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DOBRA ROBOTA!
Supported by MAHLE.

DO

TA

A ROBO
BR

TA

DO

To warsztaty każdego dnia zapewniają mobilność milionom ludzi na całym świecie. Pracujący
w nich mechanicy potrafią zachować zimną krew, kiedy sprawy się komplikują. Umieją szybko
i elastycznie reagować, kiedy zachodzi taka potrzeba. Stale poszerzają swoją wiedzę o nowe
technologie mobilności jutra. Nie boją się ubrudzić rąk po to, aby niemożliwe stało się możliwe.
To prawdziwi bohaterowie!

My pozostajemy na drugim planie. Za-

Partnera, który gwarantuje jakość, nie-

pewniamy wsparcie właścicielom warsz-

zawodność i fachową wiedzę – a jed-

tatów, ponieważ w czasach, gdy mobil-

nocześnie sprawnie porusza się po dro-

ność podlega błyskawicznym zmianom,

gach, których nikt jeszcze nie pokonał.

a obok oszczędnych, przyjaznych dla

Dzięki temu warsztaty mogą się w peł-

środowiska silników spalinowych istnieją

ni skoncentrować na swojej działalności,

również alternatywne koncepcje napędu,

a naprawy i prace konserwacyjne prze-

niezwykle ważne jest posiadanie u boku

biegają bezproblemowo. Najważniejsza

doświadczonego, niezawodnego i inno-

jest zawsze doskonale wykonana usługa.

wacyjnego partnera.

DOBRA ROBOTA!

Co stanowi gwarancję
doskonałej pracy?

Jak wygląda obsługa? Jak zapewnić konserwację i serwisowanie niezależnie od
modelu? Co jest ważne w kontekście

Partner, który wspiera i oferuje bogaty,

mobilności jutra?

stale rosnący portfel produktów obejmujący następujące obszary:

Uważamy, że silnik spalinowy będzie stanowił podstawę prac serwisowych jesz-

n

Części silnikowe

cze przez długie lata. Wiemy również, że

n

Uszczelki

przyszłość należy do elektromobilności

n

Filtry

i innych alternatywnych technologii napę-

n

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

dowych i paliw.

n

Rozruszniki i alternatory

n

E-mobilność i elektronika

Właśnie dlatego nadal będziemy się roz-

n

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

wijać w obu kierunkach, oferując warsztatom odpowiednie produkty i kom-

Wszystko, co robimy w MAHLE, ma za-

pleksowe usługi zarówno dla napędów

pewniać właścicielom warsztatów i me-

opartych na silnikach spalinowych, jak

chanikom prawdziwą wartość dodaną.

i dla elektromobilności – od chłodzenia

Właśnie dlatego regularnie zadajemy

silnika i klimatyzacji, poprzez części sil-

sobie te same pytania: Czy dana część

nikowe i filtry, aż po wyposażenie warsz-

zamienna spełnia oczekiwania? Czy za-

tatów i diagnostykę.

pewniona jest dostępność?

Na kolejnych stronach
prezentujemy przegląd
naszego asortymentu
produktów oraz naszych
usług serwisowych. Wszystkie informacje są dostępne
również online pod adresem
mahle-aftermarket.com.

A ROBO
BR
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Części silnikowe

Tłoki

Jako producent seryjny MAHLE angażuje się w działalność
Formuły 1, korzystając z doświadczeń i know-how najwyższej
klasy. Jako największy na świecie producent tłoków MAHLE pro-

Części silnikowe
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wadzi intensywne badania nad produktami przyszłości i już dzi-

na rok stają się coraz trudniejsze. Wzrosło obciążenie termiczne
(do 2600°C), zwiększyły się średnie wartości ciśnienia zapłonu,
nastąpił również wzrost obciążenia siłami masowymi w wyniku
stosowania wysokich prędkości obrotowych, a skoki tłoka są
coraz dłuższe. Stale rosną również wymagania: mniejsza masa,
niższe zużycie oleju oraz całkowite bezpieczeństwo – nawet pod-

siaj oferuje rozwiązania dla niemal wszystkich silników – szybko,
niezawodnie i w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki naszym
tłokom rynek wtórny zyskuje części silnikowe o jakości wyposażenia fabrycznego (OEM), a tym samym pewność – znaną
ze wszystkich naszych produktów – że zostały one przetestowane w najtrudniejszych warunkach i sprawdzone w praktyce.
Ręczymy za to.

Uszczelki

Stale znajdują się na linii ognia, a ich warunki pracy z roku

czas testów zatarcia na gorąco czy na zimno oraz w testach pra-

Konsekwencją wzrostu wymagań jest postępująca redukcja wysokości konstrukcyjnej tłoków lub stopnia sprężania. Nowym rozwiązaniem są opracowane przez MAHLE tłoki ECOFORM®, które

Tłok to element metalowy
absolutnie niezbędny do
pracy silnika spalinowego,
który ze względu na wymagania robocze doskonale
uczy inżynierów pokory.

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

cy ciągłej w warunkach szoku termicznego.

jest tłok aluminiowy z chłodzonym rowkiem pierścieni.

Zapewniamy moc –
również w świecie Formuły 1

Na denku tłoka znajdują się
znaki firmowe lub towarowe
oraz informacje dotyczące
maksymalnej średnicy tłoka,
luzu montażowego oraz kierunku
montażu zgodnie ze specyfikacją
danego producenta silnika.

Ernst Mahle

E-mobilność i elektronika

aluminiowe również uległy znacznemu rozwojowi – jego wynikiem

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

bione tłoki MONOTHERM® ważą tyle, co tłoki aluminiowe. Tłoki

Rozruszniki i alternatory

umożliwiają redukcję masy – jednoczęściowe, odpowiednio obro-

09
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Doskonałe tłoki –
do każdego zastosowania
Tłoki Ferrotherm®
Stalowa główka tłoka jest połączona

Odlewane tłoki
z pełnym płaszczem

Tłoki do silników wysokoprężnych z rowka-

w sposób ruchomy z aluminiowym płasz-

Odlewane tłoki z pełnym płaszczem, cha-

mi pierścieni połączonymi metalicznie z ma-

czem tłoka za pomocą sworznia tłoko-

rakteryzujące się długą trwałością i prze-

teriałem tłoka i wykonanymi ze specjalnego

wego. Wysoka wytrzymałość i niewielkie

znaczone do silników z zapłonem iskro-

żeliwa zapewniającego większą odporność

zużycie zapewniają spełnienie wysokich

wym i silników wysokoprężnych – denko

na zużycie, zwłaszcza w obszarze pierw-

wymagań granicznych w zakresie emi-

tłoka, strefa pierścieniowa oraz płaszcz

szego rowka pierścieniowego. Zwiększona

sji substancji szkodliwych w spalinach

tworzą solidną całość. Zastosowanie: od

obciążalność tulejek sworznia tłokowego

w przypadku wysokoobciążonych silni-

silników modelarskich aż po duże silniki.

wykonanych ze specjalnego materiału.

ków wysokoprężnych.

Tłoki Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Tłoki Autothermik/
Hydrothermik

Tłoki z chłodzonym rowkiem
pierścienia

Tłoki do wysokoobciążonych silników

Tłoki do silników samochodów oso-

W ramach specjalnego procesu produk-

Tłoki Ecoform® z wychylonymi rdzeniami bocznymi

z zapłonem iskrowym i silników wysoko-

bowych gwarantujące bardzo spokoj-

cyjnego rowki pierścieni i kanał chłodzą-

Tłoki o zoptymalizowanej masie do silników z zapłonem iskrowym stosowa-

Kute tłoki
z pełnym płaszczem

prężnych stosowanych w samochodach

ną pracę, również z wtopionymi paska-

cy są łączone w jeden układ. Zapewnia

nych w samochodach osobowych. Specjalna technologia odlewania umoż-

Przede wszystkim do wysokoobciążonych

osobowych. Z wtopionymi paskami sta-

mi stalowymi i z nacięciem w obszarze

to znacznie lepsze odprowadzanie ciepła

liwia uzyskanie niskiej masy przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości struk-

silników seryjnych i wyczynowych. Specjal-

lowymi bez nacięć tworzą jednolity kor-

przejściowym pomiędzy częścią pier-

w obszarze pierwszego rowka pierścienia.

turalnej. Obszary zastosowań: pojazdy szynowe, pojazdy specjalne, technika

ny proces produkcyjny zwiększa wytrzy-

pus o podwyższonej wytrzymałości.

ścieniową a płaszczem tłoka.

okrętowa, przemysł naftowy i gazowy, silniki przemysłowe.

małość i umożliwia uzyskanie mniejszych

Tłoki Monotherm®
dzo wysokiej wytrzymałości strukturalnej,

Tłok z rowkami pierścieni
z kanałem chłodzącym
i wzmocnieniem denka

Do wysokich temperatur roboczych: in-

Tłoki do silników dwusuwowych

Tłoki MonoWeld® do pojazdów użytkowych

tensywne chłodzenie denka tłoka i czę-

opracowane dla nowoczesnych komór

Do wysokoobciążonych silników wyso-

Produkowane ze specjalnych stopów

Zgrzewane tarciowo tłoki stalowe przekonują wysoką obciążalnością termiczną i po-

ści pierścieniowej przez olej cyrkulujący

spalania i ciśnienia 250 bar i powyżej.

koprężnych. Twardo anodowana powło-

aluminiowych zapewniających odpor-

zwalają uzyskać ciśnienie zapłonu o wartości przekraczającej 230 barów. Zamknięta,

w kanale chłodzącym.

Dzięki połączeniu płaszcza i krótkiemu

ka (powłoka HA) na denku tłoka chroni

ność na wysokie obciążenia mechanicz-

sztywna konstrukcja umożliwia lepsze chłodzenie brzegu komory spalania ze względu

sworzniowi tłokowemu masa tłoka jest

przed pęknięciami brzegu komory spa-

ne i termiczne w silnikach dwusuwowych.

na możliwość zastosowania cieńszych ścianek. Połączony płaszcz zapewnia lepsze

zbliżona do masy tłoka aluminiowego.

lania i denka.

Jednoczęściowe tłoki stalowe kute o bar-

prowadzenie boczne, a tym samym mniejszą skłonność do kawitacji.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Tłoki z rowkami pierścieni
i kanałem chłodzącym

E-mobilność i elektronika

grubości ścianek i niższej masy.

Rozruszniki i alternatory

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

Jako największy na świecie producent tłoków oferujemy bardzo szeroki wybór oraz różne wersje
wykonania tych podzespołów. Nasz portfel produktów obejmuje tłoki aluminiowe odlewane lub
spawane wiązką elektronów, a także tłoki dwuczęściowe z częścią dolną wykonaną z aluminium,
żeliwa sferoidalnego lub stali. Tłoki dwuczęściowe są ześrubowane z górną częścią tłoka wykonaną z kutej stali – materiału, który wykazał się niezwykłą niezawodnością. Tłoki stalowe są
dostępne nie tylko w wersji z połączeniem śrubowym, ale także w wersji zgrzewanej tarciowo lub
lutowanej w wysokiej temperaturze. Asortyment tłoków MAHLE do dużych silników obejmuje
produkty o średnicy do 580 mm.

Tłoki z rowkami pierścieni
i tulejkami sworznia tłokowego

Uszczelki
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Zestawy pierścieni tłokowych
Stale poprawiamy wydajność i właściwości
eksploatacyjne naszych pierścieni tłokowych –
najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne
wyznaczają nowe standardy jakościowe.

Idealny zestaw pierścieni tłokowych do
każdego tłoka
Oferujemy zestawy pierścieni tłokowych do niemal wszystkich
silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym stosowanych

Wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i produkcji gwa-

w samochodach osobowych oraz do silników wysokoprężnych

rantuje efektywne współdziałanie tłoków i pierścieni tłokowych

do pojazdów użytkowych w średnicach od 52 do 160 mm –

umożliwiające spełnienie najwyższych wymagań:

w jakości OEM lub dedykowane do silników używanych.

n

szczelność pomiędzy komorą spalania a skrzynią korbową

n

ograniczenie i regulacja zużycia oleju

n

odprowadzanie ciepła tłoka na chłodzoną gładź cylindra

Tylko materiały najwyższej jakości
W przypadku obciążeń normalnych i wysokich stosuje się materiały zawierające grafit płatkowy, w przypadku najwyższych

Pierścienie tłokowe muszą przylegać na całym obwodzie do

obciążeń żeliwo szare z grafitem sferoidalnym lub stal.

