای تجاری را پوشش می دهیم. 

مجموعه ما پیوسته در حال گسترش است و کیت نصب مناسب برای تقریباً همه 
توربوشارژرها موجود یا در دست تهیه است. 

برتری کیفیت با فرآیند یکپارچه توسعه و تولید 

برای این که در سرعت چرخش بسیار باالتر از 300,000 دور در دقیقه و دمای 
1,000 درجه سانتیگراد از طریق طیف وسیع ویژگی ها به  گاز خروجی بیش از 
تولید ضروری  و  توسعه  مهارت  اعالی  یابیم، حد  کارایی دست  از  باالیی  سطح 
مرحله  در  یکپارچه،  توسعه  فرایند  در چارچوب   ،MAHLE در  بنابراین،  است. 
اولیه جدیدترین ابزارهای شبیه سازی جهت تضمین ویژگی های ترمودینامیکی و 

ترمومکانیکی به کار گرفته می شوند. 

با جدیدترین  تعریف شده  استانداردهای  اساس  بر   MAHLE توربوشارژرهای 
روش ها در پیشرفته ترین مراکز گروه شرکت ها تولید می شوند.

ماشین کاری چرخ های کمپرسور پرسرعت—برای دقت بیشتر از حیث  	
تعادل، ثبات سرعت بهینه سازی شده، و کاهش صداهای حرکت 

رینگ های پیستون دوتایی در محور روتور—برای مصرف روغن کمتر، ذرات  	
خارجی کمتر 

محفظه توربین ساخته شده از مواد اولیه فناوری پیشرفته—برای ثبات  	
حرارتی و دوام بیشتر 

محفظه مرکزی کنترل فرایند به صورت کاربردی و ایجاد تعادل فزاینده محور  	
روتور—برای افزایش کارایی حرکت بهبود یافته و کاهش سر و صدا 

محور و چرخ های روتور جوش داده شده از طریق جوشکاری الکترونی  	
استحکام باال را تضمین می کنند

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

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

 کاهش آالیندگی—
افزایش عملکرد بهینه
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واشرها

واشرها
MAHLE با مجموعه واشر خود بیش از یک میلیون 

کاربرد در سراسر جهان و نیز حدود 200 میلیون مورد 
گواهی ثبت نام خودرو برای موتورهای تولید شده از سال 

1990 به بعد را پوشش می دهد.

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

کنند. 

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

کنند. می  غلبه 

لوازم عایق بندی

لوازم مربوط به واشرهای سرسیلندر و واشرهای واحد مکنده
فوالد چندالیه )MLS(: واشرهای سرسیلندر و منیفولد  	
ماده کامپوزیت: واشر سرسیلندر، واشر منیفولد اگزوز، و واشر واحد مکنده  	
گرافیت: واشرهای سرسیلندر و منیفولد 	

روکش سوپاپ/زمانسنج، مخزن روغن، و سایر لوازم عایق بندی
محفظه کنترل ماده کامپوزیت کارآمد، پمپ های آب، و واشرهای دیفرانسیل  	
مخزن روغن با درب چوب پنبه، پوشش محفظه کنترل، و واشرهای دیفرانسیل  	

با حامل فلزی 
پوشش های سوپاپ و واشرهای محفظه روغن ساخته شده از الستیک  	

ریخته گری شده

نیز اطالعات فنی،  از محصوالت و  ارتباط مجموعه ای جامع  این  MAHLE در 

آموزش، و پشتیبانی را ارائه می کند.

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

 استانداردهای بی نظیر 
نوآوری و کیفیت
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فیلترها
مواد فیلتر در مجموعه ما بسته به مشخصات و کاربرد، 

از کاغذهای آمایش شده به صورت خاص، پشم، یا 
میان الیه های چندالیه ساخته شده اند.

فیلترهای کاغذی

صمغ  با  شده  اشباع  مرغوب  سلولزی  الیاف  از   MAHLE کاغذی  فیلترهای 
تشکیل شده اند.  هیدرولیک  و  روغن،  هوا، سوخت،  فیلترهای  در  استفاده  ویژه 
حرارت دهی اولیه کاغذ را برای برجسته کاری لبه ها آماده می سازد. سپس کاغذ 
طبق الزامات مربوطه تاخورده و اشباع می شود—فرآوری گرمایی به کاغذ استحکام 
تاخورده  هندسی  بخشد. شکل  می  گرمایی  و  شیمیایی  مقاومت  نیز  و  مکانیکی 
پایدار، حتی زیر فشار شدید هم، مانع ایجاد بلوک می شود و گردش بدون مانع 
هوا، روغن، یا سوخت را در هر زمان تضمین می کند. دقت فیلتر، بسته به الزامات، 

می تواند حداقل μm 1 باشد. 

پشم فیلتر 

الیاف پالستیکی در حد میکرومتر ماده اولیه پشم را تشکیل می دهند—هرچه الیاف 
ریزتر باشد، جداسازی بهتر صورت می گیرد. 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 می یابد. این اثر قیفی میزان جداسازی 99,9 درصد را در صورت مقاومت 

جریان کم امکان پذیر می کند. 

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 40% افزایش می یابد. در فیلترهای سوخت، پشم اغلب به 

همراه کاغذ پایه تثبیت کننده به کار می رود. 

میان الیه های فیلتر چندالیه 

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

عمدتاً در سامانه های سوخت دیزل به کار می روند. 

الیاف سلولزی اشباع شده زیر 
میکروسکوپ.

کاغذ فیلتر پس از 
برجسته کاری.

کاغذ تاخورده 
آماده برای 
استفاده در 

فیلتر.

➡
➡

میان  الیه فیلتر چندالیه با پشم مصنوعی در سمت آلوده و کاغذ در سمت تمیز.

سمت آلوده پارچه غیربافته

سمت تمیز سلولز

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

 مجموعه فیلتر ما—
یک راهکار تمیز
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فیلترهای هوا

در خودروی سواری، المنت های مدور و تخت در محفظه فیلتر هوا که به موتور یا 
شاسی متصل است، نصب می شوند و بسته به مشخصات، با قطره های چسب در 
سمت آلوده و صفحه مشبک پشتیبان در سمت تمیز، تثبیت می شوند. در محیط پر از 
گرد و غبار، همچنین یک جداساز اولیه )پد اسفنجی( در سمت آلوده نصب می شود. 

جسم نگهدارنده فلزی یا پالستیکی فشار باالی وارده به سطح را خنثی می کند.

در خودروی تجاری، از سامانه های فیلتر هوای قدرتمند، بهینه سازی شده از نظر 
استفاده می شود که سر و صداهای  بازیافتی  از پالستیک  وزن، و ساخته شده 
مکش را نیز کاهش می دهند.  این سامانه ها برای دستیابی به سطح فیلتر وسیع با 
استحکام باال، اغلب به شکل استوانه هستند—که از طریق عایق بندی های شعاعی 
و نگهدارنده های محوری بهینه سازی شده اند. قطعات تعبیه شده ایمنی تکمیلی 
)استوانه پشمی مخصوص( از سمت تمیز در هنگام سرویس و نگهداری و تعویض 

محافظت می کند.

هوای ورودی تمیز برای عملکرد بهینه موتور ضروری است. فیلتر هوای MAHLE تا حداکثر 99,9 درصد مانع ورود گرد 
وغبار، دوده، و ذرات حاصل از ساییدگی الستیک خودرو می شود و ترکیب بهینه هوا-سوخت را ارتقا می دهد. ظرفیت باالی 
جذب ذرات، عمر مفید طوالنی را—حتی در بدترین شرایط )گرما، سرما یا تأثیرات شیمیایی( — تضمین می کند و موجب 

تأخیر در استهالک سوپاپ ها، سطوح متحرک سیلندر، رینگ های پیستون، بلبرینگ های لغزشی، و سایر قطعات موتور 
می شود. برای عملکرد بی عیب و نقص فیلتر، باید کلیه فلیترها بر اساس فواصل زمانی تعیین شده توسط تولیدکننده خودرو 

تعویض شوند. 

فیلترهای هوای ما کاماًل عایق بندی شده هستند
هوای تصفیه نشده در مجرای مکش هوا سبب آلوده شدن جریان سنج هوا و مخدوش شدن نتایج آن می شود—این مسأله 

تزریق سوخت را مختل می کند و موجب استهالک می شود. برای جلوگیری از ورود این جریان هوای کنارگذر، المنت های 
فیلتر ما به صورت دقیق تعبیه و واشرها با دقت مطابقت داده می شوند. واشرهای PUR ساخته شده از اسفنج PU، که به 

صورت ویژه طراحی شده، عایق بندی بدون درز بین طرف های آلوده و تمیز را تضمین می کنند. 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 انعطاف پذیری تعریف شده به صورت دقیق هستند.
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)LA( فیلتر کابین

MAHLE هوای تصفیه شده را به صورت مطمئن برای راننده  فیلتر های کابین 
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 شیشه ها جلوگیری می کنند.

مزایای شکل هندسی چین دار فیلترهای کابین ما:

عمر مفید طوالنی  	
مقاومت اندک در برابر جریان هوا، فشار وارده به فن را به حداقل کاهش  	

می دهد 
تناسب دقیق مانع از ورود جریان هوای فرعی می شود 	

افزون بر همه اینها، فیلترهای کابین ما با استفاده از روش های بدون حالل تولید 
می شوند، لذا بخارهای زیان آور از آنها ساطع نمی گردد.

)LAK( فیلترهای کابین با کربن فعال

و  مضر،  خروجی  گازهای  آلودگی،  غبار،  و  گرد  ورود  مانع  فیلتر  نوع  این 
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.

در خودروهای با کارکرد باال یا خودروهای در حال تردد در محیط های بسیار آلوده، 
پد پشمی  یا  پلی استر  از اسفنج های  پیش فیلترهای اضافی )LAP( ساخته شده 
نصب می شوند و این پیش فیلتر مانع از انسداد زودهنگام فیلتر کابین می شود—
به این ترتیب، عمر مفید فیلترهای LA/LAK ما به طور محسوس افزایش می یابد.

محافظت چندبرابر

MAHLE طیفی وسیع از فیلترهای کابین را به مالکان خودروها عرضه می کند، و 

این فیلترها را به طور خاص برای نیازهای فردی آنها طراحی می کند. 

مجموعه محصوالت 2021/2020
فیلترها

فیلترهای کابین
در مدت یک ساعت رانندگی، حداکثر 100,000 لیتر هوا به داخل کابین خودرو دمیده می شود. اگر فیلتر کابین مسدود 

شود یا حتی به طور کامل از کار بیفتد، غلظت آالینده ها در کابین سرنشینان ممکن است به میزانی افزایش یابد که تا شش 
برابر بیشتر از هوای بیرون باشد. بر این اساس، MAHLE پیشنهاد می کند که فیلتر هر 15,000 کیلومتر یا حداقل یک بار 

در سال تعویض شود. 

محافظت در برابر:
گرده گل ها  	
ریزگردها  	
دوده 	

ذرات حاصل از ساییدگی  	
الستیک خودرو 

گرد و غبار صنعتی 	
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 = فیلتر کابین بدون کربن فعال
 = فیلتر کابین با کربن فعال

 = فیلتر کابین با محافظت تکمیلی در برابر بوهای ناخوشایند
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 - CareMetix®  
5 الیه برای سالمت کامل 

در راه بندان ها، تونل ها، اطراف محل های 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 پهن باند S5 فراهم می کند. این فیلتر از ورود ریزگردها، گرده 
گل ها، کپک ها، دوده، باکتری ها، و بوهای نامطلوب به داخل کابین جلوگیری می کند. 

S5 با فناوری پهن باند CareMetix®  (LAO) 

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

اغلب آلوده به مواد مضر برای سالمتی، عوامل حساسیت زا، و بوهایی ناخوشایند 
فناوری  با   CareMetix®  :نیستند. راهکار قابل رفع  فیلترهای رایج  با  است که 
پهن باند S5—محافظت 5 برابری از طریق 5 الیه—این فیلتر بوهای ناخوشایند 

را نیز فیلتر می کند! 