ścianki cylindra – nawet jeżeli kształt cylindra nieznacznie odbiega
od ideału. Wysokie wartości sił masowych i ciśnienia spalania

Powłoki powierzchni bieżnej

oraz obciążenia powodujące znaczne zużycie stawiają materiałowi wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości, jakości

Dla zwiększenia odporności na zużycie i nadpalenia powierzch-

powierzchni i kształtu.

nie bieżne pierścieni tłokowych mają specjalne powłoki (powłoki
chromowe lub natryskiwane plazmowo powłoki z materiałów
metalicznych lub ceramicznych).

Warto wiedzieć
Zestaw pierścieni MAHLE „N” to odpo-

Niezawodne komponenty –
perfekcyjne dopasowanie

wiednik pierścieni stosowanych w ramach
wyposażenia fabrycznego (OEM). Ten
zestaw pierścieni może być stosowany
zarówno do tłoków nowych, jak i używanych. Zestawy pierścieni MAHLE
„V” i „G” to ekonomiczne rozwiązania
mające na celu normalizację zużycia
oleju oraz zmniejszenie strat spręża-

Pierścienie tłokowe z oznaczeniem TOP należy montować oznaczeniem

nia w przypadku tłoków używanych.

do góry (w kierunku denka tłoka).

13
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Tuleje cylindrowe
Stale doskonalimy również gładzie cylindrów.
Precyzyjne dopasowanie honowanych tulei
cylindrowych do tłoków i pierścieni tłokowych
(dzięki zoptymalizowanym powierzchniom
z żeliwa) zmniejsza zużycie oleju, redukuje
przedmuch, spowalnia zużywanie, skraca
okres docierania i zapewnia dłuższą trwałość.

MAHLE produkuje tuleje cylindrowe dla wielu międzynarodowych
producentów silników – zarówno na potrzeby produkcji seryjnej, jak i na rynek wtórny i zawsze w oparciu o te same surowe
wymagania jakościowe dotyczące materiału, struktury i jakości
powierzchni. Zminimalizowane tolerancje produkcyjne zapewniają
idealne pasowanie tulei podczas montażu. Skład stopu, sposób

Uszczelki
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obróbki ciekłego metalu oraz rodzaj obróbki skrawaniem ustalamy
zawsze w ścisłej współpracy z producentami silników.

Materiały

my żeliwo stopowe (stop żeliwa z grafitem płatkowym z fosforem).
Inne dodatki stopowe zwiększają odporność na zużycie, tworze-

Filtry

Oprócz aluminium do produkcji tulei cylindrowych wykorzystuje-

Honowanie
Dobre honowanie zmniejsza zużycie pierścieni tłokowych, emisję
cząstek stałych, zużycie oleju i tarcie. Przyszłe unowocześnienia
w zakresie honowania jeszcze bardziej skrócą okres docierania
cylindra i poprawią właściwości trybologiczne. Warunkiem dobre-

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

nie bainitu i drobnoziarnistego perlitu wzmacnia osnowę stopu.

go i równomiernego honowania gładzi cylindrów jest wysoka jakość materiału (odlewy bez porów i ubytków, jednolita struktura
na otworu).

Najważniejsze metody honowania na poszczególnych etapach procesu

Sprawdzona jakość –
precyzyjne dopasowanie i trwałość

Honowanie plateau

Honowanie ze
szczotkowaniem

Wariant

1. operacja

2. operacja

1

Diament

Diament

Seria sam. os. benz.

2

Diament

Ceramika

Seria sam. os. diesel

3

Ceramika

Ceramika

Seria poj. użytk.

1

Diament

Diament

Diament

Seria sam. os. benz.

2

Diament

Diament

Diament

Seria sam. os. diesel

3

Diament

Ceramika

Ceramika

Seria poj. użytk.

1

Diament

Diament

Szczotki

Seria poj. os. / użytk.

2

Diament

Ceramika

Szczotki

Diament

Diament

Obróbka strumieniowa
na mokro

Mikroobróbka

Seria sam. os. diesel

1

Diament

Struktura laserowa

Ceramika

Ceramika

Testy / sporty wyścigowe

2

Diament

Diament/ceramika

Struktura laserowa

Obróbka strumieniowa
na mokro
Honowanie laserowe

Zastosowanie
3. operacja

4. operacja

E-mobilność i elektronika

Honowanie zwykłe

Proces honowania

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Nazwa

Rozruszniki i alternatory

materiału, równomierna twardość, odpowiednia obróbka wstęp-
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Części silnikowe
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Łożyska ślizgowe
Uszczelki

Materiały i procesy produkcyjne
MAHLE wykorzystuje doskonałe, już istniejące technologie, takie jak łożyska sputterowe, jest jednak również liderem w zakresie rozwoju nowych materiałów i powłok
w obszarze części w jakości OEM.

wymi powłokami polimerowymi gwarantuWspólnie z producentami silników opra-

je wysoką odporność na zużycie, bardzo

cowujemy i testujemy łożyska ślizgowe dla

dobre właściwości awaryjnej pracy na su-

każdego typu silnika. Ciągłe badania pod-

cho oraz znaczne zmniejszenie skłonno-

stawowe oraz dalszy rozwój materiałów

ści do zacierania, szczególnie w fazach

i technologii produkcji gwarantują najwyż-

z tarciem półpłynnym w silnikach wypo-

szą jakość – odporność na zmęczenie,

sażonych w system start-stop i silnikach

zdolność do adaptacji, wysoką obciążal-

stosowanych w pojazdach hybrydowych.

ność oraz odporność na zużycie i korozję.
Dostarczamy panewki łożyskowe, łożyska

Najnowocześniejsze łożyska polimero-

kołnierzowe, tuleje łożyskowe niedzielone

we wykorzystywane przez producentów

i tarcze oporowe o średnicach od 27 do

OEM mogą w przypadku niektórych za-

140 mm oraz tuleje łożyskowe niedzielone

stosowań z powodzeniem zastąpić łoży-

o średnicach od 6 do 105 mm.

ska sputterowe.

Filtry

Technologia nakładania powłok
oparta na zasadzie rozpylania
katodowego, w której atomy
z metalowej katody są rozpylane
przez uderzające w nie jony
podczas wyładowania w gazie.
Rozpylony w ten sposób
metal tworzy na powierzchni
bieżnej panewki łożyska

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

niowe. Połączenie nowych stopów z no-

(ang. natryskiwanie, napylanie)

równomierną powłokę.

Rozruszniki i alternatory

nowe, wyjątkowo wytrzymałe stopy alumi-

E-mobilność i elektronika

woczesne, bezołowiowe stopy brązu oraz

Sputtering

Odporne na obciążenia i wytrzymałe –
do każdego typu silnika
Oprócz wszystkich klasycznych technologii MAHLE dostarcza obecnie
również różne łożyska i tarcze
oporowe z powłoką polimerową.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Stosowane są przede wszystkim ultrano-

16
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Podzespoły układów rozrządu
Wraz z pierścieniami gniazda zaworu i prowadnicami zaworów

fabrykatów lub szlifowanie z dużą prędkością w ramach mecha-

zawory tworzą zamknięty system, który musi wytrzymać najwyż-

nicznej obróbki końcowej. W zależności od przeznaczenia sto-

sze obciążenia. Właśnie dlatego gama naszych produktów obej-

sujemy różne materiały, a nasze zawory posiadają opancerzone

muje nie tylko zawory, lecz także ich partnerów trybologicznych

gniazda, są hartowane, azotowane lub chromowane. Na potrze-

– pierścienie gniazda zaworu i prowadnice zaworów. Wspólny

by zastosowań ekstremalnych posiadamy w ofercie również za-

rozwój tych podzespołów w ramach jednolitego systemu zapew-

wory drążone wypełnione sodem (maksymalne możliwe odpro-

nia ogromne korzyści w zakresie minimalizacji zużycia oraz efek-

wadzanie ciepła).

tywności ekonomicznej.

Prowadnice zaworów i pierścienie gniazda zaworu
Wszystkie rodzaje zaworów
Prowadnice zaworów zapewniają wycentrowanie zaworu w gnieźMAHLE produkuje na całym świecie zawory w różnych formach

dzie i kompensują siły boczne działające na trzonek zaworu. Od-

i wersjach do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych

prowadzają również ciepło do głowicy cylindra. W zależności od

– o średnicach trzonka zaworu od 5 do 12 mm i długościach

konstrukcji po stronie ssącej i wylotowej stosuje się identyczne

zaworu od 80 do 210 mm. Dzięki wysokiemu poziomowi know-

lub różne prowadnice zaworów. Gama materiałów sięga od żeli-

how, dużej wydajność i doskonałej jakości produktów firma

wa szarego, poprzez mosiądz, aż po materiały spiekane z różnych

MAHLE jest dziś jednym z najważniejszych producentów zawo-

stopów. Pierścień gniazda zaworu zabezpiecza wraz z zaworem

rów na świecie.

komorę spalania przed stratami ciśnienia, odpowiada za odprowadzanie ciepła i zapobiega uderzaniu zaworów w miękki materiał

Do produkcji wielkoseryjnej wykorzystujemy najnowocześniejsze

głowicy cylindrów. Pierścienie gniazd zaworów są zwykle wykony-

technologie: napawanie plazmowe proszkowe przy produkcji pół-

wane ze stali chromowej lub materiałów spiekanych.

Materiały

Indukcyjne hartowanie
stopki zaworu

Profil szyjki

Geometria stopki

Stal austenityczna

Toczona, szlifowana

Od 1 do 3 rowków

Stal martenzytyczna

Hartowanie konturowe

Kute konturowo

Wykonanie specjalne

Denko talerzyka

Długość zaworu

Obrabiane

80 – 210 mm

Hartowanie na wskroś

Wykonanie
Zawory z jednego metalu
Zawory bimetaliczne

Wykonanie gniazda
Napawanie plazmowe
proszkowe stopem
twardym
Hartowanie indukcyjne

Hartowanie płaskich
powierzchni

Zawory drążone
Średnica trzonka zaworu:
> 6 mm

Kute
Z czaszą lub bez

Zamknięcie otworu:
· Spawanie laserowe
· Zgrzewanie cierne
Wypełniane sodem

Średnica talerzyka
18 – 65 mm

Średnica trzonka
5 – 12 mm

Obróbka powierzchni
Azotowane kąpielowo,
chromowane na twardo
(grubość warstwy: od 3 do 35 µm)

Aby sprostać ekstremalnym obciążeniom mechanicznym, chemicznym i termicznym oraz zagwarantować optymalne
odprowadzanie ciepła, zawory naszej produkcji są zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań.

Jakość i bezpieczeństwo –
na wiele kilometrów
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Zapewnienie wysokiego stopnia sprawności w szerokim spektrum charakterystyk silnika przy prędkościach obrotowych
znacznie przekraczających 300 000 obr./min i temperaturze spalin powyżej 1000°C wymaga najwyższych kompetencji w zakresie rozwoju i produkcji. Właśnie dlatego MAHLE
już w początkowej fazie – w ramach zintegrowanego procesu
rozwoju – stosuje najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne

Filtry

Przewaga jakościowa dzięki zintegrowanemu
procesowi rozwoju i produkcji

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Turbosprężarki napędzane spalinami to kluczowa technologia zapewniająca zwiększenie mocy
przy równoczesnej redukcji zużycia paliwa i emisji spalin.

Uszczelki

Turbosprężarki

w celu zagwarantowania odpowiednich właściwości termody-

Turbosprężarki MAHLE są produkowane – w ramach całego
koncernu – w oparciu o ściśle określone standardy i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i maszyn.
n

Segment turbosprężarek odnotowuje dynamiczny wzrost na ryn-

prędkościami skrawania – lepsza dokładność

ku części zamiennych do pojazdów silnikowych. Niemal każdy

wyważenia, zoptymalizowana stabilność prędkości
n

Marka MAHLE to wysokowydajne turbosprężarki dla rynku wtór-

n

Podwójne pierścienie tłokowe na wale wirnika –
niższe zużycie oleju, mniej cząstek obcych

nego. W sektorze pojazdów użytkowych dostarczamy turbosprężarki do ponad 70% zastosowań szybkoobrotowych.

Korpus turbiny z materiałów high-tech –
większa odporność na temperaturę i dłuższa żywotność

n

Precyzyjna kontrola wykonania wewnętrznych powierzchni
korpusu i progresywne wyważenie wału wirnika –

Stale rozszerzamy nasz asortyment, dzięki czemu do każdej turbosprężarki dostępny jest już – lub znajduje się w fazie przygotowania – zestaw montażowy.

zwiększenie wydajności pracy i mniejszy hałas
n

Spawany elektronowo wał wirnika i wirniki –
wysoka wytrzymałość

E-mobilność i elektronika

oraz zmniejszenie hałasu pracy

Ameryce Północnej i Japonii jest wyposażony w turbosprężarkę.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

pojazd z silnikiem wysokoprężnym wyprodukowany w Europie,

Redukcja emisji –
większa moc

Wirniki sprężarek poddawane obróbce z wysokimi

Rozruszniki i alternatory

namicznych i termomechanicznych.
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Oferta uszczelek MAHLE to ponad milion
różnych zastosowań na całym świecie i około
200 mln przyznanych dopuszczeń do stosowania w pojazdach i silnikach od 1990 roku.
Od najprostszych receptur aż po zaawansowane, wielowarstwo-

Materiały uszczelniające
Materiały na uszczelki głowicy cylindrów i uszczelki
modułu ssącego
n

Stal wielowarstwowa: uszczelki głowicy cylindra i kolektora

n

Materiał kompozytowy: uszczelki głowicy cylindra,

we konstrukcje stalowe – uszczelki silnikowe bezdyskusyjnie muszą być trwałe. Komponenty te są przecież narażone na działanie

Uszczelki

Uszczelki

kolektora spalin i modułu ssącego
n

Grafit: uszczelki głowicy cylindra i kolektora

Uszczelki pokrywy zaworów/zegarów, miski olejowej
i pozostałe materiały uszczelniające

Seria uszczelek MAHLE Performance została poddana grun-

n

townej modernizacji przy użyciu najnowszych technologii i za-

z materiału kompozytowego, uszczelki pompy

awansowanych materiałów do uszczelniania i ochrony silników,
które – zapewniając coraz lepsze osiągi – stawiają stosowanym

Wysokowydajne uszczelki obudowy rozrządu
wodnej i uszczelki mechanizmu różnicowego

n

uszczelkom coraz wyższe wymagania.

Uszczelki korkowe miski olejowej, uszczelki
obudowy rozrządu i uszczelki mechanizmu
różnicowego z metalowym nośnikiem

n

Uszczelki gumowe formowane pokrywy
zaworów i miski olejowej

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

oraz środków chłodzących i smarujących.

Filtry

skrajnie wysokich temperatur, znacznych ciśnień wewnętrznych

Oferta MAHLE w tym zakresie obejmuje szeroką gamę produk-

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Niezrównany poziom
innowacyjności i jakości

E-mobilność i elektronika

Rozruszniki i alternatory

tów oraz informacje techniczne, szkolenia i wsparcie techniczne.
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Filtry
Uszczelki

W zależności od specyfikacji i przeznaczenia
media filtracyjne z naszej oferty są wykonane ze
specjalnie przygotowanego papieru, włókniny
lub dostępne w wersji wielowarstwowej.
Filtry z papieru
Filtry papierowe MAHLE składają się z wysokiej jakości włókien
celulozy impregnowanych specjalnymi żywicami i są przeznaczone

Impregnowane włókna celulozowe

Papier filtracyjny po wytłaczaniu.

pod mikroskopem.
Filtry

do stosowania jako filtry powietrza, paliwa, oleju i filtry hydrauliczne. Ogrzewanie wstępne sprawia, że materiał staje się plastyczny

mu wytrzymałość mechaniczną oraz odporność chemiczną i termiczną. Stabilna geometria zakładek zapobiega powstawaniu tzw.
bloków nawet pod wpływem dużych obciążeń i gwarantuje zawsze
niezakłócony przepływ powietrza, oleju lub paliwa. W zależności od
wymagań dokładność filtra może wynosić nawet 1 μm.

Włókniny filtracyjne

wa sztucznego o grubości rzędu kilku mikrometrów – im cieńsze
włókno, tym lepszy efekt separacji. Włókniny są nakładane war-

➡

Materiałem wyjściowym do produkcji włóknin są włókna z tworzy-

Sfalcowany papier gotowy do zastosowania w filtrze.

Strona
zanieczyszczeń

Włóknina typu
meltblown

Strona czysta

Celuloza

stwami, przy czym grubość włókien i gęstość włókniny wzrasta
od strony zanieczyszczonej do czystej. Taki efekt lejka umożliwia
uzyskanie stopnia oddzielania o wartości do 99,9% przy niewielkim oporze przepływu.

Rozruszniki i alternatory

wany zgodnie z wymaganiami, a utwardzenie impregnacji zapewnia

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

i podatny na tłoczenie. Następnie papier jest składany i impregno-

jego żywotności. W filtrach paliwa włókniny są stosowane najczęściej w połączeniu ze stabilizującą papierową warstwą nośną.

Wielowarstwowe medium filtracyjne z włókniną z tworzywa sztucznego
po stronie zanieczyszczeń i papierem po stronie czystej.

Wielowarstwowe media filtracyjne
Połączenie włókniny i papieru wykazuje nawet o 40% wyższą zdolność pochłaniania zanieczyszczeń niż w przypadku klasycznych
filtrów papierowych – przy dokładności od 3 do 5 µm. Wielowarstwowe media filtracyjne są stosowane głównie w nowoczesnych
układach wtryskowych silników wysokoprężnych.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Nasz asortyment filtrów –
bezkompromisowe oczyszczanie

ność filtra wzrasta nawet o 40% – przy jednoczesnym wydłużeniu

➡

nież coraz częściej stosowane w filtrach oleju i powietrza. Wydaj-

E-mobilność i elektronika

Włókniny sprawdziły się doskonale w filtrach kabinowych, są rów-

24
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Filtry powietrza
Czyste powietrze jest niezbędne dla uzyskania optymalnej mocy silnika. Filtry powietrza MAHLE
zatrzymują do 99,9% pyłu, sadzy i drobinek startych opon, zapewniając optymalną mieszankę
paliwowo-powietrzną. Wysoka zdolność do pochłaniania cząsteczek gwarantuje długą żywotność
– nawet w ekstremalnych warunkach (gorąco, zimno, wpływy chemiczne) – zapobiegając przedwczesnemu zużyciu zaworów, gładzi cylindrów, pierścieni tłokowych, łożysk ślizgowych i innych
elementów silnika. Aby zapewnić niezawodne działanie filtrów, należy je wymieniać w interwałach
czasowych określonych przez producenta pojazdu.

W samochodach osobowych w korpusach filtrów powietrza mocowanych na stałe do silnika i podwozia montowane są wkłady okrągłe i płytowe stabilizowane odpowiednio do specyfikacji za pomocą
wałków kleju po stronie nieoczyszczonej i kratek wzmacniających
po stronie czystej. W zapylonym otoczeniu po stronie nieoczyszczonej stosuje się dodatkowo odpylacze wstępne (maty piankowe).
Korpusy z metalu lub tworzywa sztucznego zapewniają odporność
na wysokie obciążenie powierzchniowe.
W pojazdach użytkowych stosowane są wytrzymałe, zoptymalizowane pod kątem masy systemy filtrów powietrza wykonane
z nadającego się do recyklingu tworzywa sztucznego, które zapewniają również redukcję odgłosu ssania. Dla uzyskania dużej powierzchni filtrowania o wysokiej wytrzymałości filtry mają
z reguły kształt walca – zoptymalizowany przez uszczelnienia
promieniowe i podpory osiowe. Dodatkowe wkładki zabezpieczające (specjalne cylindry włókninowe) chronią stronę czystą
podczas serwisowania i wymiany.

Całkowicie szczelne osadzenie filtra
Nieoczyszczone powietrze w układzie ssania zanieczyszcza przepływomierz masowy powietrza i powoduje
zafałszowanie wyników pomiaru, co skutkuje zakłóceniami układu wtryskowego i zużyciem części silnika.
Aby zapobiec przedostawaniu się tzw. powietrza obejściowego, nasze wkłady filtrów są dokładnie dopasowane, a uszczelki starannie dobrane. Uszczelki poliuretanowe ze specjalnie opracowanej pianki poliuretanowej gwarantują całkowite uszczelnienie pomiędzy stroną nieoczyszczoną i czystą. Są odporne na procesy
starzenia i wpływy chemiczne oraz zachowują stabilność termiczną. Posiadają również precyzyjnie zdefiniowaną elastyczność zapewniającą optymalne dopasowanie do geometrii uszczelnianych elementów.
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Filtry kabinowe

Filtry kabinowe (LA)

Filtry kabinowe z węglem aktywnym (LAK)

Filtry kabinowe MAHLE niezawodnie dostarczają kierowcy i pa-

Ten typ filtra zatrzymuje pył, brud, szkodliwe spaliny, zapobiega

sażerom oczyszczone powietrze do oddychania, nawet w przy-

wysokim stężeniom ozonu oraz minimalizuje nieprzyjemne za-

padku smogu czy dużej zawartości pyłków w powietrzu, dbając

pachy. Zastosowany mieszek falisty ma trzywarstwową struk-

w ten sposób o zdrowie, dobre samopoczucie i pełną koncen-

turę: warstwa węgla aktywnego znajduje się pomiędzy dwiema

trację. Odciążają również dmuchawę, a także chronią ogrzewa-

warstwami włókniny.

Części silnikowe

26

nie, klimatyzację i wnętrze pojazdu przed zanieczyszczeniami oraz
zapobiegają zaparowaniu szyb.

Filtry

Uszczelki

Podczas jednogodzinnej jazdy przez wnętrze pojazdu przepływa ponad 100 000 litrów powietrza.
Jeśli filtr kabinowy jest zatkany lub zupełnie przestanie działać, stężenie substancji szkodliwych
we wnętrzu pojazdu może wzrosnąć nawet do wartości sześciokrotnie wyższych niż przy drodze.
Właśnie dlatego MAHLE zaleca jego wymianę co 15 000 km lub co najmniej raz w roku.

n

Długa trwałość

n

Niski opór przepływu minimalizuje obciążenie dmuchawy

n

Idealne dopasowanie zapobiega przedostawaniu się

W pojazdach o dużym przebiegu lub w przypadku dużego za-

powietrza obejściowego

pylenia otoczenia stosuje się dodatkowe filtry wstępne (LAP)
z pianek poliestrowych lub mat włókninowych, które zapobie-

Ponadto: Nasze filtry kabinowe są produkowane bez użycia roz-

gają przedwczesnemu zatykaniu się filtra kabinowego – pozwa-

puszczalników, dzięki czemu nie generują szkodliwych oparów.

la to na znaczne wydłużenie trwałości filtrów LA/LAK.

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Zalety geometrii zakładek naszych filtrów kabinowych:

LA
Dobry

LAK
Lepszy

Ochrona przed:
n

pyłkami roślin

n

drobinkami startych opon

n

drobnym pyłem

n

pyłem przemysłowym

n

sadzą

LAO CareMetix®
Najlepszy

= Filtr kabinowy bez węgla aktywnego
= Filtr kabinowy z węglem aktywnym
= Filtr kabinowy z dodatkową ochroną przed zapachami

Alergeny

Bakterie

Pleśń

Intensywne zapachy

Delikatne zapachy

Ozon

Spaliny

Pył przemysłowy

Drobinki startych opon

Sadza

Drobny pył

Pyłki roślin

potrzebach.

E-mobilność i elektronika

wych opracowywanych specjalnie z myślą o ich indywidualnych

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

MAHLE oferuje właścicielom pojazdów duży wybór filtrów kabino-

Rozruszniki i alternatory

Kompleksowa ochrona
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CareMetix® – 5 warstw
dla doskonałego samopoczucia

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

Uszczelki

W korku, w tunelach, na dużych placach budowy, w oczyszczalniach ścieków lub na świeżo nawożonych polach mogą powstawać szkodliwe dla zdrowia gazy zawierające amoniak i siarkę – którym
dodatkowo towarzyszą nieprzyjemne zapachy. Nowy filtr kabinowy CareMetix® zapewnia ochronę
dzięki technologii szerokopasmowej S5. Dzięki niej do wnętrza pojazdu nie przedostają się drobnoziarnisty pył, pyłki, pleśń, sadza, bakterie ani zapachy.

Sadza i drobnoziarnisty pył

1

Szkodliwe gazy i nieprzyjemne
zapachy

Wysokowydajna warstwa
filtra cząstek stałych

2

Warstwa molekularna

Pyłki i uwolnione alergeny

3

Warstwa techniczna
z węglem aktywnym

4

Warstwa biofunkcyjna
z węglem aktywnym

5

Warstwa ochronna

Pleśnie
Bakterie

Ochrona przed szkodliwymi gazami
i nieprzyjemnymi zapachami
Ochrona przed pyłkami
i uwolnionymi alergenami

Rozruszniki i alternatory

Ochrona przed sadzą
i drobnoziarnistym pyłem
(PM2.5 i PM1)

Ochrona przed bakteriami

pył (PM2.5, PM1) i bardzo drobne
cząstki stałe (takie jak sadza pochodząca z silników wysokoprężnych
i pył hamulcowy)

CareMetix® z technologią szerokopasmową S5

którym oddychamy, zawiera jednak często szkodliwe dla zdrowia i wywołujące alergie substancje i zapachy, których tradycyjne

Każdy, kto podróżuje samochodem, potrzebuje czystego powie-

filtry nie są w stanie wyeliminować. Rozwiązanie: CareMetix®

trza, aby bezpiecznie i w pełnym skupieniu uczestniczyć w ruchu

z technologią szerokopasmową S5 filtruje nawet zapach – to

drogowym – i oczywiście mieć dobre samopoczucie. Powietrze,

5-krotna ochrona gwarantowana przez 5 warstw!