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
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ی و قطعا
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ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
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تجهیزا

 ،PM2.5( مانع از ورود گرده گل ها، ریزگردها
PM1( و ذرات بسیار ریز )مانند دوده دیزل و 

گرد ترمز( می شود 

بوهای ناخوشایند را حذف و از ورود مواد 
حساسیت زا جلوگیری می کند، و تقریباً به صورت 

کامل مانع رشد باکتری ها و کپک ها می شود 

گازهای مضر مانند هیدروکربن ها را به نحوی 
بسیار مؤثر از بین می برد

گازهای مضر مانند اکسیدهای نیتروژن 
)NOX( و دی اکسید گوگرد )SO2( را به 

صورت بسیار مؤثر از بین می برد 

به افزایش پایداری فیلتر کمک می کند

محافظت در برابر گازهای مضر 
و بوهای ناخوشایند

محافظت در برابر گرده گل ها و 
مواد حساسیت زای منتشر شده

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

محافظت در برابر هاگ های کپکی

محافظت در برابر باکتری ها

 خوب است بدانید 

فیلتر کابین باید هر سال یا حداقل پس از طی 
مسافت 15,000 کیلومتر تعویض شود. به این 

ترتیب، تضمین می شود که شما و عزیزانتان فقط 
هوای تازه استنشاق کنید.  ®CareMetix برای 

خودروهایی که از طرح های رانش جایگزین 
استفاده می کنند نیز در دسترس است. 

1

2

3

5

4

الیه فیلتر ذرات بسیار کارآمد 

الیه مولکولی 

الیه کربن فعال مهندسی  شده 

الیه زیستی با کربن فعال 

الیه محافظ

دوده و ریزگردها 

گازهای مضر و بوهای ناخوشایند 

گرده گل ها و مواد حساسیت زای منتشر شده 

کپک ها و هاگ های کپکی 

باکتری ها

1

2

3

4

5
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روغن موتور دائماً آلوده می شود. پسماندهای احتراق، گرد و غبار، کربن روغن، 
تسریع  را  موتور  قطعات  استهالک  میعانات  و  از سایش،  ذرات حاصل  دوده، 
می کنند. روغن موتور تمیز اصطکاک را کاهش می دهد، قطعات موتور را خنک 
می کند، مانع خوردگی می شود، و محفظه احتراق را عایق بندی میکند. فیلتر روغن 
هندسی چین دار  می کند. شکل  دفع  مطمئن  به روش  را  آلوده  ذرات   MAHLE

پایدار، ثبات استارت سرد را ایجاد می کند. حداکثر فشار 20 بار از طریق مقاومت 
باال در برابر فشار محفظه خنثی می شود. 

تأمین روغن را در همه شرایط تضمین می کند—در مراحل  سوپاپ فشارشکن 
استارت سرد، در دمای پایین محیط بیرونی، و حتی در صورت آلودگی شدید المنت 
موتور  فیلتر در صورت خاموش شدن  مانع خالی شدن  فیلتر. سوپاپ ضدتخلیه 
می شود، و تأمین سریع روغن در هنگام روشن شدن موتور را تضمین می کند. مواد 
عایق بندی مرغوب و قطعات اتصال کاماًل متناسب، جداسازی مطمئن بین روغن 

آلوده و فیلتر شده را تضمین می کند. 

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

خودرو است. 

تعویض کارآمدتر: فیلترهای تعویض روغن 

فیلترهای تعویض روغن OC امکان استفاده آسان را فراهم می کنند: 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 
رزوه دار 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 می کند که از 

بیرون به داخل وارد می شود.

فیلترهای سوختفیلترهای روغن

ماژول فیلتر روغن MAHLE برای خودروهای تجاری در دو 
سمت روغن و ماده خنک کننده، کاماًل یکپارچه است. در 
نتیجه، این ماژول رابط ها و نقاط عایق بندی کمتری دارد. 
قطعات پالستیکی بسیار کارآمد هزینه و وزن را کاهش 

می دهند. 

المنت های فیلتر روغن 
با عرضه الیی ها فیلتر از مجموعه OX، راهکارهای اقتصادی 
ویژه ای را به تعمیرگاه ها ارائه می کنیم: به جای تعویض فیلتر 

کامل، فقط المنت فیلتر آلوده شده تعویض می شود؛ راهکاری 
سودمند از نظر محیط زیست که هزینه مواد و دفع را کاهش 

می دهد. الیی های فیلتر روغن برای همه فیلترهای روغن با 
محفظه قابل تقسیم در دسترس هستند. 

مانع  به نحوی مطمئن   MAHLE فیلترهای سوخت 
میان الیه های  می شوند.  خارجی  اجسام  ورود  از 
مرغوب فیلتر از ورود کوچک ترین ذرات آالینده و، 
بنابراین، خوردگی جلوگیری می کنند. این امر عملکرد 
تضمین  را  مقرون به صرفه  کارکرد  و  موتور  مطمئن 
می کند. تأمین مستمر سوخت از طریق تنظیم فشار 
و بازگرداندن سوخت مازاد از پمپ تزریق به مخزن 
فشار  نوسانات  ضربان  می شود—تعدیل  حاصل 
فیلترهای  می کند.  را خنثی  پمپ سوخت  از  ناشی 
ایمنی  استانداردهای  با  کاماًل   MAHLE سوخت 
را حتی  بودن  عایق  و  دارند  مطابقت  خودروسازان 
در صورت بروز سوانح تضمین می کنند. شرط الزم 
برای عملکرد بی عیب و نقص فیلتر سوخت، تعویض 
منظم آن بر اساس بازه های زمانی تعیین شده توسط 

تولیدکنندگان خودرو است. 

فیلترهای سوخت دیزل

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

تزریق وجود دارد. 

جداسازی آب در دو مرحله انجام می گیرد: 

مرحله 1: همزمان با تصفیه ذرات، قطرات ریز  	
آب نیز به هم می پیوندد و قطرات بزرگ تر را 

شکل می دهند. 
مرحله 2: در مرحله جداسازی )پارچه آبگریز(  	

از ورود این قطرات بزرگ تر به سوخت 
جلوگیری می شود. 

جدید و مبتکرانه 
برای  ویژه  سوخت  فیلتر  ماژول  یک   MAHLE

خودروهای تجاری طراحی کرده است. المنت فیلتر 
انحصاری چندمرحله ای امکان جداسازی مؤثر آب 
ذرات جامد  نخست،  مرحله  در  می کند.  فراهم  را 
بعدی— مراحل  سپس—در  می شوند.  تصفیه 
قطرات بسیار ریز آب در قالب قطرات بزرگ تر به 

هم می پیوندند و جداسازی می شوند. 

فیلترهای قابل تعویض سوخت 
به  سادگی به رابط شیاردار سر فیلتر پیچ می شوند. 
واشرهای االستومری نصب شده موجب عایق بندی 

بین قسمت سر و فیلتر می شوند. 

فیلترهای قدرتمند سوخت 
برابر  در  محافظت  قابلیت  با  فوالد  ورقه  از  آنها 
پالستیک  یا  آلومینیوم،  ضدزنگ،  فوالد  خوردگی، 
نصب  سوخت رسانی  لوله  در  و  شده اند  تشکیل 
با  اختیاری  صورت  به  فیلترها  این  می گردند. 
عملکردهای دیگر )تنظیم فشار، حرارت دهی اولیه، 

جداسازی آب( کامل می شوند. 

المنت های فیلتر سوخت 
هنگام  باز شدن،  قابل  فیلتر  محفظه های  مورد  در 
می شوند.  تعویض  فیلتر  المنت های  فقط  سرویس، 
محفظه متصل به موتور باقی می ماند. این امر موجب 

صرفه جویی در هزینه مواد و حفظ منابع می شود.

سوخت فیلتر شده 
امولسیون در پایین دست پمپ 

جداسازی ذرات و انباشت قطرات آب 
دیزل خالص با قطرات آب 

توری آب گریز 
حجم آب جمع آوری شده

نمودار تصویری فیلتر دومرحله ای با جداکننده آب 
تعبیه شده.

محفظه

فنر
سوپاپ فرعی

هسته پشتیبان داخلی

 المنت فیلتر از جنس 
کاغذ مخصوص

طرف تمیز سوپاپ ضدتخلیه

طرف آلوده سوپاپ ضدتخلیه

صفحه پوشاننده

واشر
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جداسازی مؤثرتر آب

نتایج  البته  می کنند.  کار  تک مرحله ای  صورت  به  متداول  فیلتر  سامانه های 
این  آب  جداسازی  میزان  آلوده،  سوخت  در  که  است  آن  از  حاکی  آزمایشات 
سامانه ها از 96% به 15% کاهش می یابد. به همین دلیل، فیلتر CleanLine بر 

اساس اصل دومرحله ای کار می کند.

مرحله 1
تصفیه آالینده ها از سوخت دیزل و انباشت قطرات آب

مرحله 2
جداسازی قطرات آب انباشته شده از سوخت تصفیه شده

به  دوم  مرحله  در  را  آب  می توان  تصفیه،  نخست  مرحله  در  آالینده ها  با جذب 
صورت کارآمدتر جداسازی نمود. این امر موجب جداسازی بیشینه آب در طول 
به دلیل جداسازی دو مرحله تصفیه، حتی  بر این،  بازه سرویس می شود. عالوه 

ریزترین ذرات آب جدا می شوند. 

آزمایشات میدانی و بررسی های آزمایشگاهی ثابت می کند که طرح دومرحله ای 
در میان مدت و بلندمدت از سامانه های متعارف برتر است.

سه نسخه در سراسر دنیا در دسترس خواهند بود:

 CleanLine دو مرحله ای با مخزن آب تعبیه شده  	

)منحصراً در آمریکای جنوبی در دسترس است( 
 CleanLine دو مرحله ای بدون مخزن آب  	

)در اروپا، خاورمیانه، و آفریقا )EMEA( در دسترس است( 
 CleanLine تک مرحله ای بدون مخزن آب  	

)در اروپا، خاورمیانه و آفریقا )EMEA( در دسترس است(

CleanLine فیلترهای

 MAHLE مقایسه بین جداکننده های آب رایج و طرح

سوخت دیزل آمیخته با آالینده و آب 

آالینده ها و آب در یک مرحله جداسازی می شوند 

میزان جداسازی آب فیلتر در طی چرخه عمر آن کاهش می یابد 

سوخت دیزل آمیخته با آالینده و آب

 مرحله 1: آالینده ها جداسازی شده و قطرات کوچک آب 
انباشته می شوند

مرحله 2: قطرات بزرگ تر آب از سوخت دیزل تصفیه شده 
جداسازی می شوند

14 1

5 2
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 جداسازی تک مرحله ای آب 
)سامانه متعارف(

 جداسازی دومرحله ای آب 
 )CleanLine فیلتر(

آب جداسازی شده تخلیه می شود
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انسداد کمتر فیلتر

را جداسازی  بیشتری  آالینده های   CleanLine فیلتر  مؤثرتر  دومرحله ای  تصفیه 
می کند و میزان انسداد )یعنی میزان افزایش فشار تفاضلی( را در هر دسته خودرو 

کاهش می دهد. 

بهترین نمرات در مقایسه با سامانه های متعارف

میزان جداسازی آب سامانه های وضعیت فیلتر
تک مرحله ای رایج

میزان جداسازی آب فیلتر 
CleanLine دومرحله ای

بیش از 93% بیش از 93%فیلتر جدید

 فیلتر استفاده شد
ه در شرایط کاری

بیش از 70%تا %20

 

محافظت در برابر خطر دائمی

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

می یابد و تصفیه دشوارتر می شود. 

آب باید از سوخت دیزل حذف شود؛ در غیر این صورت، به قطعات سامانه تزریق 
مانند پمپ سوخت، انژکتورها، سوپاپ ها، و قطعات سوخت رسانی آسیب می زند. 
مشکل دیگر از طریق میکروارگانیسم هایی ایجاد می شود که در سوخت دیزل راکد 
و حاوی میزان آب زیاد به سرعت تکثیر می شوند. به عالوه، این ارگانیسم ها فیلتر 

را مسدود می کنند و در نتیجه سبب افزایش فشار تفاضلی می شوند. 