2 Usuwa nieprzyjemne zapachy,

chroni przed alergenami i niemal
całkowicie zapobiega namnażaniu
bakterii i rozwojowi pleśni

3

Bardzo skutecznie usuwa szkodliwe
gazy, takie jak węglowodory

4

Bardzo skutecznie usuwa szkodliwe
gazy, takie jak tlenki azotu (NOx)
i dwutlenek siarki (SO2)

5

Zwiększa stabilność filtra

Warto wiedzieć
Filtry kabinowe należy wymieniać raz
w roku lub najpóźniej po przejechaniu
15 000 kilometrów. Abyście Ty i Twoi
bliscy mogli oddychać tylko świeżym
powietrzem. CareMetix® jest dostępny
również w wersji dla pojazdów z alternatywnymi koncepcjami napędu.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

1 Zatrzymuje pyłki, drobnoziarnisty

E-mobilność i elektronika

Ochrona przed pleśniami
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Części silnikowe
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Filtry paliwa
Obudowa

Zawór obejściowy
Wewnętrzny rdzeń
wzmacniający

silnikowy zmniejsza tarcie, chłodzi części silnikowe, chroni przed

Oddzielanie wody odbywa się w dwóch

mują ciała obce. Wysokiej jakości media

fazach:

filtracyjne chronią układ przed najmniejszymi drobinkami brudu, a tym samym

korozją i uszczelnia komorę spalania. Filtry oleju MAHLE nieza-

przed korozją. To gwarancja niezawodnej

wodnie zatrzymują cząstki zanieczyszczeń. Stabilna geome-

pracy silnika oraz ekonomicznej eksplojest przez regulację ciśnienia oraz recyrku-

Zawór przeciwzwrotny
po stronie czystej

Uszczelka

zewnętrznych, a nawet w przypadku silnie zanieczyszczonego
elementu filtracyjnego. Zawór przeciwzwrotny zapobiega opróżnieniu filtra po zatrzymaniu silnika i zapewnia szybkie zasilanie

wody od paliwa (tkanina hydrofobowa).

wej do zbiornika – tłumienie pulsacji kom-

Pokrywa

runkach – w fazach zimnego rozruchu, w niskich temperaturach

Faza 2: oddzielanie większych kropli

lację nadmiaru paliwa z pompy wtrysko-

Zawór przeciwzwrotny po
stronie nieoczyszczonej

Zawór nadciśnieniowy zapewnia zasilanie olejem w każdych wa-

wody w większe krople.
n

Skuteczniejsza wymiana: wymienny filtr oleju

1

Firma MAHLE opracowała specjalny mo-

spełniają najwyższe wymagania bezpie-

duł filtra paliwa przeznaczony dla pojazdów

rantują szczelność nawet w razie wypad-

użytkowych. Opatentowany wielostopnio-

3

wy element filtracyjny zapewnia skuteczne

ku. Warunkiem niezawodnego działania

teriały uszczelniające oraz doskonale spasowane elementy przy-

Wymienne filtry oleju OC zapewniają łatwą obsługę: powlekana

filtra paliwa jest jego regularna wymiana

łączeniowe gwarantują niezawodne oddzielenie zanieczyszczo-

proszkowo obudowa filtra z głębokotłocznej blachy stalowej ma

w interwałach określonych przez produ-

nego i przefiltrowanego oleju.

z jednej strony formę wielokąta umożliwiającą jej szybkie odkrę-

centa pojazdu.

oddzielanie wody: najpierw odfiltrowywane są cząstki stałe, a w kolejnych etapach
4

następuje wiązanie mikroskopijnych kropelek wody w większe krople (koalescencja)

cenie. Pokrywa jest wyposażona w gwint do montażu na króćcu
Ważnym warunkiem niezawodnego działania filtra oleju jest jed-

oraz rowek na uszczelkę – element filtracyjny posiada wewnętrz-

nak zawsze jego terminowa wymiana zgodnie z wymaganiami

ny rdzeń chroniący przed ciśnieniem oleju działającym od zewnątrz

producenta pojazdu.

do wewnątrz.

i jej odseparowanie.

Filtry paliwa do silników
wysokoprężnych

5

Wymienne filtry paliwa
6

Aby zapobiec wytrącaniu się parafiny i żelowaniu paliwa w niskich temperaturach, na-

Są po prostu przykręcane do gwintowanych króćców głowicy filtra. Zamontowane uszczelki elastomerowe zapewniają

sze filtry paliwa pracują w oparciu o proces

1

Przefiltrowane paliwo

podgrzewania realizowany przez elektrycz-

2

Emulsja za pompą

ne elementy grzejne lub recyrkulację paliwa

3

Oddzielanie cząsteczek zanie-

Przewodowe filtry paliwa

podgrzanego przez silnik. Nowsze systemy

czyszczeń oraz aglomerowanie

Są wykonane z zabezpieczonej przed

filtracji zapewniają dodatkowo skuteczne

kropelek wody

korozją blachy stalowej, stali nierdzew-

Czysty olej napędowy

nej, aluminium lub tworzywa sztucznego

z kropelkami wody

i montowane w przewodzie paliwowym.

5

Siatka hydrofobowa

Opcjonalnie mogą być wyposażone w do-

6

Obszar gromadzenia wody

datkowe funkcje (regulacja ciśnienia, pod-

oddzielanie wody – jeśli olej napędowy za-

4

wiera wodę, istnieje ryzyko korozji i uszkodzeń kawitacyjnych układu wtryskowego.

Wkłady filtrów oleju

Nowy i zorientowany na przyszłość

przez pompę paliwa. Filtry paliwa MAHLE
czeństwa producentów pojazdów i gwa-

olejem po jego ponownym uruchomieniu. Wysokiej jakości ma-

2

pensuje wahania ciśnienia powodowane

szczelność pomiędzy głowicą a filtrem.

grzewanie wstępne, oddzielanie wody).
Zasada działania filtra dwustopniowego ze

Moduł filtra oleju MAHLE do pojazdów użytkowych
jest wysoce zintegrowany zarówno po stronie
oleju, jak i chłodziwa. Dzięki temu posiada mniej
złączy i punktów uszczelnienia, a wysokowydajne
tworzywa sztuczne obniżają masę i koszty.

Wkłady filtrów z programu OX oferują warsztatom
wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie: zamiast
wymieniać kompletny filtr, wystarczy wymienić
jedynie zanieczyszczony wkład filtra – to rozwiązanie rozsądne z punktu widzenia ekologii,
które zapewnia oszczędność kosztów materiału
i utylizacji. Wkłady filtrów oleju są dostępne do
wszystkich filtrów oleju z dzielonym korpusem.

Filtry

żenia szczytowe nawet do 20 barów.

atacji. Stałe zasilanie paliwem osiągane

czeń i zbijanie drobnych cząsteczek

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

wysoka wytrzymałość korpusu na ściskanie kompensuje obcią-

Faza 1: filtracja cząstek zanieczysz-

zintegrowanym separatorem wody.

Wkłady filtrów paliwa
W przypadku filtrów z otwieraną obudową wymieniane są jedynie wkłady filtrów.
Obudowa pozostaje na silniku. Takie rozwiązanie zapewnia oszczędność kosztów
materiału i ochronę zasobów naturalnych.

Rozruszniki i alternatory

tria zakładek gwarantuje trwałość podczas rozruchu na zimno –

Element filtracyjny ze
specjalnego papieru

n

E-mobilność i elektronika

i skropliny przyspieszają zużycie elementów silnika. Czysty olej

Filtry paliwa MAHLE niezawodnie zatrzy-

Uszczelki

Sprężyna

lania, pył, nagar olejowy, sadza, cząsteczki startego materiału

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Olej silnikowy jest stale zanieczyszczany: pozostałości ze spa-
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Części silnikowe
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Uszczelki

Filtry CleanLine
Większa skuteczność oddzielania wody

Porównanie konwencjonalnych separatorów wody
i koncepcji MAHLE

Konwencjonalne systemy filtracyjne działają jednoetapowo. Wyniki
testów pokazują jednak, że stopień separacji wody z zanieczyszczonego paliwa spada w przypadku tych systemów z 96 do po-

1-stopniowe oddzielanie wody
(system konwencjonalny)

2-stopniowe oddzielanie wody
(filtry CleanLine)

o metodę dwustopniową.
Etap 1
Odfiltrowywanie zanieczyszczeń z oleju napędowego
i aglomerowanie kropelek wody

1

4

Etap 2

2

5

3

6

Oddzielanie zaglomerowanych kropelek wody od
przefiltrowanego paliwa

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

niżej 15 procent. Z tego powodu filtr CleanLine pracuje w oparciu

Wychwytywanie zanieczyszczeń w pierwszym etapie filtrowania
Odprowadzanie odseparowanej wody

Zapewnia to maksymalną skuteczność oddzielania wody przez
cały okres eksploatacji. Dwa stopnie filtracji umożliwiają ponadto
oddzielenie nawet najmniejszych kropelek wody.

dza się znacznie lepiej niż systemy konwencjonalne.

Olej napędowy z zanieczyszczeniami i wodą

2

Zanieczyszczenia i woda są oddzielane w jednym etapie

3

Skuteczność oddzielania wody spada podczas cyklu
życia filtra

Na świecie dostępne będą trzy wersje:

Filtry paliwa –
łatwa i czysta wymiana

n

2-stopniowy filtr CleanLine ze zintegrowanym zbiornikiem
na wodę (dostępny wyłącznie w Ameryce Południowej)

n

Olej napędowy z zanieczyszczeniami i wodą

5

Etap 1: Oddzielanie zanieczyszczeń i aglomerowanie
małych kropelek wody

2-stopniowy filtr CleanLine bez zbiornika na wodę
(dostępny w regionie EMEA)

n

4

1-stopniowy filtr CleanLine bez zbiornika na wodę
(dostępny w regionie EMEA)

6

Etap 2: Oddzielenie większych kropelek wody od

E-mobilność i elektronika

średnio- i długoterminowej nowa koncepcja dwustopniowa spraw-

1

oczyszczonego oleju napędowego
Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Testy praktyczne i laboratoryjne dowodzą, że w perspektywie

Rozruszniki i alternatory

pozwala znacznie skuteczniej oddzielać wodę w etapie drugim.

Stopień separacji wody (%)

Różnica ciśnień (mbar)

100

Olej napędowy wykazuje naturalne skłonności do absorpcji wody.

Bardziej wydajna dwustopniowa filtracja filtra CleanLine oddzie-

90

W krajach Ameryki Południowej problem ten nasilił się dodatkowo

la więcej zanieczyszczeń i redukuje stopień zapychania filtra

80

w ostatnich latach ze względu na stosowanie mieszanek biodiesla.

(np. wzrost różnicy ciśnień) w każdej kategorii pojazdów.

70
60

Im większa skłonność do pochłaniania wody, tym większa zawar-

50

Lepsze wyniki w porównaniu
z systemami konwencjonalnymi

40
30

Woda musi zostać usunięta z oleju napędowego, w przeciwnym

20

Stan filtra

Poziom separacji
wody w konwencjonalnych systemach
jednostopniowych

Poziom separacji wody
w dwustopniowych
filtrach CleanLine

Nowy filtr

powyżej 93%

powyżej 93%

Filtr używany
w warunkach
eksploatacyjnych

do 20%

powyżej 70%

go, takich jak pompa paliwowa, wtryskiwacze, zawory i elementy

nej zawartości wody. Zatykają one filtr i powodują wzrost różnicy
ciśnień.

Wraz z upływem czasu przewaga filtracji dwustopZ kolei zbyt duża różnica ciśnień z czasem uszkadza system.

niowej nad systemami konwencjonalnymi staje się

Dzięki zastosowaniu filtracji dwustopniowej filtr CleanLine stano-

coraz bardziej widoczna.

0
0

5

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

Masa dodanych cząstek zanieczyszczeń (g)

Stopień separacji wody
Różnica ciśnień

CleanLine
CleanLine

Stopień separacji wody
Różnica ciśnień

Konkurent A
Konkurent A

Konkurent B
Konkurent B

Skuteczniejsze usuwanie wody
z oleju napędowego

wi najbardziej skuteczne rozwiązanie tego problemu w bezpośrednim otoczeniu konkurencyjnym.