 CleanLine فشار تفاضلی بسیار باال در بلندمدت به سامانه آسیب می زند. فیلتر
به دلیل تصفیه دومرحله ای، مؤثرترین راهکار را برای این چالش در محیط رقابت 

مستقیم ارائه می کند. 

 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

مقایسه ای بین سه سامانه انجام گرفته است: MAHLE، رقیب الف، و رقیب ب. با 
وجود آلودگی بیشتر فیلتر، سامانه دو مرحله ای CleanLine توانست آب بیشتری 

را جداسازی کند. 

جداسازی مؤثرتر آب از سوخت دیزل

میزان جداسازی آب
فشار تفاضلي

میزان جداسازی آب
فشار تفاضلي

CleanLine 
CleanLine

 رقیب الف
رقیب الف

 رقیب ب
رقیب ب

میزان جداسازی آب )%(

جرم ذرات آالینده اضافه  شده )گرم(

فشار تفاضلی )میلی بار(

0

10

20

40

50

30

60

70

80

90

1001000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

CleanLine ■         رقیب ■

سرعت جریان: 
150 لیتر در ساعت 

خودروی سبک

فشار تفاضلی )میلی بار(

سرعت جریان: 
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خودرو با وزن متوسط
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فیلتر آب بیشتری را از 
سوخت دیزل جدا می کند

برتری تصفیه دومرحله ای بر سامانه های رایج به  تدریج 
آشکارتر می شود.

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

 موتور پس از 750 ساعت فعالیت 
50,000 کیلومتر کارکرد حرکت پس از تعویض

محتوای آب )ذره در میلیون( CleanLine ■         رقیب ■

 موتور پس از 300 ساعت فعالیت 
20,000 کیلومتر کارکرد حرکت پس از تعویض
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CleanLine مزایای فیلتر
حداکثر جداسازی آب و ظرفیت جذب گرد و غبار در  	

چرخه عمر 

میزان تأثیر باالتر  	

محافظت بهتر از سامانه تزریق  	

صرفه جویی در هزینه نگهداری انژکتورها و پمپ های  	
سوخت 

محفظه پالستیکی محکم  	

کاهش هزینه در هر کیلومتر  	

چندکاره برای کاربردهای متعدد، در نتیجه کاهش  	
هزینه های باالسری مستندات 

آسانی تعویض فیلتر و امکان استفاده از مخزن آب موجود 	
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فیلترهای اورهکارتریج های خشک کن هوا
اکسیدهای نیتروژن )NOX( مه دود و باران اسیدی را تقویت و اثر گلخانه ای را 
تشدید می کنند. برای کاهش میزان آالیندگی، AUS 32 )محلول اوره %32.5( 
و  است  بی خطر  و  آبکی، شفاف، غیرسمی،  AUS 32 محلولی  می رود.  کار  به 
خطری برای انسان یا محیط زیست ندارد. AUS 32 در پمپ بنزین ها یا توسط 
 AdBlue :تأمین کنندگان لوازم جانبی با نشان های تجاری مختلف فروخته می شود
ARLA 32 در برزیل. میزان مصرف آن  DEF در آمریکای شمالی، و  در اروپا، 

حدود 5% از میزان مصرف سوخت خودرو است. 

AUS 32 امکان رعایت حدود قانونی به صورت روزافزون سختگیرانه تر را فراتر از 

یورو 6 و Tier 2 Bin 5 )ایاالت متحده( فراهم می کند. این روش تصفیه گازهای 
خروجی از نظر فنی پیچیده است و از طریق کاهش کاتالیستی انتخابی، که به 
اختصار SCR گفته می شود، موجب تبدیل اکسیدهای نیتروژن به نیتروژن بی ضرر 

)N2( و آب )H2O( می گردد. 

 SCR سامانه

به کمک نازل های تزریق، محلول اوره به شیوه کنترل شده از مخزن مستقل به درون 
جریان گاز خروجی—دقیقا در مقابل کاتالیزور SCR—پاشیده می شود. گازهای 
ایزوسیانیک  اسید  و  آمونیاک  تشکیل  و  اوره  محلول  تجزیه  داغ خروجی سبب 

)تجزیه شیمیایی در اثر حرارت( می شود. 

آب موجود در محلول، اسید ایزوسیانیک را به آمونیاک و دی اکسید کربن تجزیه 
می کند )تجزیه در اثر آب(. 

سپس اکسیدهای نیتروژن موجود در سامانه گاز خروجی با آمونیاک موجود در 
کاتالیزور واکنش می دهد و به نیتروژن بی ضرر و بخار آب تبدیل می شود. 

 MAHLE مشکل آلودگی-راهکار

آمار استفاده از سامانه SCR و تقاضا برای محلول اوره روزبه روز افزایش می یابد. 
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 

مستهلک شده یا کاماًل از کار بیفتند، افزایش می دهند. 

MAHLE Aftermarket برای 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 SCR را تضمین می کند.

 کاماًل مجهز برای آینده
فیلتر اوره محصول MAHLE عملکرد ایمن و قدرتمند سامانه 

SCR را تضمین می کند. یعنی شما به شکل بهینه برای 

استانداردهای کنونی و آینده گازهای خروجی مجهز هستید. 

برای 
راه اندازی 

سامانه های 
ایمنی هوای 

فشرده

مخصوص خودروهای تجاری

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

سازنده تعویض شوند. 

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

حتی در سخت ترین شرایط مطمئن هستند. 

مواد اولیه: برای ایمنی افراد، 
 موتورها، و محیط زیست—

فقط بهترین ها 

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

شده است. 

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

یابد و ذرات بسیار ریز روغن از هوا جدا شود.

MAHLE کارتریج های خشک کن هوا محصول

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا
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فیلترها

MAHLE مجموعه کاملی از فیلترها را با کیفیت قطعات اصل ارائه 

می کند. همه فیلترها برای محافظت از افراد، موتورها، و محیط زیست 
بسیار کارآمد هستند. در ضمن: محصوالت نوآورانه، مانند فیلتر 

CleanLine، پیوسته به مجموعه محصوالت ما افزوده می شود. این 

فیلترها نیز با کیفیت قطعات اصلی تولید می شوند. 

فیلترهای روغن جعبه دنده
برای افزایش عمر جعبه دنده 

همانند همه مواد و تجهیزات در خودرو، روغن جعبه دنده نیز در معرض کهنگی و 
استهالک است. در دماهای بسیار باال—مثاًل بر اثر رانندگی ورزشی یا یدک کش 
تریلر—روغن جعبه دنده خودکار ممکن است، در مقایسه با شرایط عادی، سریع تر 

کهنه شود. 

مقایسه روش های تعویض روغن 

 برای افزایش عمر جعبه دنده های خودکار، که به طور روزافزون پیچیده تر می شوند، 
و کار کردن بی عیب و نقص آنها، بسیاری از سازندگان خودرو دستورالعمل های 
مربوط به روغن جعبه دنده را تغییر داده اند—از عدم تعویض روغن جعبه دنده در 

تمام مدت عمر مفید آن، به تعویض مرتب یا مبتنی بر نیاز روی آورده اند. 

ساده و بهتر: تعویض روغن دینامیک 

روغن   %50 تا   %30 حدود  استاتیک،  یا  متعارف  روغن  تعویض  روش  در 
ترکیب  کهنه  روغن  با  تازه  روغن  فرآیند  این  در  و  می گردد،  تعویض  جعبه دنده 
 می شود. در مقابل، در روش تعویض روغن دینامیک، که با کمک واحد شستشوی 

 ®MAHLE FluidPRO انجام می گیرد، تا 100% روغن تعویض می شود. 

مزایا برای رانندگان: 

اجتناب از هزینه های تعمیر جعبه دنده  	
بهبود چشمگیر کارآیی تعویض دنده  	
 رفع نقایص جزیی دنده )مانند لرزش یا واکنش نامناسب  	

در هنگام روشن کردن( 
افزایش مسافت پیمایش جعبه دنده  	

 MAHLE فیلتر روغن جعبه دنده

فیلترهای روغن جعبه دنده تولید شده توسط ما ذرات حاصل از ساییدگی الستیک 
را از جعبه دنده حذف می کنند و از آن محافظت مؤثری در برابر آسیب ها به عمل 
MAHLE راهکارهای مناسبی برای بسیاری از برندهای رایج خودرو  می آورند. 
و انواع وسایل نقلیه ارائه کرده است. این مجموعه در آینده نیز به صورت مستمر 

گسترش خواهد یافت.

+تعویض روغن استاتیک                     تعویض روغن دینامیک

خوب است بدانید
25% از خودروهای تازه ثبت شده در اتحادیه اروپا، هم اکنون دارای 

جعبه دنده های خودکار هستند و این روند رو به افزایش است. 

طی 5 سال گذشته، آمار تولید جهانی خودروهای دارای 
جعبه دنده های خودکار به میزان 40% افزایش داشته است. 

تعویض روغن جعبه دنده در بازه هر 60,000 کیلومتر یا هر 
 4 سال یک بار، عمر مفید جعبه دنده های خودکار پیچیده را 

افزایش می دهد و تعویض بهینه دنده را تضمین می کند.

در روش تعویض روغن دینامیک، 90% تا %100 
روغن قابل تعویض است.
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خنکسازی موتور و تهویه مطبوع

مدیریت گرما

ســبــد 
محصوالت 

گسترده

پس از انتقال مالکیت کل سهام BHS(  Behr Hella Service( به MAHLE Aftermarket، همه فعالیت های جاری 
BHS در 1 ژانویه 2020 به MAHLE منتقل شد. بدین ترتیب، مشتریان MAHLE می توانند به طیف وسیعی از 

محصوالت مدیریت گرما برای خودروهای سواری و تجاری و نیز خودروهای کشاورزی و ماشین آالت عمرانی دسترسی 
داشته باشند. محصوالت با برند فروش BEHR عرضه می شوند و سبد محصوالت پیوسته گسترش می یابد.

تهویه مطبوع

کمپرسورهای تهویه مطبوع  	
کندانسورهای تهویه مطبوع  	
خشک کن های فیلتر و انباشتگرها  	
سوپاپ های انبساط و لوله های دهانه  	
تبخیرکننده ها  	
کلیدهای تهویه مطبوع  	
اجزای کنترل برقی فلپ های مخلوط کن  	
دمنده های داخلی  	
روغن های کمپرسور تهویه مطبوع  	
 کنترل کننده های دمنده تهویه مطبوع  	

و مقاومت ها

خنکسازی موتور

رادیاتورها  	
مخزن های انبساط  	
	  Visco®  کالچ ها/فن های کندانسور 
فن های رادیاتور/کندانسور  	
کولرهای هواشارژ  	
خنک کننده های روغن  	
مبدل های گرمای کابین  	
خنک کننده های بازگردش گاز خروجی  	
پمپ های آب و کیت ها  	
کلید ها و حسگرها  	
ترموستات ها 	

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

محصوالتی برای 
همه انواع رانشگر
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خنکسازی 
موتور

خنک کننده های روغن 
محصول  روغن،  پیشرفته  خنک کننده های  با 
روغن  تعویض  زمانی  فواصل  صرفاً   ،MAHLE

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

نیز بدون محفظه ماده خنک کننده است.

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 تقریباً همه وسایل نقلیه موتوری دارای توربوشارژر به این فناوری مجهز هستند. 

MAHLE دو 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.

خنک کننده های بازگردش گاز 
خروجی 

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

تشکیل NOx دارد. 

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

می شوند. 

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

می شود. کامل خاموش 

مبدل های گرمای کابین 
MAHLE از گرمای مازاد  مبدل های گرمای کابین 
استفاده  کابین خودرو  دمای  مدیریت  برای  موتور 
کارآمد  حال  عین  در  و  ساده  اصل  این  می کند. 
زیر  گرمای  مبدل  وارد  خنک کننده  ماده  است: 
دمنده  توسط  که  هوایی  جریان  می شود.  داشبورد 
کابین تولید می شود از مدبل های گرما عبور می کند 
و گرم می شود. این گرما مستقیماً به کابین سرنشین 
هدایت می شود و تهویه مطبوع را، حتی در صورت 

سرد بودن هوای بیرون، تضمین می کند. 