Filtry

namnażające się w stojącym oleju napędowym o podwyższo-

Filtr usuwa więcej wody
z oleju napędowego

10

Zawartość wody (ppm)
Różnica ciśnień (mbar)

1400
1200

500

Zalety filtrów CleanLine

1000
800

400

300

Silnik po 0 godzin pracy

600

0 km przebiegu po wymianie

400

n

wania zanieczyszczeń przez cały okres eksploatacji

200
0

200

0

2

4

6

8

10

12

14

0

B0 – Diesel S10
Natężenie przepływu:
150 l/h
Mała masa pojazdu
■ Konkurencja

Natężenie przepływu:
400 l/h
Średnia masa pojazdu

■ CleanLine

B5

B20

B50

Silnik po 300 godzinach pracy

Mniej wody w oleju napędowym –
kilkunastodniowe badanie laboratoryjne biodiesla
Im więcej biodiesla, tym większa zawartość wody w oleju napędowym.

Skuteczne oddzielanie wody –
badanie laboratoryjne zanieczyszczonych filtrów
Silnik po 750 godzinach pracy
50 000 km przebiegu po wymianie

Porównano trzy systemy: MAHLE, konkurenta A i konkurenta B.
Za pomocą dwustopniowego systemu CleanLine udało się odseparować więcej wody – mimo większego zanieczyszczenia filtra.

■ Konkurencja ■ CleanLine

Zawartość wody (ppm)

Większa skuteczność

n

Lepsza ochrona układu wtryskowego

n

Oszczędność kosztów związanych z konserwacją

B100

Natężenie przepływu:
600 l/h
Duża masa pojazdu

20 000 km przebiegu po wymianie

n

16

Liczba dni

100

Maksymalna separacja wody i zdolność wychwyty-

wtryskiwaczy i pomp paliwa
n

Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego

n

Mniejsze koszty w przeliczeniu na kilometr

n

Uniwersalne zastosowanie – mniej dokumentacji

n

Łatwa wymiana filtra i wykorzystanie istniejącego
zbiornika na wodę

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

razie spowoduje uszkodzenia komponentów układu wtryskowe-

Rozruszniki i alternatory

tość wody w paliwie i tym trudniejsza staje się filtracja.

układu paliwowego. Kolejny problem stanowią mikroorganizmy

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

Uszczelki

Mniejsze zapychanie filtrów

E-mobilność i elektronika

Ochrona przed stałym zagrożeniem

Części silnikowe

35

Asortyment produktów 2020/2021
Filtry

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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Filtry mocznikowe

Niezbędne
do pracy
pneumatycznych układów
bezpieczeństwa

on perełki granulatu lub silikonu o wielko-

Tlenki azotu (NOx) przyczyniają się do powstawania smogu, kwa-

Woda zawarta w roztworze rozbija kwas izocyjanowy na amoniak

ści zaledwie 1–3 mm. Materiały są bardzo

śnych deszczy i wzmagają efekt cieplarniany. Do redukcji ich

i dwutlenek węgla (hydroliza).

porowate. Cała powierzchnia została za-

emisji stosuje się preparat AUS 32 (roztwór mocznika o stęże-

Wiele procesów sterowania i regula-

projektowana w taki sposób, aby niezwy-

niu 32,5%). AUS 32 jest wodnisty, bezbarwny, nietoksyczny,

Tlenki azotu znajdujące się w układzie wydechowym reagują

cji w pojazdach użytkowych przebiega

kle szybko wchłaniać i oddawać wilgoć.

bezpieczny w użytkowaniu i nie stwarza zagrożenia dla człowie-

w katalizatorze z amoniakiem i są przekształcane w nieszkodli-

ka i środowiska. AUS 32 jest dostępny na stacjach paliwowych

wy azot i parę wodną.

przykład w układzie hamulcowym. Je-

Dzięki temu staje się aktywna, gdy tylko

i w sklepach pod różnymi nazwami – jako AdBlue w Europie, DEF

śli sprężone powietrze zawiera wilgoć,

obok przepływa powietrze z kompresora

w Ameryce Północnej czy ARLA 32 w Brazylii. Jego zużycie sta-

istnieje ryzyko uszkodzenia przewodów

lub osobnego zbiornika – i stale samoczyn-

nowi około 5% wartości zużycia paliwa.

i zbiorników. Rozwodnienie warstwy

nie się regeneruje. Niektóre wkłady osu-

środka smarującego może skutkować

szaczy powietrza posiadają zintegrowane

AUS32 umożliwia spełnienie coraz surowszych ustawowych war-

wanie na roztwór mocznika stale rośnie. Coraz bardziej złożone

jego zamarznięciem. Aby temu zapobiec,

separatory oleju (koalescenty), które wydłu-

tości granicznych wykraczających poza wymogi normy EURO 6

procesy magazynowania i transportu zwiększają jednak ryzyko

wilgoć jest usuwana przez osuszacze

żają żywotności systemu i oddzielają naj-

i Tier-2-Bin5 (USA). Ta metoda oczyszczania spalin jest skompli-

zanieczyszczeń, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo zanie-

powietrza. Osuszacze powietrza to ele-

drobniejsze cząstki oleju od powietrza.

kowana pod względem technicznym i polega na przekształca-

czyszczenia wrażliwych części (dysz wtryskowych, katalizatora,

menty istotne dla bezpieczeństwa, dla-

niu tlenków azotu w nieszkodliwy azot (N2) i wodę (H2O) poprzez

innych podzespołów systemowych), ich zużycia lub nawet cał-

tego należy je wymieniać zgodnie z wy-

selektywną redukcję katalityczną (w skrócie SCR).

kowitej awarii.

System SCR

Aby temu zapobiec, MAHLE Aftermarket oferuje filtry moczni-

Problem zanieczyszczenia – rozwiązanie MAHLE
Coraz więcej producentów stosuje systemy SCR, a zapotrzebo-

tycznymi producenta.
Wkłady osuszaczy powietrza firmy MAHLE

kowe w sprawdzonej jakości wyposażenia fabrycznego (OEM).

pracują niezależnie od temperatury. Re-

Roztwór mocznika jest wtryskiwany w kontrolowany sposób przez

Wykorzystywane w nich media filtracyjne o drobnych porach

generację środka osuszającego kontro-

dysze wtryskowe z osobnego zbiornika do strumienia spalin – bez-

gwarantują długą i prawidłową pracę systemów SCR.

luje system, w tym samym czasie usuwa-

pośrednio przed katalizatorem SCR. Gorące spaliny rozszczepia-

ne są zanieczyszczenia z filtra wstępnego

ją roztwór mocznika na amoniak i kwas izocyjanowy (termoliza).

Filtry

w oparciu o sprężone powietrze – na

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Specjalnie do pojazdów
użytkowych

Uszczelki

Wkłady osuszaczy powietrza

Części silnikowe
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oraz skropliny. Wkłady osuszaczy powieno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej i gwarantują niezawodną pracę nawet
w najtrudniejszych warunkach.

Tylko najlepsze materiały:
dla bezpieczeństwa osób,
silnika i środowiska naturalnego

Wkłady osuszaczy powietrza firmy MAHLE

Obudowa wkładu osuszacza powietrza
jest wykonana z wytrzymałej stali lub polietylenu (PE). Po stronie czołowej znajduje
się gwint wewnętrzny, który służy do montażu na głowicy. Szczególną cechą tego
wkładu jest jego zawartość: w zależności

Dobrze przygotowani
na przyszłość

od zastosowania lub typu pojazdu zawiera

Filtry mocznikowe firmy MAHLE zapewniają
bezpieczną i niezawodną pracę systemu SCR.
Gwarantują najlepsze przygotowanie do aktualnych i przyszłych standardów emisji spalin.

E-mobilność i elektronika

Rozruszniki i alternatory

trza MAHLE są odporne na korozję zarów-

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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Asortyment produktów 2020/2021
Filtry

Filtry oleju przekładniowego
Dłuższe życie przekładni

Korzyści dla kierowców:

Podobnie jak wszystkie inne płyny eksploatacyjne w pojeździe,

n

Eliminacja kosztów związanych z naprawą skrzyni biegów

procesowi starzenia i zużycia podlega również olej przekładniowy.

n

Znacznie bardziej sprawna zmiana biegów

W bardzo wysokich temperaturach – spowodowanych np. spor-

n

Eliminacja drobnych usterek przekładni (np. szarpnięcia

tową jazdą lub jazdą z przyczepą – olej przekładniowy w automatycznej skrzyni biegów starzeje się szybciej niż w normalnych

lub niepożądane zachowanie przy ruszaniu)
n

Wydłużenie okresu użytkowania skrzyni biegów

warunkach.

Metody wymiany oleju – porównanie

Filtry oleju przekładniowego MAHLE
Nasze filtry oleju przekładniowego usuwają starty materiał z przekładni, chroniąc ją skutecznie przed uszkodzeniem. MAHLE już dziś
oferuje odpowiednie rozwiązania dla wielu popularnych marek samochodów i typów pojazdów. Również w przyszłości asortyment
ten będzie stale rozszerzany.

Statyczna wymiana oleju

+

Dynamiczna wymiana oleju

Podczas dynamicznej wymiany oleju
wymianie podlega 90 do 100% oleju.

Warto wiedzieć
Aby zapewnić dłuższą żywotność i sprawne działanie coraz bardziej
skomplikowanych przekładni automatycznych, wielu producentów

25% nowo zarejestrowanych pojazdów w UE

pojazdów zmienia wytyczne odnośnie oleju przekładniowego, od-

jest już wyposażonych w automatyczną skrzynię

chodząc od napełniania na cały okres eksploatacji i zalecając wy-

biegów – tendencja jest wzrostowa.

mianę w regularnych odstępach czasu lub w zależności od potrzeb.
Aż o około 40% wzrosła światowa produkcja

Po prostu lepsza: dynamiczna wymiana oleju

pojazdów z automatyczną skrzynią biegów w ciągu
ostatnich pięciu lat.

W przypadku konwencjonalnej, statycznej wymiany oleju z przekładni usuwane jest ok. 30 do 50% zużytego oleju przekładniowe-

Wymiana oleju przekładniowego co 60 000 km lub

go, a nowy olej miesza się ze starym. W przypadku dynamicznej

co 4 lata wydłuża żywotność skomplikowanej,

wymiany oleju przekładniowego przy użyciu urządzeń do płukania

automatycznej skrzyni biegów i zapewnia optymalną

MAHLE FluidPRO® wymianie podlega niemal 100% oleju.

zmianę biegów.

MAHLE oferuje kompletny asortyment filtrów w jakości OEM.
Wszystkie filtry zapewniają najwyższą skuteczność – z myślą
o ochronie człowieka, silnika i środowiska. Asortyment jest stale
uzupełniany o innowacyjne produkty, takie jak na przykład filtry
CleanLine. Również te filtry są produkowane w jakości OEM.