مخزن های انبساط 
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 
محکم  انبساط  مخزن های  فشار،  این  داشتن  نگه 
MAHLE ماده خنک کننده در حال انبساط را از 

دارد،  قرار  درپوش  قسمت  در  که  سوپاپی  طریق 
مطمئن  نحوی  به  ترتیب،  بدین  می کنند.  جذب 
تعیین  پیش  از  مقدار  به  فشار  بازگشت  موجب 
خنک کننده  سامانه  به  وارده  فشار  کاهش  و  شده 

می شوند.

پمپ های آب و کیت ها 
پمپ آب، به عنوان قطعه اصلی مدار خنک کننده، 
جزء قطعات یدکی بسیار پرتقاضا است. برای تأمین 
تأمین پمپ های  به  اقدام   MAHLE بازار،  نیازهای 
الکترونیکی کرده  تسمه ای رایج و مدل های کنترل 
بارز  ویژگی  مجموعه،  این  کل  از  فراتر  است. 
قابلیت رعایت همه  باال و  پمپ های آب ما کیفیت 
الزامات در ارتباط با عملکرد و تناسب دقیق است. 
لزوم  به صورت قطعه تکی )در صورت  این پمپ ها 
شامل اورینگ ها و واشرها( و نیز کیت های دارای 
قابل مونتاژ آسان—با تسمه تایم های کاماًل هماهنگ 
و  ویژگی های کشش  نیاز  در صورت  و  یکدیگر،  با 
انحراف، غلتک های  هادی، و نیز واشرها و دمپرها 

ارائه—می شوند.

فن های کندانسور/رادیاتور 
رادیاتور  تنها  نه  موتور،  مؤثر  خنک سازی  برای 
قدرتمند بلکه فن هایی با کارایی باال، مانند مدل های 
موتور  دارای یک  آنها  نیاز است.  مورد   ،MAHLE

در  فن ها  هستند.  لبه دار  پروانه  و یک چرخ  برقی 
جلو و پشت کندانسور یا رادیاتور نصب می شوند و 
به کمک جریان هوای خود، گرمای ماده خنک کننده 
را به صورت مطمئن دفع می کنند. خودروهای دارای 
سامانه تهویه مطبوع به فن اضافی یا قدرتمندتر نیاز 

دارند.

رادیاتورها 
کننده  خنک  واحد  عملکرد  برای  ما  رادیاتورهای 
جریان  مقابل  در  رادیاتور  دارند.  اساسی  اهمیت 
هوای جلو خودرو قرار می گیرد و می تواند گرمای 
زاید موتور، که جذب ماده خنک کننده شده است، 
کند.  منتقل  خارجی  هوای  به  بهینه  شکل  به  را 
و  رادیاتور  هسته  مانند   ،MAHLE قطعات  همه 
در  بست ها،  و  اتصاالت  همه  شامل  آب،  مخزن 
مفید  عمر  از  و  می شوند  تولید  دقت  به   MAHLE

خود  رادیاتور  هسته  هستند.  برخوردار  طوالنی 
صفحات  لوله،  و  پره  سامانه  با  رادیاتور  شبکه  از 
در  است.  شده  تشکیل  جانبی  بخش های  و  لوله، 
تقویت  پلی آمید  از  آب  مخزن  رایج،  رادیاتورهای 
رادیاتورهای  می شود.  تولید  شیشه  پشم  با  شده 
ساختاری  عمق  و  کمتر  وزن  با  تمام آلومینیومی 

کوچک تر نیز موجود است.
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 تهویه 
مطبوع

روغن های کمپرسور تهویه مطبوع 
مطبوع  تهویه  کمپرسور  روغن های  کیفیت 
مصرف شده برای تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت 
سامانه تهویه بسیار مهم است. استفاده از روغن 
و  استهالک  افزایش  سبب  نامناسب  یا  نامرغوب 
می شود.  مطبوع  تهویه  کمپرسور  زودهنگام  خرابی 
روغن های  از  متنوع  مجموعه ای   MAHLE

ما  پیشنهاد ویژه  ارائه می کند.  ترکیبی را  کمپرسور 
آن  از  استفاده  سابقه  که  است   PAO 68 روغن 
بازده  افزایش  به  و  می رسد  سال   20 از  بیش  به 
خالف  بر   PAO 68 می کند.  کمک  تهویه  سامانه 
رطوبت  نیست—یعنی  نم گیر  دیگر،  روغن های 
هوای محیط را جذب نمی کند. این روغن می تواند 
در  و  شود   PAG روغن های  از  بسیاری  جایگزین 
برخی  در  و،   R134a دارای  تهویه  سامانه های 
موارد، R1234yf به کار رود. گاهی از این روغن 
استفاده  نیز  برقی  مطبوع  تهویه  کمپرسورهای  در 
می شود )به اطالعات کاربرد مربوطه رجوع کنید(. 
بدین ترتیب، کنترل قطعات بسیار آسان تر می شود: 
یک گونه از روغن PAO 68 برای بیشتر کاربردها 
مناسب است.  ضمانت کامل شامل کمپرسورهای 
 PAO 68 روغن  از  که   ،MAHLE مطبوع  تهویه 
می کنند،  استفاده   PAO 68 Plus UV روغن  و 

می شود.

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

زمان ها و شرایط فراهم می کنند.

دمنده های داخلی 
و  واضح  دید  ارائه  با   MAHLE کابین  دمنده های 
هوای مطبوع در داخل خودرو نقشی مهم را در تأمین 
راحتی و ایمنی راننده و سرنشین صندلی جلو بازی 
می کنند. به همین دلیل، الزم است با دقت تمام تولید 

شوند—تا عمر مفید آنها افزایش یابد.

کنترل کننده های دمنده تهویه مطبوع 
و مقاومت ها 

واحدهای کنترل دمنده با تنظیم فن دمنده، جریان 
هوای داخل کابین سرنشین را تنظیم می کنند. این 
یا  دارد  قرار  کابین  دمنده  نزدیک  اغلب  واحدها 
MAHLE چندین  مستقیماً روی فن نصب می شود. 
نوع واحد کنترل برقی یا الکترونیکی مختلف را عرضه 
می کند. واحدهای کنترل دمنده برقی چندین مقاومت 
و، در بیشتر موارد، یک فیوز گرمایی توکار دارند—
این فیوز در صورت تحمیل اضافه بار، فعال می شود 
تا از قطعات دیگر محافظت کند. واحدهای کنترل 
را  مختلف  با سرعت های  فن  امکان چرخش  برقی 
فراهم می کنند. واحدهای کنترل دمنده الکترونیکی 
پهنای  با   شده  تنظیم  سیگنال  وسیله  به   MAHLE

و  راحت  فن  یک  لطف  به  می شوند.  کنترل  پالس 
به سادگی  می توان  را  مطبوع  تهویه  متغیر،  همواره 
عیب یابی خودکار  قابلیت  دیگر  مزیت  کرد.  تنظیم 
آنها است: یعنی می توانند وضعیت خود را تشخیص 
کنترل  واحد  به  بالفاصله  را  احتمالی  مشکالت  و 

گزارش دهند.

کندانسورهای تهویه مطبوع 
تهویه  کمپرسور  مکمل  مطبوع  تهویه  کندانسور 
کردن  گرم  و  فشرده  وظیفه  کمپرسور  است:  مطبوع 
ماده سردساز را بر عهده دارد، و کندانسور این ماده 
را مجدداً سرد می کند. در این فرآیند، گاز از لوله و 
باالدست  در  که  مطبوع،  تهویه  کندانسور  پره های 
خود  گرمای  و  می کند  عبور  شده،  نصب  رادیاتور 
کاهش  فشار  ترتیب،  بدین  می دهد.  دست  از  را 
می یابد و ماده سردساز مایع می شود. برای تسهیل 
کندانسور  نوع  چندین  مونتاژ،  و  تدارکات  امور 
 MAHLE تهویه مطبوع و ماژول کامل در مجموعه
آماده مصرف  واحدهای  این  است.  گنجانده شده 
شامل یک کندانسور لوله تخت و مخزن جمع آوری/

انبساط با خشک کن یکپارچه هستند.

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

ویژگی های تبخیرکننده های MAHLE است. 

خشک کن های فیلتر و انباشتگرها 
ممکن  شود،  مرطوب  یا  آلوده  سردساز  ماده  اگر 
است کمپرسور تهویه و قطعات دیگر آسیب ببینند. 
خشک کن های فیلتر MAHLE که با دقت تولیدو—

بسته به سامانه—انباشتگر نیز نامیده می شوند، از 
ماده سردساز  می کنند:  این مشکل جلوگیری  بروز 
در  می کند؛  نم گیر عبور  فیلتر  و  قطعه  این  از  مایع 
نتیجه، هم رطوبت و هم ذرات ریز جذب می شوند. 
البته، خشک کن فیلتر می تواند فقط مقدار محدودی 
از رطوبت را پیش از اشباع شدن مواد خشک کن 
جذب کند. این قطعه باید مرتباً—هر دو سال یک 
سردساز— ماده  مدار  بازشدن  بار  هر  با  یا  بار 

تعویض شود. خشک کن های فیلتر MAHLE کارکرد 
عنوان  به  آنها  باالیی  دارند: بخش  نیز  دیگری  مهم 
محفظه تعدیل و بخش پایینی آنها به عنوان مخزن 
نوسانات  ترتیب،  بدین  می کند.  ماده سردساز عمل 

فشار در سامانه به شکل بهینه تعدیل می شود.

کمپرسورهای تهویه مطبوع 
گرما  مدیریت  برای  مطبوع  تهویه  کمپرسور  وجود 
در خودروی سواری ضروری است: این قطعه ماده 
سردساز گازی شکل را فشرده و آن را در این فرآیند 
میانی  توقفگاه های  از  سردساز  ماده  می کند.  گرم 
کندانسور تهویه مطبوع و تبخیرکننده، که محل تولید 
سرمای تبخیر الزم برای کابین است، عبور می کند 
و سپس به کمپرسور تهویه مطبوع بازمی گردد و این 
چرخه از نو آغاز می شود. این واحد معموال با نیروی 
موتور و از طریق تسمه دارای شیارهای V شکل به 
تهویه  برای روان کاری، کمپرسور  حرکت درمی آید. 
مطبوع با روغن مخصوص پر می شود. مقداری از این 
روغن به همراه ماده سردساز در سامانه تهویه مطبوع 
به گردش در می آید. اندازه کمپرسور تهویه مطبوع 
مدل های  مجموعه  دارد.  بستگی  سامانه  اندازه  به 
باکیفیت MAHLE بسیار متنوع و شامل آخرین نسل 

واحدهای برقی و ویژه خودروهای خاص است.

سوپاپ های انبساط و لوله های دهانه 
تهویه،  سامانه  به طرح  بسته  انبساط—یا  سوپاپ 
و  دارد  قرار  تبخیرکننده  باالدست  دهانه—در  لوله 
ماده سردساز  مدار  کم فشار  و  پرفشار  قسمت های 
را جدا می کند. ماده سردساز مایع از طریق سوپاپ 
به داخل تبخیرکننده تزریق و در آنجا به گاز تبدیل 
ایجاد  الزم  تبخیر  سرمای  ترتیب،  بدین  می شود. 
سرمایش،  بهینه  بازده  به  دستیابی  برای  می شود. 
سوپاپ انبساط یا لوله دهانه MHALE جریان ماده 

سردساز را به دقت تنظیم می کند.

اجزای کنترل برقی فلپ های 
مخلوط کن 

 MAHLE تهویه  سامانه های  برقی  کنترل  اجزای 
سختگیرانه ترین الزامات را نیز برآورده می کنند: این 
برای  تهویه خودکار  سامانه های  در  عمدتاً  قطعات 
کنترل فلپ های هوا یا فلپ های مخلوط کن به کار 
می روند. بدین ترتیب، آنها توزیع بهینه جریان هوا در 
داخل کابین را تضمین می کنند. این قابلیت احتمال 
بخار یا برفک گرفتن پنجره ها یا مختل شدن تمرکز 
راننده بر اثر شرایط نامساعد کابین یا جریان هوا را 

کاهش می دهد. 
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MAHLE همواره 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 OE است که برای سازگاری با عمر کامل خودرو طراحی شده اند. حتی در شرایط بسیار نامساعد، این قطعات 

بازده بیشینه را ارائه می کنند. 

استاندارد 
 درجه یک 

یا خوب؟

 OE کیفیت  با  یدکی  قطعات   PREMIUM LINE

محصول   4,500 حدود  شامل  و  می کند  ارائه  را 
دیگر  و   ،HANON  ،AKG  ،MAHLE برندهای  از 

تولیدکنندگان OE است. 

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

را دارند. 

تفاوت بارز در کیفیت 

برای  را  مناسب  محصول  دو  اغلب  کاتالوگ ها 
یک خودروی خاص نشان می دهند—هر محصول 
PREMIUM LINE بر این اساس برچسب خورده 

است. برچسب PREMIUM LINE روی بسته بندی 
این طبقه بندی  با  نیز دیده می شود.  و خود قطعات 
مشخص  کاماًل  جعبه  محتوای  محصول،  دقیق 

می شود. 

محصول استاندارد همواره کارآمد 
است 

مشابه  کیفیت  با  استاندارد  محصول   3,000 تقریباً 
بدون پیشوند PREMIUM LINE عملکردی مناسب 
را ارائه می کنند و راهکاری مقرون به صرفه و دارای 
نسبت قیمت–کارآیی عالی هستند. کیفیت خوب با 

قیمت مناسب. 

می تواند  مشتری  کاربرد،  مورد   1,200 حدود  با 
درجه  استانداردهای  بین  از  را  نظر  مورد  محصول 

یک و خوب انتخاب کند. 

و مهم تر از همه اینکه با محصوالت مناسب—اعم 
و خدمات  استاندارد—  یا   PREMIUM LINE از 
ارزشمند، می توانید رضایت مشتریان خود را جلب 

کنید و مراجعه دوباره آنها را تضمین کنید.

انتخاب با شماست!
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ترموستات ها

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

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 خنک کننده 

تنظیم می کند، تضمین می شود.

از  متنوع  مجموعه ای   MAHLE Aftermarket

ترموستات ها و قطعات کنترل دما را ارائه می کند: 

 المنت های ترموستات؛ ترموستات های  	
 یکپارچه، پوسته ای و سوپاپ استوانه ای؛ 

و ترموستات های کنترل شونده با نقشه 
	  EGR ترموستات های
ترموستات های روغن  	
ترموکوپل ها و سوئیچ های گرمایی 	

ترموستات های کنترل شونده 
با نقشه—مؤثرترین در مدار 

خنک کننده 

را  موتور  بازده  نقشه  با  کنترل شونده  ترموستات های 
افزایش می دهند، زیرا یک مقاومت گرمایی برقی در 
موم المنت فعال جاسازی شده که به صورت برقی و 
از طریق واحد کنترل هدایت می شود. این مقاومت 
واکنش سریع تری را به تغییر بار و شرایط عملیاتی 

نشان می دهد. 

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

احتراق بهینه  	
کاهش میزان مصرف سوخت  	
کاهش میزان انتشار مواد آالینده  	
افزایش عمر مفید موتور  	
افزایش بازده  	
راحتی بیشتر  	

به عنوان یک شریک جهانی، MAHLE سامانه ها و 
اجزای مدیریت گرما را برای تولیدکنندگان معروف 

خودرو و موتور طراحی و تولید کرده است.

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

کرده است.

سوکت رابط

مقاومت گرمایی

دیسک سوپاپ
فنر فشرده سازی

قاب )المنت فعال(
المنت االستومر

پیستون فعال

راهنما )دیسک اتصال کوتاه(

محفظه

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

 دمای عملیاتی بهینه—
با کنترل هوشمند



5051 مجموعه محصوالت 2021/2020
موتورهای استارت و دینام ها

موتورهای استارت و دینام ها

همه محصوالت مکاترونیک دارای برچسب امنیتی 
ضدجعل  ®VeoMark هستند. این مجموعه هم اکنون شامل 

حدود 700 موتور استارت، بیش از 700 دینام، بیش از 
400 موتور محرک برقی، و تقریباً 5,000 قطعه یدکی 

است—و پیوسته گسترش می یابد. 

موتورهای استارت و دینام ها 

ما هم اکنون محصوالتی مناسب را برای طیفی وسیع از کاربردهای خودرو از همه 
سازندگان معروف OE فراهم کرده ایم—مجموعه ما افزون بر 50% از موتورهای 
استارت و 44% از دینام ها را پوشش می دهد. به دلیل توسعه مستمر، ما می کوشیم 

تا پوشش کلی خود را در اروپا به بیش از 80% برسانیم. 

رانشگر ها و کنترل کننده های برقی 

برای پاسخ گویی به تقاضای روزافزون این بخش—که افزایش خودروها و تجهیزات 
برقی آن را تشدید کرده—ما مجموعه ای متنوع از موتورها و کنترل کننده های برقی 
لیفتراک، خودروهای صنعتی،  تجاری،  برای خودروهای سواری، خودروهای  را 
دستگاه های برف روبی، کامیون های بارچین، چهارچرخه های گلف، و حتی تهویه 
مطبوع اتوبوس ها فراهم کرده ایم. این محصوالت با جزئیات در کاتالوگی جداگانه 

شرح داده شده است. 

انتخاب همیشه اول—به دالیل موجه 

کیفیت قطعات ما معادل قطعات اصل است.  	
شما همواره محصوالتی فابریک و نو را از ما دریافت می کنید. قطعات  	

سرویس شده یا نوسازی شده باب دل ما نیستند. 
با محصوالت ما، می توانید 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 آب وهوایی، محصوالت ما برای استفاده در صنعت خودروهای سنگین 

و تجاری مناسب هستند. 
طراحی جمع وجور ما امکان توسعه بیشتر و انواع کاربردها را فراهم می کند.  	
همه قطعات ما از نظر الکترومغناطیسی سازگار هستند و استانداردهای  	

بین المللی را برآورده می کنند. 
شیوه ما بهره گیری از روش های تولید پایدار و استفاده بهینه از منابع است.  	

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

 قدرتمند و کارآمد—
برای شروع کامل

دانش تخصصی در زمینه 
بهترین شیوه

در موتورهای استارت ، دینام ها، رانشگرهای برقی، 
و کنترل کننده های ما، که مخصوص خودروهای 

سواری، وسایل نقلیه تجاری، ماشین آالت 
کشاورزی و عمرانی، چهارچرخه های گلف و 

قایق ها هستند، بیش از 50 سال تجربه و دانش 
نهفته است.



5253 مجموعه محصوالت 2021/2020
تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی

حسگرها

قطعات الکترونیکیراه اندازها و سوئیچ ها

قطعات الکترونیکی کارآمد

تجهیزات الکترونیکی کنترل و برق

بزرگ تر  از مزیت مجموعه 
محصوالت از یک منبع واحد 

همه  شوید—برای  بهره مند 
راهکارهای حمل و نقل. 

 MAHLE مورد جدید در سبد محصوالت Nagares

کسب  با  اسپانیایی.  الکترونیک  کارشناس  است: 
این برند، MAHLE تخصص خود را در زمینه تأمین 
محصوالت بخش خودروهای برقی تقویت کرده و در 
موقعیتی قرار گرفته که می تواند راهکارهای سیستمی 
را برای مجموعه ای بسیار متنوع از محصوالت اعم 
مدیریت  قطعات  و  جانبی،  قطعات  رانشگر ها،  از 

گرما ارائه دهد. 

این سبد به خصوص شامل 
محصوالت زیر است: 

راه اندازها و سوئیچ ها  	
محصوالت الکترونیکی، مانند واحدهای کنترل  	

شمع های گرم کن دیزل و موتورهای کم ولتاژ، 
کنترل کننده های سیگنال هشدار صوتی، و 

قطعات قطع الکترونیکی جریان باتری 
قطعات الکترونیکی کارآمد مانند مبدل های  	

 DC/DC

حسگرهای مختلف  	

ارزش  افزوده بیشتر برای فروشگاه ها 
و تعمیرگاه ها 

شبکه جهانی MAHLE با مشاور مستقر در  	
محل 

سبد بزرگ تر محصوالت از یک منبع واحد— 	
برای همه راهکارهای حمل و نقل 

پشتیبانی فنی فراگیر از سوی کارشناسان  	
 MAHLE Aftermarket محصول

 انتقال دانش در جلسات آموزشی  	
 MAHLE Aftermarket

و بسیاری مزایای دیگر

قطعات الکترونیکی کنترل و قدرت ویژه  	
خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری با 

 کیفیت بی رقیب محصوالت اصل از 
 MAHLE Nagares

سال ها تجربه در زمینه توسعه و تولید قطعات  	
الکترونیکی خودرو در حوزه محصوالت 

الکترونیکی جدید 
دسترسی به مجموعه محصوالت توسعه یافته در  	

زمینه کاربردهای آینده نگر قطعات الکترونیکی، 
که پیوسته متناسب با نیازهای بازار به روزرسانی 

می شود
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واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری
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 راهکارهای نوآورانه—
برای ترابری آینده



5455 مجموعه محصوالت 2021/2020
تجهیزات تعمیرگاه و عیب یابی

واحدهای سرویس تهویه هوا

EGEA برچسب
مشخصات  طبق  که  دستگاهی  می دهد.  نشان  را  حرفه ای  تعمیرگاه  تخصصی  محصوالت  کارآیی  و  کیفیت  برچسب  این 
برچسب  این  برآورده می کند.  را  ایمنی  استانداردهای  و  قانونی  الزامات  باشد همه  یافته و طراحی شده  توسعه   EGEA

MAHLE واحدهای سرویس باکیفیت و کارآمدی را برای تعمیرگاه ها توسعه داده است. بسیاری از  گواهی می کند که 
R1234yf دارای این برچسب هستند. به  واحدهای سرویس تهویه مطبوع مربوط 

 کارآمد 
و نوآورانه

خط واحد سرویس تهویه مطبوع 
ArcticPRO®  

 ArcticPRO®  خط تولید MAHLE Aftermarket

ارائه  امکان  تا  است  داده  توسعه   E3 فناوری  با  را 
محیط  با  سازگار  کارآمد،  مطبوع  تهویه  سرویس 

زیست، و مقرون به صرفه فراهم شود. 

 راهکارهای کارآمد—
برای نگهداری و سرویس

از مدل پایه/سبک وزن گرفته تا راهکارهای ابتدایی، 
حرفه ای و درجه یک، ما همواره محصوالتی کاماًل 

متناسب را برای هر نیازی فراهم می کنیم.

مزایا در یک نگاه

سرویس کاری کارآمد و موفق،  	
صرف نظر از دمای خودرو و محیط 

رابط USB ، Wi-Fi، و بلوتوث برای  	
عیب یابی از راه دور، به روزرسانی های 

 ASA نرم افزار، و اتصال
مناسب برای: خودروهای سواری و نیز وسایل  	

نقلیه تجاری، آفرود، کشاورزی، و هیبریدی 
چراغ LED برای نشان دادن  	

وضعیت در هر جای تعمیرگاه 
کنترل از دور از طریق برنامه  	

کاربردی ویژه و قابل نصب روی تلفن 
هوشمند/ تبلت )iOS و اندروید( 

طراحی ارگونومیک: قسمت جلوی  	
واحد با یک دستگیره باز می شود

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا



5657 مجموعه محصوالت 2021/2020
تجهیزات تعمیرگاه و عیب یابی

نسل جدید تجهیزات

است. همه  کارآمد  و  اتصال جامع  قابلیت  ما  دستگاه های جدید  ممتاز  ویژگی 
دستگاه ها به صورت آنالین به سرور ما متصل می شوند و به روزرسانی های دائم 
از  بصری  کاربر  راهنمای  و  ارگونومیک  می کنند. طراحی  دریافت  را  و خودکار 
ما  نگهداری،  فلپ  یک دستی  کنترل  با  می شوند.  فناوری محسوب  شاهکارهای 
پیشگام تعیین معیارهایی کاماًل جدید هستیم. همه واحدهای نسل جدید سرویس 
تهویه مطبوع هم اکنون قابل تبدیل به ماده سردساز R513a هستند و برای ادغام 

در شبکه ASA طراحی شده اند. 