Po przejęciu wszystkich udziałów firmy Behr Hella Service (BHS) przez MAHLE Aftermarket cała
dotychczasowa działalność BHS została z dniem 1 stycznia 2020 r. przeniesiona na MAHLE.
Dla klientów MAHLE oznacza to dostęp do szerokiego portfela produktów do zarządzania
temperaturą przeznaczonych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, a także do
pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych. Produkty są sprzedawane pod dystrybucyjną marką
BEHR, a oferta jest nieustannie rozszerzana.

n

Chłodnice chłodziwa

n

Kompresory klimatyzacji

n

Zbiorniki wyrównawcze

n

Skraplacze klimatyzacji

n

Sprzęgła Visco® / sprzęgła wentylatora

n

Filtry-osuszacze i zasobniki

n

Wentylatory chłodnicy chłodziwa /

n

Zawór rozprężny i dysze dławiące

skraplacza

n

Parowniki

n

Chłodnice powietrza doładowującego

n

Przełączniki klimatyzacji

n

Chłodnice oleju

n

Nastawniki elektryczne do

n

Kabinowe wymienniki ciepła

n

Chłodnice recyrkulacji spalin

n

Dmuchawy kabinowe

n

Pompy wodne i zestawy

n

Oleje do kompresora klimatyzacji

n

Przełączniki i czujniki

n

Regulatory dmuchawy klimatyzacji

n

Termostaty

klap mieszających

i rezystory

Filtry

Klimatyzacja

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Produkty do wszystkich
typów napędu

E-mobilność i elektronika

Rozruszniki i alternatory

Rozszerzony
asortyment

Chłodzenie silnika

Uszczelki

Zarządzanie temperaturą

Części silnikowe
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Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Chłodzenie silnika i klimatyzacja
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Wentylatory skraplacza /
chłodnicy chłodziwa

Chłodnice recyrkulacji spalin

Wentylatory i sprzęgła

Pompy wodne i zestawy

Chłodnice chłodziwa MAHLE mają funda-

Temperatura spalania w cylindrze odgry-

Efektywny dopływ powietrza chłodzące-

Jako centralny element obiegu chłodni-

mentalne znaczenie dla wydajności modu-

Do efektywnego chłodzenia silnika po-

wa ważną rolę w procesie tworzenia tlen-

go zmniejsza zużycie paliwa, a tym sa-

czego pompy wodne należą do najbardziej

łu chłodzącego. Ze względu na swoje po-

trzebne są nie tylko wydajne chłodnice, ale

ków azotu w komorze spalania. Chłodnice

mym chroni środowisko naturalne. Ofe-

poszukiwanych części zamiennych. Wy-

łożenie w strumieniu powietrza z przodu

także mocne wentylatory – takie jak mo-

recyrkulacji spalin MAHLE zapewniają nie-

rując sprawdzone produkty marki Visco ,

chodząc naprzeciw wymaganiom rynku,

pojazdu mogą one w optymalny sposób

dele oferowane przez MAHLE. Składają

zawodne przestrzeganie obowiązujących

której tradycje sięgają ponad 50 lat, firma

firma MAHLE oferuje zarówno konwencjo-

odprowadzać do powietrza zewnętrzne-

się one z silnika elektrycznego z połączo-

wartości granicznych. Specjalne wymien-

MAHLE zapewnia gamę sprawdzonych

nalne pompy z napędem pasowym, jak

go ciepło odpadowe silnika pochłania-

nym kołnierzowo wirnikiem wentylatora.

niki ciepła, wykonane z wysokiej jakości

i wydajnych wentylatorów oraz napędów.

i modele sterowane elektronicznie. Cały

ne przez chłodziwo. W MAHLE wszyst-

Zainstalowane przed lub za skraplaczem

stali nierdzewnej lub aluminium, szybko

Sprzęgła Visco są źródłem dodatkowych

asortyment naszych pomp wodnych cha-

kie komponenty, takie jak blok chłodnicy

lub chłodnicą chłodziwa, niezawodnie od-

schładzają część głównego strumienia

oszczędności, a ponadto zmniejszają ha-

rakteryzuje się wysoką jakością oraz speł-

i zbiornik na chłodziwo – a także wszyst-

prowadzają ciepło z chłodziwa do prze-

spalin. Jest on następnie doprowadza-

łas silnika.

nia wymagania z zakresu funkcjonalno-

kie połączenia i elementy mocujące – wy-

pływającego powietrza. Samochody z kli-

ny z powrotem do powietrza zasysanego.

różniają się starannym wykonaniem i długą

matyzacją wymagają dodatkowego lub

Niższa temperatura spalania w cylindrach

W przypadku pojazdów użytkowych i moc-

dostępne nie tylko jako pojedyncze czę-

żywotnością. Sam blok chłodnicy składa

odpowiednio mocniejszego wentylatora.

ogranicza powstawanie cząstek NOx.

niejszych silników w samochodach osobo-

ści (ew. łącznie z oringami i uszczelkami),

się z sieci chłodzącej z systemem rurek/

wych komponenty te umożliwiają regulację

ale również jako łatwe w montażu zesta-

ożebrowania, rur skrajnych i części bocz-

przepływu powietrza chłodzącego poprzez

wy – z idealnie dopasowanymi paskami

nych. W konwencjonalnych chłodnicach

utworzenie – w zależności od temperatury

zębatymi oraz, w razie potrzeby, rolkami

zbiornik na chłodziwo jest wykonany z po-

– połączenia ciernego z wirnikiem wentyla-

napinającymi, zwrotnymi i prowadzący-

liamidu wzmocnionego włóknem szkla-

tora, który zmienia jego prędkość obroto-

mi, uszczelkami i elementami izolującymi.

nym. Oprócz tego dostępne są chłodnice

wą. Jeśli powietrze chłodzące nie jest po-

pełnoaluminiowe o zredukowanej wadze

trzebne, sprzęgło wyłącza się całkowicie.

®

®

ści i dokładności pasowania. Pompy są

Filtry

Chłodnice chłodziwa

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Chłodzenie
silnika

Uszczelki

Części silnikowe

Asortyment produktów 2020/2021
Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Rozruszniki i alternatory

i głębokości montażu.

Kabinowe wymienniki ciepła

Zaawansowane technicznie chłodnice

Chłodnice powietrza doładowującego

oleju firmy MAHLE wydłużają nie tylko

Od zwiększenia mocy w całym zakresie prędkości obrotowej do oszczędności pali-

okresy wymiany oleju. Prawie niezmien-

Zbiorniki wyrównawcze

korzystują ciepło odpadowe silnika do

wa i odciążenia termicznego silnika: chłodzenie powietrza spalania za pomocą chłodnic

ny zakres temperatury oleju silnikowego

Wzrost temperatury powoduje rozszerza-

zarządzania temperaturą we wnętrzu po-

powietrza doładowującego w silnikach z turbodoładowaniem zapewnia wiele korzyści. Nic

wydłuża również żywotność silnika. Aby

nie się chłodziwa. Jednocześnie wzra-

jazdu. Zasada działania jest prosta, ale

więc dziwnego, że prawie wszystkie nowoczesne pojazdy silnikowe wyposażone w tur-

spełnić wszystkie wymagania naszych

sta ciśnienie w układzie chłodzenia. Aby

bardzo skuteczna: chłodziwo przepływa

bosprężarki korzystają z tych podzespołów.

klientów, oferujemy szeroką gamę chłod-

utrzymać stałą wartość ciśnienia, solid-

przez wymienniki ciepła umieszczone pod

Kabinowe wymienniki ciepła MAHLE wy-

nic oleju chłodzonych powietrzem lub

ne zbiorniki wyrównawcze MAHLE prze-

deską rozdzielczą. To właśnie tam prze-

MAHLE oferuje dwa różne warianty: modele z bezpośrednim chłodzeniem powietrza

chłodziwem. Wyjątkowo lekka i kompak-

chwytują rozszerzające się chłodziwo

chodzi strumień powietrza generowany

doładowującego, w których chłodnica zainstalowana z przodu pojazdu jest chłodzo-

towa jest elastyczna chłodnica płytowa,

przez zawór umieszczony w pokrywie

przez dmuchawę kabinową. Ogrzane po-

na powietrzem z otoczenia, oraz modele z pośrednim chłodzeniem powietrza dołado-

która nie wymaga obudowy zawierają-

zamykającej. W ten sposób niezawod-

wietrze emituje temperaturę bezpośrednio

wującego. Są one chłodzone przez przepływające chłodziwo i odprowadzają ciepło do

cej chłodziwo i jest w całości wytwarzana

nie obniżają ciśnienie do wartości zada-

do przedziału pasażerskiego, zapewniając

powietrza atmosferycznego przez chłodnicę niskotemperaturową.

z aluminium.

nej i odciążają układ chłodzenia.

komfort termiczny w chłodne dni.

E-mobilność i elektronika

Chłodnice oleju

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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Regulatory dmuchawy
klimatyzacji i rezystory

Oleje do kompresora
klimatyzacji

łanie odwrotne do kompresora: ten ostatni

Zawór rozprężny lub – w zależności od

wszystkim przejrzyste szyby i przyjemny

Regulatory dmuchawy sterują pracą dmu-

Jakość stosowanego oleju do kompre-

spręża i ogrzewa czynnik chłodniczy, na-

konstrukcji układu klimatyzacji – dysza

klimat wewnątrz pojazdu – są istotne nie

chawy, a tym samym przepływem powie-

sora klimatyzacji ma decydujące znacze-

tomiast skraplacz ponownie obniża jego

dławiąca znajduje się przed parownikiem

tylko dla komfortu, ale również dla bez-

trza w kabinie pojazdu. Często znajdują się

nie dla bezpiecznej i długotrwałej eks-

temperaturę. W tym celu gaz przepływa

i oddziela obszary wysokiego i niskiego

pieczeństwa kierowcy i pasażerów. Tym

one w pobliżu dmuchawy kabinowej lub są

ploatacji całego systemu. Stosowanie

przez rury i lamele skraplacza zamonto-

ciśnienia w obiegu czynnika chłodnicze-

bardziej ważne jest więc precyzyjne wy-

instalowane bezpośrednio na wentylatorze.

niewłaściwego oleju lub oleju o niskiej

wanego przed chłodnicą chłodziwa, emi-

go. Ciekły czynnik chłodniczy jest wtry-

konanie tych podzespołów, które stano-

Firma MAHLE oferuje różne warianty re-

jakości prowadzi do zwiększonego zu-

tując przy tym ciepło. Ciśnienie obniża się

skiwany przez zawór do parownika, gdzie

wi gwarancję długiej żywotności.

gulatorów, które działają elektrycznie albo

życia elementów i może spowodować

i następuje skroplenie czynnika chłodni-

zamienia się w gaz i generuje pożądane

elektronicznie: elektryczne regulatory dmu-

przedwczesną awarię kompresora. Fir-

czego. W celu ułatwienia logistyki i monta-

chłodzenie w procesie parowania. Zawo-

chawy są wyposażone w kilka rezystorów

ma MAHLE oferuje syntetyczne oleje do

żu firma MAHLE oferuje – w uzupełnieniu

ry rozprężne lub dysze dławiące MAHLE

i zazwyczaj również w zintegrowany bez-

kompresorów. Szczególnie polecamy

do szerokiej gamy skraplaczy klimatyzacji

sterują przepływem czynnika chłodnicze-

piecznik termiczny – w przypadku prze-

olej PAO 68, który już od ponad 20 lat

– również gotowe moduły. W ramach tej

go w taki sposób, aby uzyskać optymal-

ciążenia następuje ich wyłączenie w celu

sprawdza się w użytkowaniu, przyczynia-

oferty skraplacz płaskorurkowy i zbiornik

ną wydajność chłodniczą.

zabezpieczenia innych komponentów.

jąc się do zwiększenia wydajności ukła-

wyrównawczy z wbudowanym osusza-

Regulatory elektryczne umożliwiają pracę

dów klimatyzacji. W przeciwieństwie do

czem tworzą jeden zespół.

wentylatora z różnymi prędkościami obro-

innych olejów wersja PAO 68 nie jest hi-

towymi. Elektroniczne regulatory dmucha-

groskopijna, tzn. nie absorbuje wilgoci

wy MAHLE są wysterowywane z użyciem

z powietrza atmosferycznego. Olej ten

sygnału PWM. Za pomocą tych podzespo-

może być stosowany zamiast różnych

łów można komfortowo, płynnie sterować

olejów PAG, a także w układach klima-

klimatyzacją za pośrednictwem wentyla-

tyzacyjnych z czynnikiem R134a i w nie-

tora. Kolejną zaletą jest funkcja autodia-

których z czynnikiem R1234yf – częścio-

gnostyki: komponent we własnym zakresie

wo również w kompresorach klimatyzacji

rozpoznaje swój stan i niezwłocznie zgła-

z napędem elektrycznym (zawsze należy

sza wszelkie usterki do jednostki sterującej.

się zapoznać z przeglądem zastosowań).