صفحه لمسی 7 اینچی تکنیسین تعمیرگاه را به نحوی ساده و ایمن با همه مراحل 
ضروری سرویس تهویه مطبوع آشنا می کند. دستگاه های حرفه ای و درجه یک ما 
را می توان 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 می پردازد.

فرمول تهویه مطبوع MAHLE همواره در همه واحدهای ما 
 دیده می شود: 

E³ = سازگار با محیط زیست × مقرون به صرفه × کارآمد 

 E³ – پر کردن

همواره آماده استفاده، صرف نظر از دمای خودرو و محیط.

 E³ – اتصال

بازیابی کامل ماده سردساز از شیلنگ ها و کوپلینگ ها.

 E³ – پمپ

فرآیند نظافت داخلی ویژه پمپ مکنده فواصل زمانی تعویض روغن را چندبرابر 
افزایش می دهد. تا 1,000 ساعت کار. مزیت: کاهش چشمگیر هزینه های 

نگهداری. 

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

است.

R134a ماده سردساز

R1234yf ماده سردساز

ArcticPRO® ACX 320 
پمپ مکش کارآمد  	
مخزن ماده سردساز 12 لیتری  	
صفحه لمسی بزرگ 7 اینچی  	
چاپگر برای گزارش های مشتری  	
پایگاه داده اطالعات سرویس  	
قابل تبدیل برای استفاده از مواد سردساز  	

R513a و R1234yf

ArcticPRO® ACX 350
پمپ مکش کارآمد  	
قابل تبدیل برای استفاده از مواد سردساز  	

 R513a و R1234yf

صفحه لمسی بزرگ 7 اینچی  	
چاپگر برای گزارش های مشتری  	
پایگاه داده اطالعات سرویس  	
آزمایش عملکرد تهویه مطبوع  	
آزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ 	

ArcticPRO® ACX 380 
مناسب برای خودروهای هیبریدی  	
پمپ مکش کارآمد  	
قابل تبدیل برای استفاده از مواد سردساز  	

 R513a و R1234yf

صفحه لمسی بزرگ 7 اینچی  	
چاپگر برای گزارش های مشتری  	
پایگاه داده اطالعات سرویس  	
آزمایش عملکرد تهویه مطبوع  	
آزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ  	
سامانه مراقبت از روغن: بطری های روغن  	

دربسته و هوابندی شده

ArcticPRO® ACX 420 
مخزن ماده سردساز 12 لیتری  	
صفحه لمسی بزرگ 7 اینچی  	
برای خودروهای سواری و نیز وسایل نقلیه  	

تجاری، آفرود، کشاورزی، و هیبریدی 
چاپگر برای گزارش های مشتری  	
پایگاه داده اطالعات سرویس  	
قابل تبدیل برای استفاده از ماده سردساز  	

 R513a

 اختیاری: عملکرد هیبرید در استاندارد  	
ACX 420

ArcticPRO® ACX 450 
پمپ مکش کارآمد  	
	  CE/PED گواهی های
تخلیه کاماًل خودکار گازهای چگالش ناپذیر  	
چاپگر برای گزارش های مشتری  	
پایگاه داده اطالعات سرویس  	
آزمایش عملکرد تهویه مطبوع  	
قابل تبدیل برای استفاده از ماده سردساز  	

 R513a

آزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ 	

ArcticPRO® ACX 480 
پمپ مکش کارآمد  	
صفحه لمسی بزرگ 7 اینچی  	
چاپگر برای گزارش های مشتری  	
پایگاه داده اطالعات سرویس  	
آزمایش عملکرد تهویه مطبوع  	
قابل تبدیل برای استفاده از ماده سردساز  	

 R513a

آزمایش نشت نیتروژن/گاز فرمینگ  	
سامانه مراقبت از روغن: بطری های روغن  	

دربسته و هوابندی شده

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

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 مجموعه ای بزرگی از لوازم جانبی را فراهم کرده ایم و منتظر درخواست شما هستیم:

sales-workshop-equipment@mahle.com

سطح پایین

سطح پایین

حرفه ای

حرفه ای

درجه یک

درجه یک
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ROU واحد بازیابی 
محض

مواد سردساز ناشناخته و آلوده را به سادگی و به 
نحوی ایمن از سامانه های تهویه مطبوع خودرو 

حذف می کند.

	 R1234yf و R134a برای مواد سردساز
کافی  	 است:  شده  سازماندهی  چیز  همه 

بگیرید—حمل ونقل،  تماس  بار  یک  است 
و  خودکار  صورت  دفع—به  و  تحلیل، 

انجام  دست وپا گیر  اداری  تشریفات  بدون 
می گیرد.

ACX – واحد شستشوی 
سراسری

مخزن شستشو با نگهدارنده برای استفاده 
منعطف—کاماًل مستقل از مکان و مدل واحد 

سرویس تهویه مطبوع.

	 R1234yf و R134a برای مواد سردساز
دسترسی مستقیم به فیلتر ماده سردساز برای  	

تعویض سریع 
کاربردهای منعطف:  مجموعه رابط اتصال  	

شیلنگ HD برای واحدهای سرویس تهویه 
مطبوع گوناگون

تجهیزات جانبی 
سرویس کاری 

تهویه هوا

 عیب یابی از راه دور 
و پشتیبانی سرویس

واحدهای سرویس تهویه مطبوع و واحدهای شستشوی جعبه دنده MAHLE ساده و بسیار مطمئن است. البته، در صورت 
بروز مشکل، عیب یابی از راه دور ما آماده ارائه کمک فوری خواهد بود. 

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

نرم افزار مدیریت کننده 
ATX و ACX

عیب یابی از راه دور و پشتیبانی سرویس: همه وقت 
و همه جا

ارائه کمک فوری در صورت لزوم—در محل و  	
بدون تکنیسین

واحد سرویس تهویه به  سادگی و از طریق رابط  	
USB یا Wi-Fi به رایانه شما متصل می شود

همکار سرویس تعمیرگاه می تواند از راه دور و  	
بدون نیاز به مراجعه حضوری، به کنترل واحد 
سرویس و تک تک قطعات و، در صورت لزوم، 

رفع نقایص بپردازد
برای واحدهای سرویس تهویه MAHLE از  	

MAHLE FluidPRO®  و ArcticPRO®  نوع

سرویس از راه دور
ATX و ACX قابلیت نرم افزار مدیریت کننده

نرم افزار را مستقیماً در رایانه خود بارگیری کنید.  	
	  Wi-Fi یا USB واحد سرویس را از طریق درگاه

به رایانه خود وصل کنید. 
قابلیت سرویس از راه دور از طریق نرم افزار  	

مدیریت کننده ACX و ATX ارائه می شود. 
همکار MAHLE یا همکار سرویس مجاز شما  	

می تواند با استفاده از شماره سریال، به واحد 
سرویس MAHLE شما دسترسی پیدا کند. 

نمودار هیدرولیک و قطعات نمایش داده  	
می شود. 

همکار سرویس شما می تواند از راه دور واحد  	
سرویس و تک تک قطعات را کنترل کند و 

خطاها را برطرف نماید.

 نشت یاب حالت دوگانه 
 ArcticPRO® LD-2

دوگانه  حالت  نشت یاب   ArcticPRO® LD-2

تشخیص  حالت های  و  الکترونیکی  حسگر  با 
اختصاصی UV است.

فناوری حسگر الکترولیت جامد مواد سردساز  	
R134a و R1234yf را تشخیص می دهد. 

نمایشگر دیجیتال مستقل از هشدار صوتی و  	
سطح حساسیت کار می کند و امکان یافتن 

محل دقیق نشت را فراهم می کند.

کیت نشت یاب نیتروژن/
هیدروژن

کیت نشت یاب

کیت نشت یاب در سامانه های تهویه مطبوع  	
این مجموعه شامل بطری گاز فرمینگ،  	

نشت یاب برای گاز فرمینگ، و تنظیم کننده 
فشار است

ACX RFID – واحد 
تحلیل ماده سردساز

واحد تحلیل خارجی ویژه واحدهای سرویس 
تهویه مطبوع MAHLE ACX برای ماده سردساز 

R134a و اکنون R1234yf

واجد الزامات انجمن صنایع خودرو آلمان  	
)VDA(

عملکرد ساده و خودکار با اعالم فوری نتیجه  	
اندازه گیری

جديد جديد

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا
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تعمیرات و نگهداری ویژه جعبه 
دنده خودکار—کاماًل خودکار

مزایا در یک نگاه

کاماًل خودکار  	
عملکرد بصری  	
 تعویض روغن ایمن و آسان 	

تعداد خودروهای دارای جعبه دنده خودکار طی چند 
میانگین  است.  یافته  افزایشی چشمگیر  خیر  سال 
بازه مسافت پیشنهادی برای سرویس سامانه دنده 
60,000 کیلومتر است. با تجهیزات مناسب، مانند 

FluidPRO® ATX محصول MAHLE، این کار به 

آسانی انجام می گیرد. 

سرویس کاری  خودرو   سازندگان 
 جعبه دنده خودکار را به دالیل زیر 

می کنند: پیشنهاد 

پیشگیری از تحمیل هزینه های کالن در صورت  	
بروز مشکل 

افزایش عمر مفید جعبه دنده های خودکار 	

حفظ کارایی مطلوب خودرو  	
 جلوگیری از خرابی ناشی از استهالک  	

 ATF و آلودگی
تضمین راحتی در هنگام رانندگی  	

 FluidPRO® ATX —راهکار ما

Zero Cross—برنامه ای سریع که تعویض  	

ایمن و راحت روغن را با باالترین خلوص 
 )FluidPRO® ATX 180 تضمین می کند )فقط

پایگاه  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 
کامل—رابط کاربری ساده و بصری شما را به  	

صورت سریع و کامل با فرآیند سرویس خودکار 
آشنا می کند 

باالترین میزان خلوص—آلوده نشدن روغن  	
به دلیل استفاده از دو پمپ، مدارهای روغن 

مستقل و فرآیند پاکسازی خودکار 

نشانگر شفاف کیفیت روغن و فشار روغن  	
جعبه دنده در هنگام سرویس 

تعویض انواع روغن با مخزن روغن جداشدنی  	
آسان است 

زمان سرویس فقط 5 تا 15 دقیقه  	
اتصاالت شیلنگ، پیش از هر نوبت سرویس، به  	

طور خودکار بررسی و بر اساس جهت جریان 
تنظیم می شود—دیگر نیازی به تغییر دستی آن 

نخواهد بود 
دمای روغن جعبه دنده را به طور خودکار کنترل  	

می کند—فرآیند شستشو به طور خودکار و پس 
از رسیدن دمای روغن به سطح مناسب، آغاز 

می شود 
حالت عمق سنج—روش جایگزین تعویض  	

روغن از طریق لوله هادی روغن )فقط 
 )FluidPRO® ATX 180

فرآیند یکپارچه برای حذف مخزن روغن و  	
تعویض فیلتر روغن جعبه دنده 

FluidPRO®  
ATX 150/ATX 180

طراحی کاربرپسند و فناوری بسیار پیشرفته

مخزن تعویض 25 لیتری برای AFT جدید با  	
واحد تعویض سریع 

مخزن ترکیب: 500 میلی لیتری  	
دریچه مشبک تخلیه برای مخزن روغن  	

نگهدارنده قفسه شیلنگ  	
فیلتر روغن جدید: فیلتر توری از جنس فوالد  	

ضدزنگ/اندازه 150 میکرومتر 
چرخه خودکار: فرایند پشتیبانی شده  	
شستشو: خودکار  	
نظافت شیلنگ: خودکار  	
تخلیه مخزن ATF کهنه  	
ابعاد: 750 × 750 × 1,200 میلی متر  	
وزن: حدود 65 کیلوگرم  	

نمایشگر: ال سی دی 4.3 اینچی 	
صفحه کلید: صفحه کلید غشایی  	
به روزرسانی نرم افزار: USB نوع A با کلید  	

 USB 2.0

مدار هیدرولیک: پمپ تأمین 10 لیتر/دقیقه.  	
پمپ چرخ دنده ای تک مرحله ای

اتصاالت هیدرولیک: 3 متر طول خالص شیلنگ  	
سرویس 1 و 2/طول شیلنگ تخلیه ATF قدیمی 

)FluidPRO® ATX 180 1.5 متر )فقط

حصري لسيارات 
مرسيدس بنز: 
 FluidPro®  

ATX 190

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا
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 راهکارهای بیشتر — 
برای سرویس کاری کارآمد

 ابزار سنجش بسیار دقیق 
برای ذرات دیزل

EmissionPRO® 180

سنجش مطمئن گاز خروجی برای موتورهای دیزلی 
و بنزینی

الزامات آزمایش آالیندگی 5.01 را برآورده  	
می کند 

تفکیک نرم افزاری کالیبراسیون و رابط کاربری  	
طراحی ماژوالر  	
راهکار باز رایانه شخصی  	

دستورالعمل استفاده یکپارچه  	
نرم افزار بصری  	
امکان یکپارچه سازی تشخیص و عیب یابی  	

هدایت شده 
واحد سراسری سنجش دور موتور با انتقال  	

مقادیر از طریق USB یا بلوتوث 
رابط قدرتمند ارتباطات خودرو برای خواندن  	

حافظه نقایص 
واگن راحت با چاپگر، صفحه کلید، ماوس،  	

نمایشگر 24 اینچی و رایانه

مزایا در یک نگاه

	  MAHLE بسته کامل سنجش گاز خروجی
ایستگاه آزمایش آالیندگی مبتنی بر ویندوز  	
قابل استفاده به عنوان واحد ثابت یا سیار  	
قابل پیکربندی برای تأمین نیازهای فردی  	

مشتریان 

PMU400

ابزار سنجش بسیار دقیق برای ذرات دیزل

ذرات خروجی از موتورهای بنزینی در محدوده  	
اندازه حدوداً 10 نانومتر را اندازه گیری می کند 

	  180 EmissionPRO®  مدلی افزودنی که با 
و محصوالت شرکت های دیگر کامالً سازگار است

"EmissionPRO®  180 جدید ما نتیجه چشمگیر همکاری با BRAIN BEE در زمینه توسعه و تولید است." اوالف هنینگ 
MAHLE Aftermarket و مدیر واحد کسب و کار ت MAHLE عضو هیأت مدیره گروه شرکت های — )Olaf Henning(

قابلیت 
 استفاده 

آسان

مزایا در یک نگاه

فناوری پیشرفته صنعتی  	
قابلیت استفاده آسان  	
قابل استفاده به عنوان راهکار مستقل،  	

به دلیل وجود نمایشگر و صفحه کلید 
	 USB قابل استفاده از طریق بلوتوث یا

به 
زودی

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا
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ابزار کالیبراسیون ADAS دیجیتال

خوب است بدانید 
 EASY بدیهی است که لوازم جانبی مانند
PLACING KIT، بست چرخ و گردگیر نیز 

در دسترس است. برای کسب اطالعات 
بیشتر، به فهرست های قیمت جداگانه ما 

کنید.  مراجعه 

TechPRO®  
Digital ADAS

ابزار کالیبراسیون ADAS دیجیتال

کالیبراسیون ساده و مطمئن سامانه های کمکی  	
راننده

	  MAHLE ،با این راهکار بصری و آینده نگر
معیارهایی جدید را در زمینه این گروه از 

محصوالت خوش آتیه تعیین می کند

تعمیرگاه ها به کمک این ابزار می توانند سامانه های 
کمکی راننده را با سرعت و سهولت—با فقط یک 
صفحه کالیبراسیون دیجیتال—تنظیم و کالیبره کنند. 
بدین ترتیب، در وقت و هزینه صرفه جویی می شود. 
این ابزار پیوسته به صورت آنالین به روز می شود و 

خودروهای بیشتری را پوشش می دهد. 

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا

ساده—کالیبراسیون 
سامانه های کمکی راننده
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مزایا در یک نگاه
	  Wi-Fi به روزرسانی پیوسته از طریق
طراحی نوآورانه رابط کاربری امکان دسترسی  	

فوری و سریع به همه اطالعات الزم برای 
فعالیت حرفه ای را فراهم می کند 

پوشش بیش از 90 درصد بازار خودروی  	
اتحادیه اروپا 

قابلیت کنترل PASS-THRU و برنامه ریزی در  	
دسترس استة

 ®TechPRO – ابزارهای تشخیص 

تعاملی  رابطی   TechPRO®  محصوالت مجموعه 
بین شما، کارشناس خودرو، و خودرو ایجاد می کند. 
ابزارهای اسکن  ®TechPRO با عملکردهای متنوع، 
کاربری ساده،  نرم افزار  اسکن گسترده،  گزینه های 
را  عالی  نتایج  با  سریع  کار  متعدد،  رابط های  و 
ساده ای  عملکرد   TechPRO®  .می کند تضمین 
دارد و با فعالیت تعمیرگاه سازگار است. این دستگاه 
داده ها و خطاها را می خواند، راهکارها را نمایش 
می دهد، امکان عیب یابی قطعات را فراهم می کند، 

و کدگذاری قطعات را ممکن می سازد.

TechPRO® Scan

این سیستم عامل قدرتمند تا ده برابر سریع تر از دیگر 
 TechPRO® است.  عیب یابی خودرو  سامانه های 
همه  به  سریع  و  فوری  دسترسی  امکان   Scan

فراهم  را  حرفه ای  فعالیت  برای  الزم  اطالعات 
ایستگاه تشخیص می تواند سامانه خودرو  می کند. 
را شناسایی کند و دارای نمایشگر کاربرپسند است. 
بدین ترتیب، فوراً مشاهده می کنید که چه کارهایی 

برای نگهداری ضروری است.

TechPRO® 
TechPRO® SMART

عیب یابی آشکار خودرو ظرف فقط 7 ثانیه 

قابلیت استفاده آسان  	
اطالعات فنی یکپارچه )نمودار سیم کشی،  	

فهرست خطا، نمایشگر وضعیت( 
عملکردها: خواندن داده ، خواندن خطا، و  	

نمایش راهکارها؛ عیب یابی برای هر یک از 
قطعات و کدگذاری اجزا

	  Wi-Fi صفحه لمسی 10,1 اینچی و 
)فقط پایانه(

	 TecDocPOWERED

 ابعاد: 317 × 217 × 50 میلی متر )پایانه(/ 	
)VCI( 120 × 48 × 25 میلی متر

	 )VCI( 90 گرم/)وزن: 1,500 گرم )پایانه
 پروتکل ارتباطی:  	

 ISO 14230 )ISO 9141-2(/ISO 11519

 – J1850 PWM / ISO 11519 – J1850

 CAN باس – VPW / ISO 11898-2
 CAN باس – ISO 11898-3/پرسرعت

کم سرعت/ SAE J2411 – باس CAN تک سیم
	  : SAE J2534 PASS-THRU 

NEXUS-THRU )اختیاری(

	  Wi-Fi 802.11—4,1 اتصال بی سیم: بلوتوث
b/g/n دوآنتنی—فناوری پرتوساز )پایانه(/ 

بلوتوث 4,1 با برد حداکثر 100 متر در هوای 
 )VCI( آزاد

نمایشگر: TFT LCD لمسی 10,1 اینچی با  	
وضوح 1,200 × 800 )پایانه(

 سریع ترین ابزارهای 
تشخیص در دنیا
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مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها

تجهیزا
ی

ب یاب
ت تعمیرگاه و عی

تجهیزا



6869 مجموعه محصوالت 2021/2020
تجهیزات تعمیرگاه و عیب یابی

 MAHLE OzonePRO 
برای پاکسازی مطمئن

MAHLE OzonePRO واحد پاکسازی حرفه ای برای استفاده راحت در تعمیرگاه شما است. OzonePRO با داشتن 

حسگرهای ویژه، نتیجه بهینه و روش مطمئن فرایند پاکسازی را امکان پذیر می نماید. 

جایی برای 
ویروس 
نیست! 

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

می دارد. 

از  ناشی  ناخوشایند  بوی  همچنین   OzonePRO

روش  به  را  خودرو  داخل  قارچ های  و  باکتری ها 
مطمئن برطرف می کند. 

چرا پاکسازی کابین خودرو اینقدر 
مهم است؟ 

ویروس ها، باکتری ها، و کپک ها اغلب روی تودوزی، 
کفپوش، یا مدار تهویه مطبوع خودرو رشد می کنند. 
برای حفظ ایمنی خود و مشتریان تان، توصیه می کنیم 
که کابین خودرو را در هر نوبت تعمیر و نگهداری 
با  پاکسازی  سرویس  کنید.  تمیز  کامل  صورت  به 
ابزارهای بسیار کارآمد در حال حاضر بیش از هر 

زمان دیگر ضرورت دارد. 

کردن سرویس های  تمیز  برای  اغلب   )O3( اوزون 
آن  تمیزکنندگی  اثر  و  می شود  مصرف  بهداشتی 
و  کپک ها،  ویروس ها،  رفتن  بین  از  می تواند سبب 
باکتری های موجود در سطح یا داخل خودرو شود. 

کاربردهای  و  است  طبیعی  پاک کننده  ماده  اوزون 
گوناگونی دارد: از آن می توان برای تمیز کردن آب، 

هوا، سطوح، و مواد استفاده کرد.

 قابلیت استفاده 
 آسان از طریق یک 

بـرنـامــه 
کاربردی

اتصال 12 ولت 
 از طریق فندک 

سیگار 

ت موتور
قطعا

واشرها
فیلترها

ت گرما
مدیری

ت و دینام  ها
ی استار

موتورها
ی

ت الکترونیک
ی و قطعا

ی برق
ت خودروها
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فقط دکمه شروع را 
فشار دهید و بقیه کارها 

را به دستگاه بسپارید!
استفاده از OzonePRO در کارهای روزمره ساده 

است. 

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

شده به صورت ایمن قابل دسترسی است. 

متصل به دیگر 
 MAHLE دستگاه های

بدون  خود،  تعمیرگاه  در  که  است  این  شما  هدف 
 OzonePRO ،اتالف وقت کار کنید. به همین دلیل
دیگر  به  بتواند  تا  است  شده  مجهز  بلوتوث  به 
شما  تعمیرگاه  در  موجود   MAHLE دستگاه های 
به  راحتی  به  می توان  را  دستگاه  این  شود.  متصل 
دستگاه های عیب یابی   ®TechPRO و ایستگاه های 

تهویه مطبوع ArcticPRO® ACX وصل کرد. 

از  مکمل  فرآیندهای  مستقیم  فعال سازی  امکان 
همه  بهینه  کاربرد  تضمین  و  کاربری  رابط  طریق 

تجهیزات، وجود دارد. 

O3-Easy—برنامه 
کاربردی مربوط به این 

دستگاه 
OzonePRO دارای یک برنامه کاربردی اختصاصی 

است که امکان مدیریت دستگاه و پایش از راه دور 
 .O3-Easy :فرآیندهای آن را فراهم می کند

گزارش پاکسازی 
در پایان فرآیند، می توانید گزارش را ارسال یا چاپ 
کنید یا به مشتری تحویل دهید. بدین ترتیب، کیفیت 

سرویس شما باالتر می رود.