Filtry-osuszacze i zasobniki
Kompresory klimatyzacji

Jeśli czynnik chłodniczy jest zanieczysz-

Kompresor klimatyzacji jest niezbędny

czony lub zawiera wilgoć, kompresor kli-

do zarządzania temperaturą w samocho-

matyzacji może ulec uszkodzeniu. Za-

dach osobowych: spręża gazowy czynnik

pobiegają temu precyzyjnie wykonane

chłodniczy, a tym samym powoduje jego

filtry-osuszacze marki MAHLE, które

ogrzanie. Po przejściu przez stacje po-

Parowniki

w zależności od typu systemu nazywa-

średnie – czyli skraplacz i parownik, w któ-

Parownik jest podstawowym elementem

ne są również zasobnikami: przepływa-

rych następuje schłodzenie wymagane dla

układu zarządzania temperaturą. Znajdu-

jąc przez ten podzespół płynny czyn-

je się we wnętrzu pojazdu pod deską roz-

nik chłodniczy przechodzi przez filtr

wraca do kompresora i cykl rozpoczyna

Nastawniki elektryczne do klap
mieszających

dzielczą i jest zintegrowany z systemem

higroskopijny, który zatrzymuje zarów-

się od nowa. Urządzenie jest zazwyczaj

Napędzane

nastawniki

wentylacyjnym. Parownik służy do wymia-

no wilgoć, jak i drobne cząstki. Ponie-

napędzane przez silnik za pomocą zwy-

MAHLE do układów klimatyzacji spełnia-

ny ciepła pomiędzy otaczającym powie-

waż jednak przed nasyceniem czynnika

kłego lub żebrowanego pasa klinowego.

ją nawet najwyższe wymagania. Są sto-

trzem a czynnikiem chłodniczym układu

suszącego filtr-osuszacz może wchło-

Do smarowania kompresora służy spe-

sowane głównie w automatycznie regu-

klimatyzacji. W tym miejscu ciekły czynnik

nąć tylko ograniczoną ilość wilgoci, na-

cjalny olej, który częściowo cyrkuluje wraz

lowanych układach klimatyzacyjnych do

chłodniczy pod wysokim ciśnieniem prze-

leży go regularnie wymieniać co dwa lata

Przełączniki klimatyzacji

z czynnikiem chłodniczym w układzie kli-

sterowania klapami powietrza lub klapa-

chodzi w stan gazowy. Chłodzenie uzyska-

lub po każdym otwarciu obiegu czynnika

Przełączniki klimatyzacji MAHLE niezawod-

matyzacji. Rozmiar kompresora klimaty-

mi mieszającymi. W ten sposób zapew-

ne w procesie parowania jest uwalniane

chłodniczego. Poza tym filtry-osuszacze

nie sterują różnymi przekaźnikami prądu

zacji różni się w zależności od wielkości

niają optymalną dystrybucję strumienia

do środowiska poprzez dużą powierzch-

MAHLE spełniają również inne ważne za-

roboczego oraz włączają i wyłączają po-

systemu. MAHLE oferuje szeroką pale-

powietrza wewnątrz pojazdu. Zmniejsza

nię parownika, a następnie doprowadzane

danie: ich górna część pełni funkcję ko-

szczególne komponenty układu zgodnie

tę wysokiej jakości kompresorów. Są to

to ryzyko zaparowania lub oszronienia

przez wentylator bezpośrednio do wnętrza

mory kompensacyjnej, a dolna zbiorni-

z określonymi parametrami ciśnienia. W ten

również urządzenia najnowszej genera-

szyb albo osłabienia koncentracji kierow-

pojazdu. Parowniki MAHLE charakteryzują

ka magazynującego czynnik chłodniczy.

sposób umożliwiają bezpieczne i efektyw-

cji z napędem elektrycznym, dopasowa-

cy przez niesprzyjający klimat lub przecią-

się wysoką wydajnością, niską głębokością

W ten sposób można optymalnie kom-

ne korzystanie z układu klimatyzacji przez

ne do określonych pojazdów.

gi w kabinie.

zabudowy i niewielką wagą.

pensować wahania ciśnienia w systemie.

cały czas i w każdych warunkach.

wnętrza pojazdu – czynnik chłodniczy po-

elektrycznie

Oznacza to znaczne uproszczenie serwisu: do większości zastosowań wystarcza
jedna wersja oleju PAO 68, a gwarancja

Filtry

Dmuchawy kabinowe MAHLE to przede

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Zawory rozprężne i dysze
dławiące

Dmuchawy kabinowe

Skraplacz w układzie klimatyzacji ma dzia-

pełnej kompatybilności obejmuje zarówno kompresory klimatyzacji MAHLE pracujące z olejem PAO 68, jak i wykorzystujące olej PAO 68 Plus UV.

E-mobilność i elektronika

Skraplacze klimatyzacji

Rozruszniki i alternatory

Klimatyzacja

Uszczelki

Części silnikowe
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PREMIUM LINE oferuje części zamien-

Standard – zawsze dobry wybór

ne w jakości OEM i obejmuje ok. 4500
produktów marek MAHLE, AKG, HANON

3000 standardowych produktów porów-

oraz innych producentów dostarczają-

nywalnej jakości (ang. matching quality)

cych wyposażenie w jakości OEM.

spoza kategorii PREMIUM LINE zapewnia
dobrą wydajność i stanowi ekonomiczne

Produkty PREMIUM LINE w jakości OEM

rozwiązanie za sprawą doskonałego sto-

są wyjątkowo trwałe i oferują wysoką

sunku jakości do ceny. To dobra jakość

niezawodność nawet w ekstremalnych

w atrakcyjnej cenie.

warunkach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy oczeku-

W przypadku około 1200 zastosowań

ją tego, co najlepsze.

klient może wybrać pomiędzy jakością
premium a dobrym standardem.

Jednoznaczna klasyfikacja
jakości

A co najważniejsze: dzięki odpowiednim

Rozruszniki i alternatory

Premium czy
Standard?

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

W firmie MAHLE potrzeby klientów są zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego na wolnym rynku
wtórnym oferujemy najbardziej wszechstronny asortyment klasy premium do układów klimatyzacji
i chłodzenia silnika. PREMIUM LINE to części zamienne w jakości OEM, których trwałość została
zaprojektowana dla całego cyklu życia pojazdu. Zapewniają najwyższą wydajność nawet w ekstremalnych warunkach.

Uszczelki

Wybór należy do Ciebie!

oraz przydatnym usługom serwisowym

produktów pasujących do pojazdu, a każ-

Twój warsztat może zwiększyć zadowo-

dy produkt PREMIUM LINE jest odpowied-

lenie klientów – i zadbać o to, aby wracali.

nio wyróżniony. Etykietę PREMIUM LINE
można znaleźć także na opakowaniach
i samych częściach. Dzięki jednoznacznej
klasyfikacji produktów zawsze wiadomo,
co zawiera opakowanie.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

PREMIUM LINE w jakości OEM –
dla klientów o najwyższych wymaganiach

Katalogi często prezentują wybór dwóch

E-mobilność i elektronika

produktom PREMIUM LINE lub Standard

49
Części silnikowe
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Termostaty
Dla uzyskania optymalnej
sprawności silnik spalinowy
wymaga możliwie stałego
poziomu temperatury. W tym
celu stosuje się termostaty,
które regulują temperaturę
silnika za pomocą chłodziwa.

Termostaty fazowe – najbardziej
efektywne w obiegu chłodzenia

Jako globalny partner MAHLE opracowuje i produkuje systemy i podzespoły zarządzania temperaturą dla renomowanych

Termostaty fazowe zwiększają wydajność

producentów samochodów i silników.

silnika, ponieważ w termorozszerzalnym
materiale elementu roboczego zintegro-

Uszczelki

48

wany jest dodatkowy, wysterowywany
elektrycznie oporowy element grzejny,

Asortyment MAHLE Aftermarket obejmu-

który znacznie szybciej reaguje na zmia-

je różne termostaty i podzespoły układów

ny obciążenia i warunki pracy.

regulacji temperatury:

Termostaty MAHLE działają równie dobrze

termostaty z zaworem pierścieniowym

n

Optymalne spalanie

w tropikalnym upale, jak i w arktycznym

i termostaty fazowe

n

Niższe zużycie paliwa

mrozie. Dzięki sterowaniu układu chłodze-

termostaty w układach recyrkulacji

n

Niższa emisja szkodliwych substancji

nia umożliwiają szybkie osiągnięcie właści-

spalin

n

Dłuższa żywotność silnika

wej temperatury roboczej przez każdy sil-

n

termostaty oleju

n

Wyższa moc

nik. Aby sprostać różnym wymaganiom,

n

czujniki temperatury i łączniki termiczne

n

Wyższy poziom komfortu

MAHLE oferuje cały szereg różnych ter-

n

mostatów i innych podzespołów do układów regulacji temperatury.

Wtyk

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

obciążenia oferuje następujące korzyści:

zintegrowane i termostaty z obudową,

Rozruszniki i alternatory

wkłady termostatów, termostaty

Filtry

Regulacja temperatury w zależności od
n

Puszka (element roboczy)

Optymalna temperatura robocza –
inteligentne sterowanie

Wkładka elastomerowa
Tłok roboczy
Prowadnica (nastawnik zwarciowy)
Obudowa

Przekrój termostatu fazowego z przyłączami elektrycznymi i oporowym
elementem grzejnym zintegrowanym z elementem woskowym.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Talerzyk zaworu
Sprężyna naciskowa

E-mobilność i elektronika

Oporowy element grzejny
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Zawsze pierwszy wybór – nie bez powodu
n

Dostarczamy wyłącznie produkty w jakości OEM.

n

Nasi klienci zawsze otrzymują fabrycznie
nowe produkty. Podzespoły serwisowane lub
regenerowane nie wchodzą w grę.
Kupując nasze produkty, możesz liczyć na ich długą
trwałość, bezobsługowość i funkcjonalność. Nadają
się one do stosowania w przemyśle pojazdów ciężkich

Rozruszniki i alternatory

i użytkowych, ponieważ są odporne na działanie soli,
wody i pyłu oraz niewrażliwe na wibracje, niskie tem-

Już dziś mamy w swojej ofercie produkty odpowiednie dla
ogromnej liczby pojazdów wszystkich wiodących producen-

peratury i inne czynniki atmosferyczne.
n

tów OEM – możemy zaspokoić ponad 50% potrzeb rynku w zakresie rozruszników i ponad 44% w przypadku alternatorów.

Filtry

n

Ich kompaktowa konstrukcja otwiera przestrzeń
dla nowych rozwiązań i zastosowań.

n

Poprzez ciągły rozwój dążymy do uzyskania w Europie pokrycia

Wszystkie dostarczane przez nas podzespoły są
kompatybilne elektromagnetycznie i spełniają

rynku na poziomie ponad 80%.

wytyczne międzynarodowych norm.
n

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Wszystkie produkty mechatroniczne są wyposażone w odporne na podrabianie etykiety zabezpieczające VeoMark®. Asortyment obejmuje
około 700 silników rozruszników, przeszło
700 alternatorów (prądnic) oraz ponad 400 elektrycznych silników napędowych i jest ciągle
rozszerzany – wraz z dostępną obecnie liczbą
niemal 5000 części zamiennych.

Uszczelki

Rozruszniki i alternatory

Produkujemy w sposób zrównoważony,

Wydajne i trwałe –
dla optymalnego rozruchu

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w tym segmencie –
spowodowanemu coraz większym stopniem elektryfikacji pojazdów i urządzeń – oferujemy szeroką gamę silników elektrycznych
i sterowników do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, wózków widłowych, pojazdów do transportu poziomego,
zamiatarek, wózków podnośnych, wózków golfowych czy też
układów klimatyzacji w autobusach. Produkty te prezentujemy
szczegółowo w osobnym katalogu.

Know-how
z najlepszymi tradycjami
Nasze rozruszniki, alternatory, napędy
elektryczne i sterowniki do samochodów
osobowych, pojazdów użytkowych,
maszyn rolniczych i budowlanych,
wózków golfowych czy łodzi to efekt
ponad 50 lat wiedzy i doświadczenia.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Napędy elektryczne i sterowniki

E-mobilność i elektronika

Rozruszniki i alternatory

oszczędzając zasoby naturalne.
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Uszczelki

Elektronika mocy i sterująca

n

w dziedzinie elektroniki. Dzięki temu przejęciu MAHLE wzmocni swoje kompetencje produktowe w zakresie elektromobil-

n

Elektronika mocy i sterująca do

Globalna sieć MAHLE z dedykowaną

samochodów osobowych i pojazdów

osobą kontaktową bezpośrednio

użytkowych w bezkompromisowej

na miejscu

jakości OEM firmy MAHLE Nagares

Jeszcze większy portfel produktów

n

Wieloletnie doświadczenie w zakresie

z jednego źródła – do wszystkich

rozwoju i produkcji elektroniki samo-

rozwiązań w zakresie mobilności

chodowej w obszarze nowych

Kompleksowe wsparcie techniczne

produktów elektronicznych

ności i w przyszłości będzie dostarczać

specjalistów ds. produktu MAHLE

rozwiązania systemowe w ramach boga-

Aftermarket

o przyszłościowe produkty elektro-

Transfer know-how w ramach szkoleń

niczne, która jest stale dostosowy-

produktowych MAHLE Aftermarket

wana do wymagań rynkowych

tego portfolio produktów z zakresu napędów elektrycznych, agregatów pomocni-

n

n

Dostęp do oferty rozszerzonej

czych oraz zarządzania temperaturą.