 استفاده هوشمند تضمین 
MAHLE شده توسط

مشخصات فنی

5,000 میلی گرم/ساعتظرفیت 

+بلوتوث 

اوزون، دما، رطوبت، فشار هوا حسگر

LED نمایشگر وضعیت 

برنامه کاربردی )App/Google Play Store( برنامه کاربردی کنترل از دور 

70 وات توان خروجی 

اتصال 
 12 ولت )فندک سیگار( 

220 ولت )اختیاری( 

360 × 280 × 288 میلی مترابعاد 

3 کیلوگرموزن 

لوازم جانبی

مولد اوزون 220/110 ولت 
منبع برق 12 ولت

1010350462XX :شماره ردیف

 فرآوری اوزون چه نکته 
ویژه ای دارد؟

اوزون گازی طبیعی است که به 
دلیل داشتن خاصیت کشندگی 

باکتری ها، قارچ ها، و ویروس ها، 
کاربردهایی گسترده در حوزه نظافت 

حرفه ای دارد. 

تخلیه  اثر  بر   )O3( اوزون  مولکول  هر  طبیعت،  در 
مولکول های  تجزیه  می شود:  ایجاد  الکتریکی 
 )O1( اتمی اکسیژن به مولکول های   )O2( اکسیژن
متشکل  مولکولی جدید  ایجاد  است موجب  ممکن 

از سه اتم شود. 

زیرا  است  محدود  جدید  مولکول  این  عمر  البته، 
اوزون پس از چند دقیقه دوباره به اکسیژن تجزیه 

می شود. 

 MAHLE OzonePRO محصول  پاکسازی  واحد 
به کمک  از همین فناوری استفاده می کند. اوزون 
صفحات سرامیکی اثر کرونا تولید می شود و سپس 
این  می شود.  محیط  وارد  دستگاه  این  طریق  از 
می تواند  دیگر،  سامانه های  با  مقایسه  در  دستگاه، 
مقادیر بیشتری از اوزون الزم را به روش مؤثر و در 

مدت کوتاه تولید کند. 

حسگر 
حسگر ویژه توکار نقش مهمی در کل این فرآیند دارد. 
این حسگر با قابلیت تحلیل و کنترل، تضمین می کند 
که اوزون درون خودرو فقط تا زمان الزم برای از بین 
رفتن ویروس ها، باکتری ها، و قارچ ها مصرف شود. 
در نتیجه، این فناوری مانع از بروز آسیب اکسایشی 

در کابین خودرو می شود.

استفاده از اوزون به عنوان ماده 
پاک کننده آب و هوا توسط 

وزارتخانه های بهداشت متعدد 
در سراسر جهان حمایت می شود: 

فرآوری ازن روشی طبیعی برای 
پاکسازی محیط های آلوده به 

باکتری ها، ویروس ها، هاگ ها، 
کپک ها، و کرم های ریز است.
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آنچه همه محصوالت ما دارند
MAHLE Aftermarket هفت برند توانمند، که نمادی از 

کیفیت بی نظیر و نوآوری در سطح جهانی و منطقه ای 
هستند، را ترکیب کرده است. 

از تخصص و سبد محصوالت جامع و همواره فزاینده ما بهره مند شوید:

قطعات موتور  	
واشرها  	
فیلترها  	
خنکسازی موتور و تهویه مطبوع  	
موتورهای استارت و دینام ها  	
تجهیزات خودروهای برقی و قطعات الکترونیکی  	
تجهیزات تعمیرگاه و عیب یابی  	

به دلیل گستردگی شبکه تدارکات، محصوالت ما در سریع ترین زمان ممکن در 
اختیار شما قرار می گیرد.

MAHLE CustomerCare درگاه
درگاه دیجیتال مشتریان MAHLE نقطه ورود به دنیای خدمات ما است؛ زیرا در 
روزمره  فعالیت های  برای  اطالعات ضروری  و  محصوالت، خدمات،  همه  اینجا 
امکان  که  ارتباطی  سامانه  بر  می شوند. عالوه  یافت  دسته بندی شده  به صورت 
فروشگاه  می کند،  فراهم  را   MAHLE کارشناسان  به  درخواست ها  مستقیم  ارائه 
اقالم تبلیغاتی ما نیز در اینجا در دسترس شما است. همه اقالمی که در صفحات 
در  رایگان  هم اکنون  دهید.  آسانی سفارش  به  می توانید  را  می کنیم  معرفی  بعد 

customercare.mahle-aftermarket.com ثبت نام کنید.

بروشور های راهنمای آسیب ها
و  تعمیرگاه ها  برای  اجتناب ناپذیر  مرجعی  به  آسیب ها  راهنمای  بروشورهای 
مکانیک های خانگی تبدیل شده است. ما به کمک تصاویر و توضیحات مفصل 
از  دسته  آن  آسیب ها،  از  جلوگیری  یا  رفع  روش  نیز  و  دالیل،  یافته ها،  درباره 
آسیب هایی که اغلب در گروه محصوالت مربوطه بروز می کنند را شرح می دهیم.

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، 
فنی  پوسترهای  و  آسیب  بروشورهای  هستند.  دسترس  در  فوراً  نیاز  زمان  در 
یا به صورت آنالین در مرکز رسانه ما در  را می توانید از شریک تجاری خود 

mahle-aftermarket.com بیابید.

بهترین قطعات خودرو، در زمان و مکان مناسب. MAHLE Aftermarket بیش از ده ها مرکز تدارکات و چندین پایگاه 
منطقه ای را در مناطق راهبردی اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، و آسیا با عرضه بهینه کاالها و در نتیجه بهترین قابلیت 

دسترسی ممکن مدیریت می کند.

به  تقلبی.  برای سازندگان محصوالت  برای سازندگان محصوالت اصل و چه  بازار قطعات خودرو است—چه  MAHLE جزو پرطرفدارترین محصوالت در  محصوالت 
همین دلیل، بسته بندی استفاده شده برای قطعات موتور، توربوشارژرها، و ترموستات ها دارای برچسب امنیتی ویژه است. این برچسب چندین ویژگی امنیتی مانند کد 
 ®VeoMark و MAPP دارد که در کنار هم حداکثر محافظت در برابر جعل را ایجاد می کنند. هر جا به ما نیاز داشته باشید، مراکز تدارکات و شعبه های پخش ما آماده 

خدمت رسانی 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. 

25 مرکز در سراسر دنیا
1700 پرسنل

150000 قطعه یدکی

25000 نمایندگی فروش
100% توان ساخت تجهیزات اصلی

 — MAHLE Aftermarket 
مجموعه همواره مناسب

eShop

المتجر اإللكتروني 
)e-shop(

الكتالوج ذكاء السوق بطاقة الخدمة المركز اإلعالمي MAHLE مركز تدريب Marketing My Account

MediaCenter MAHLE Training Marketing My Account

Catalog Market Intelligence Service Ticket

:Please select your area

Sign in

EN
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MPulse مجله مشتریان
مجله مشتریان ما در مورد همه موضوعات مرتبط با MAHLE و بازار فروش لوازم یدکی 
و تجهیزات خودرو خبررسانی می کند: اطالعات محصول و دانش پیش زمینه، نکات 
فنی ویژه تعمیرگاه ها، دستورالعمل ها و ویدئوهای نصب، روندها و تحوالت جدید، و 
نیز مقاالت جالب و فرصت هایی برای مشارکت و بردن جوایز. MPULSE دو بار در 
سال، در ماه های مارس و سپتامبر، منتشر می شود. MPULSE در همه اوقات سال 

به صورت مجله آنالین در mpulse.mahle.com در دسترس است.

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

می کنیم. ارائه 

تبلیغات فروش
ما اقالم تبلیغاتی مفید را برای تبلیغات محیطی، مکان های فروش، و کل محیط 
تعمیرگاه تهیه کرده ایم تا شما و مشتریان تان را در جریان اطالعات مهم محصول، 

اخبار جدید، و کمپین ها قرار دهیم.

کانال های MAHLE Aftermarket در رسانه های اجتماعی
مسابقات  و  کمپین ها  در  و  آگاه شوید  اخبار جدید  از  روز  هر  می خواهید  آیا 

شرکت کنید؟ 

از اطالعات در مورد نمایشگاه ها و رویدادهای جاری گرفته تا به روزرسانی های 
در  همیشه  اجتماعی  رسانه های  در  ما  کانال های  کلی—با  اخبار جدید  و  فنی 

جریان امور قرار می گیرید.

پشتیبانی فردی فروش
تهیه  شما  برای  نیز  را  فروش  فردی  پشتیبانی  طرح های  میل،  کمال  با  ما 
با  مستقیماً  یا  گفتگو  ما  برنامه ها  مورد  در  خودتان  پخش  شرکای  با  می کنیم. 

customercare@mahle.com مکاتبه کنید.

آموزش های کارشناسی 
دانش  از  کوله باری  MAHLE Aftermarket—با  محصوالت  کارشناسان 
کارکنان تان  و  شما  همچنین،  هستند.  شما  پاسخگوی  جامع—  تخصصی 
دوره های  صورت،  هر  در  کنید.  شرکت  عملی  سمینار  یک  در  می توانید 
عالقه مند  می دارد.  نگه  به روز  را  شما  فنی  دانش  ما  کارشناسی  آموزشی 
نشانی  طریق  از  یا  بگیرید  تماس  خود  تجاری  شریک  با  است  کافی   هستید؟ 

ma.training@mahle.com مکاتبه کنید. 

پیام رسان فنی 
نگهداری— و  تعمیر  رایج  موضوعات  درباره  ارزشمند  فنی  نکات  و  اطالعات 
در  منظم  صورت  به  فنی  پیام رسان  ایمیل.  طریق  از  راحتی  و  آسانی  به 
طریق  از  می توانیم  شما،  درخواست  حسب  که  می شود  منتشر  ما  وب سایت 
ایمیل  طریق  از  می خواهید  آیا  می کنیم.  اطالع رسانی  آن  مورد  در  ایمیل 
نشانی  در  شود؟  اطالع رسانی  شما  به  شده  منتشر  نسخه های  مورد   در 
 mahle-aftermarket.com/eu/en/products/technical-messenger

ثبت نام کنید. 

اطالع رسانی با کاتالوگ
ما قصد داریم به دالیل زیست محیطی، در آینده از چاپ کاتالوگ ها صرف نظر کنیم—
البته کاتالوگ های 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 اطالع رسانی مشتریان )CIS( به 
صورت ماهانه اطالعات مربوط به معرفی موارد جدید طرح ریزی شده، محصوالت 
جدید در دسترس، و مدل هایی که تولید آنها متوقف شده را به شما ارائه خواهد داد. 

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

خدمات  بخش  در  کنید؟  دریافت  را   CIS ماهانه  خبرنامه  می خواهید   آیا 
mahle-aftermarket.com ثبت نام کنید. 

 MAHLE فروشگاه الکترونیکی
به عنوان عمده فروش، اکنون می توانید همه محصوالت MAHLE را فقط از یک 

پلتفرم—به صورت فوری، امن، و آسان—سفارش دهید. مزایا برای شما: 

تصویر محصوالت امکان شناسایی سریع تر اقالم را فراهم می کند.  	
موجود بودن و قیمت خرید بالفاصله نمایش داده می شود.  	

customercare.mahle-aftermarket.com 

بروشور و آگهی 
ما قصد داریم از طریق چاپ بروشور و آگهی، شما و مشتریان تان را از فعالیت های 

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 
از جنگل های  PEFC، که  از کاغذ دارای گواهی  می دهیم، در صورت امکان 
از  همزمان  و  می کنیم  استفاده  آمده،  دست  به  پایدار  صورت  به  شده  کشت 
از  پروژه های حفاظت  نیز  و  ندارد  و هوا  بر آب  تأثیری  که  فناوری های چاپی 

آب و هوا پشتیبانی می کنیم. 

نمایشگاه ها  	
رویدادها  	
مقاالت هیأت تحریریه  	
تصاویر گرافیکی 	

آگهی ها  	
تبلیغ در قالب بنر  	
کمپین های فروش  	
بازدید از کارخانه 	

 mahlempulse 

در اینستاگرام
 MAHLE قناة 

در یوتیوب
 MAHLE صفحة 

در فیسبوک

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