Asortyment produktów
obejmuje m.in.:
n

Aktuatory i przełączniki

n

Produkty elektroniczne, np. sterowniki

Filtry

n
n

Nowością w portfolio produktów MAHLE
jest Nagares – hiszpański specjalista

Jeszcze więcej korzyści

Aktuatory i przełączniki

Elektronika

Czujniki

Energoelektronika

świec żarowych do silników wysokoprężnych i niskonapięciowe sterowniki

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Wyższa wartość dodana dla
sklepów i warsztatów

Rozruszniki i alternatory

Jeszcze większy portfel
produktów z jednego źródła –
do wszystkich rozwiązań
w zakresie mobilności.

silnika, regulatory akustycznych

n

Innowacyjne rozwiązania dla
przyszłościowej mobilności

Energoelektronika, np. przetwornice
DC/DC

n

Różne czujniki

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

elektroniczne wyłączniki prądu

E-mobilność i elektronika

sygnałów ostrzegawczych, a także

Uszczelki

Urządzenia do
serwisowania klimatyzacji

Części silnikowe
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Linia urządzeń do serwisowania
klimatyzacji ArcticPRO®

Przegląd korzyści
+ Efektywne i skuteczne serwiso-

go i ekonomicznego serwisu klimatyzacji
firma MAHLE Aftermarket opracowała linię
produktów ArcticPRO® z technologią E3.

wanie niezależnie od temperatury pojazdu i otoczenia
+ Złącze USB, WLAN, Bluetooth

na potrzeby zdalnej diagnostyki,
aktualizacji oprogramowania

Efektywne rozwiązania na
potrzeby konserwacji i serwisu

+ Drukarka do drukowania

Oferujemy produkty dostosowane do

+ Odpowiednie dla samochodów

i sieci ASA
potwierdzeń dla klienta

każdych potrzeb – od modeli basic/

osobowych, pojazdów

lekkich, poprzez urządzenia podsta-

użytkowych, terenowych,

wowe, aż po rozwiązania profesjonalne
i w jakości premium.

Filtry

Dla zapewnienia wydajnego, ekologiczne-

rolniczych i hybrydowych

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Wydajne
i innowacyjne

+ Kontrolka LED sygnalizuje status

(iOS i Android)
+ Ergonomiczny design: panel przedni

otwierany jednym ruchem ręki

Znak jakości EGEA
to potwierdzenie jakości i funkcjonalności profesjonalnego wyposażenia warsztatów. Urządzenie, które zostało zaprojektowane i opracowane zgodnie ze specyfikacją EGEA, spełnia wszystkie
wymogi ustawowe i standardy bezpieczeństwa. Ten znak jakości potwierdza, że firma MAHLE
opracowuje wysokiej jakości, wydajne urządzenia serwisowe dla warsztatów. Takie wyróżnienie
otrzymało wiele naszych urządzeń do serwisowania klimatyzacji na czynnik chłodniczy R1234yf.

E-mobilność i elektronika

aplikacji na smartfonie/tablecie

Rozruszniki i alternatory

w dowolnym miejscu w warsztacie
+ Zdalna obsługa za pośrednictwem

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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Czynnik chłodniczy R134a

Nowa generacja urządzeń

liwość automatycznej aktualizacji oprogramowania. Ergonomicz-

Uszczelki

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

Wysokowydajna pompa próżniowa

n

Wysokowydajna pompa próżniowa

n

Nadaje się do pojazdów hybrydowych

n

Zbiornik 12 l na czynnik chłodniczy

n

Możliwość przystosowania do czyn-

n

Wysokowydajna pompa próżniowa

n

Duży ekran dotykowy 7"

nika chłodniczego R1234yf i R513a

n

Możliwość przystosowania do czyn-

n

Baza danych serwisowych

n

Duży ekran dotykowy 7"

n

Możliwość przystosowania do czyn-

n

Baza danych serwisowych

n

Duży ekran dotykowy 7"

nika chłodniczego R1234yf i R513a

n

Test wydajności klimatyzacji

n

Baza danych serwisowych

n

Test wykrywania nieszczelności

n

Test wydajności klimatyzacji

z użyciem azotu / gazu formującego

n

Test wykrywania nieszczelności

ny design i intuicyjna obsługa to najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne. Nowy standard to również możliwość obsługi klapy

E³ – FILL

serwisowej jedną ręką. Wszystkie urządzenia do serwisowania kli-

Zawsze gotowe do pracy, niezależnie od temperatury pojazdu

matyzacji nowej generacji mają już możliwość przystosowania do

i otoczenia.

z użyciem azotu / gazu formującego
n

System Oil Care:
hermetyczne butelki na olej

czynnika chłodniczego R513a i integracji z siecią ASA.
E³ – CONNECT
7-calowy ekran dotykowy w prosty i bezpieczny sposób prowadzi

Całkowite odzyskiwanie czynnika chłodniczego z węży i złączek.

pracownika warsztatu przez wszystkie etapy procesu serwisowania klimatyzacji. Nasze urządzenia klasy profesjonalnej i premium

E³ – PUMP

można obsługiwać i monitorować za pośrednictwem aplikacji.

Wewnętrzny proces czyszczenia pompy próżniowej umożliwia

Zapewniamy również dostęp do wydajnej ogólnoeuropejskiej sieci

znaczne wydłużenie cykli wymiany oleju – nawet do 1000 godzin

serwisowej, wsparcie techniczne, instruktaże i szkolenia.

pracy. Korzyść: znaczna redukcja kosztów serwisowania.

Filtry

nika chłodniczego R1234yf i R513a

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Wszystkie mają połączenie online z naszym serwerem i stałą moż-

Wszystkie nasze urządzenia są zawsze zgodne
z formułą MAHLE:
E³ = Ekologicznie × Ekonomicznie × Efektywnie

Model
premium

Czynnik chłodniczy R1234yf

Model
profesjonalny

Model
podstawowy

Model
premium

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

Zbiornik 12 l na czynnik chłodniczy

n

Wysokowydajna pompa próżniowa

n

Wysokowydajna pompa próżniowa

n

Duży ekran dotykowy 7"

n

Certyfikaty CE/PED

n

Duży ekran dotykowy 7"

Szukasz części zamiennej?

n

Do samochodów osobowych,

n

W pełni automatyczne odprowadzanie

n

Baza danych serwisowych

gazów nieulegających skropleniu

n

Test wydajności klimatyzacji

rolniczych i hybrydowych

n

Baza danych serwisowych

n

Możliwość przystosowania do czynnika

Szukasz dodatkowego wyposażenia do swojego urządzenia do serwisowania klimatyzacji?
A może potrzebujesz części zamiennej? Oferujemy duży wybór akcesoriów i z niecierpliwością czekamy na Twoje zapytanie: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Baza danych serwisowych

n

Test wydajności klimatyzacji

n

Możliwość przystosowania do czynnika

n

Możliwość przystosowania do czynnika

pojazdów użytkowych, terenowych,

chłodniczego R513a
n

Opcja: funkcja Hybrid w
ACX 420 Standard

chłodniczego R513a
n

chłodniczego R513a
n

Test wykrywania nieszczelności z
użyciem azotu / gazu formującego

Test wykrywania nieszczelności
z użyciem azotu / gazu formującego

n

System Oil Care:
hermetyczne butelki na olej

Rozruszniki i alternatory

Nasze nowe urządzenia imponują kompleksową łącznością.

Model
profesjonalny

E-mobilność i elektronika

Nowa generacja urządzeń do serwisowania klimatyzacji firmy MAHLE ustanawia zupełnie nowe
standardy zarówno w zakresie łączności z siecią, jak i łatwości obsługi i konserwacji – jest
wyposażona w Bluetooth, WiFi, duży ekran dotykowy, aplikację do monitorowania statusu oraz
zdalny serwis.

Model
podstawowy

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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ACX RFID –
analizator czynnika
chłodniczego

Walizka – zestaw do wykrywania

Zewnętrzne urządzenie analityczne do

nieszczelności

urządzeń do serwisowania klimatyzacji

n

Zestaw do wykrywania nieszczel-

Urządzenia do serwisowania klimatyzacji i płukania skrzyni biegów MAHLE są łatwe w obsłudze
i wyjątkowo niezawodne. Jeśli mimo to wystąpią problemy, szybką pomoc zapewnia nasza usługa
zdalnej diagnostyki.

ACX i ATX Manager

Zdalny serwis

MAHLE ACX, przeznaczone do czynni-

Zdalna diagnostyka i wsparcie

Zasada działania oprogramowania

ków chłodniczych R1234yf i R134a

serwisowe – zawsze i wszędzie

ACX i ATX Manager

ności w układzie klimatyzacji
n

Elementy zestawu: butelka z gazem

n

Spełnia wytyczne VDA

formującym, urządzenie do wykry-

n

Prosta, automatyczna obsługa

wypadku – bez obecności technika

i natychmiastowe wyniki pomiarów

na miejscu

wania wycieków gazu formującego i regulator ciśnienia

n

n

Natychmiastowa pomoc w razie

n

średnio na komputer
n

Łatwe podłączenie urządzenia
n

do komputera przez złącze USB

ności z podwójnym trybem pracy, wy-

i zanieczyszczonych czynników chłodni-

wykrywania UV.

czych z układu klimatyzacji
n

rozpoznaje czynniki chłodnicze R134a
i R1234yf

Do czynnika chłodniczego R134a
i R1234yf

n

Wszystko zorganizowane: wystarczy

Cyfrowy wskaźnik działa również

jeden telefon – transport, analiza

niezależnie od alarmu akustycznego

i utylizacja – automatycznie i bez

i ustawienia czułości, umożliwiając

zbędnej biurokracji

precyzyjne określenie miejsca
nieszczelności

Twój partner MAHLE lub autoryzo-

komponentami i w razie potrzeby

wany partner serwisowy zyskuje
zdalny dostęp do urządzenia
n

ACX – uniwersalne
urządzenie do
płukania

i MAHLE FluidPRO®

Wyświetlany jest schemat
połączeń hydraulicznych

Do urządzeń do serwisowania

i elementy konstrukcyjne

klimatyzacji MAHLE ArcticPRO

niczne, jak i opatentowaną technologię

n

serwisowym i poszczególnymi

®

Łatwe i bezpieczne usuwanie nieznanych

Technologia czujnika elektrolitu stałego

urządzenia serwisowego MAHLE

naprawy na miejscu

ROU – Recovery
Only Unit

Po podaniu numeru seryjnego

zdalnie sterować urządzeniem

wcześniejszego ustalania terminu

posażony zarówno w czujniki elektro-

n

Partner serwisowy warsztatu może

n

Partner serwisowy może zdalnie
sterować urządzeniem serwisowym
i poszczególnymi komponentami
oraz usuwać usterki

E-mobilność i elektronika

ArcticPRO® LD-2 to detektor nieszczel-

zdalnej konserwacji
n

usuwać usterki bez konieczności

n

W oprogramowaniu ACX i ATX
Manager uruchamia się funkcja

lub sieć WLAN

Detektor
nieszczelności
ArcticPRO® LD-2,
podwójny tryb pracy

Połącz urządzenie serwisowe z komputerem przez port USB lub sieć WLAN

do serwisowania klimatyzacji

n

Pobierz oprogramowanie bezpo-

Zbiornik przepłukujący z uchwytem do
elastycznego stosowania – całkowicie
niezależny od stacji do serwisowania
klimatyzacji oraz lokalizacji
n

Do czynnika R134a i R1234yf

n

Bezpośredni dostęp do filtra czynnika
chłodniczego (szybka wymiana)

n

Uniwersalne zastosowanie: zestaw
adapterów do różnych urządzeń
do serwisowania klimatyzacji

Uszczelki

Zestaw do wykrywania wycieków
azot/wodór

Zdalna diagnostyka
i wsparcie serwisowe

Filtry

NOWOŚĆ

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

NOWOŚĆ

Rozruszniki i alternatory

Akcesoria do
serwisowania
klimatyzacji

Części silnikowe
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Szczegółowe informacje dotyczące pełnej oferty serwisu klimatyzacji można znaleźć
w naszej broszurze „Efektywne rozwiązania na potrzeby konserwacji i serwisu”.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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Części silnikowe
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+ Intuicyjna obsługa

Wyłącznie
do pojazdów
Mercedes-Benz:

FluidPro
ATX 190

®

n

+ Bezpieczna i wygodna wymiana oleju

Przyjazny dla użytkownika design
i najnowocześniejsza technologia

n

n

Wymienny zbiornik na nowy

oleju przy zachowaniu maksymalnej

Z odpowiednim wyposażeniem, takim jak

czystości (tylko FluidPRO® ATX 180)

olej ATF, pojemność 25 l,
funkcja szybkiej wymiany
n

Zbiornik na dodatki: 500 ml

n

Kratka odpływowa do miski olejowej

Aktualizacja oprogramowania:

Producenci pojazdów zalecają serwiso-

USB typu A z kluczem USB 2.0

wanie automatycznej skrzyni biegów:

Obieg hydrauliczny: pompa

n

Czyszczenie węży: automatyczne

n

Opróżnianie zbiornika ze

netto węży serwisowych 1 i 2 – 3 m,

n

n

n

starym olejem ATF

długość węża spustowego

Wymiary: 750 × 750 × 1200 mm

do zużytego ATF – 1,5 m

n

Masa: ok. 65 kg

(tylko FluidPRO ATX 180)

n

Wyświetlacz: LCD 4,3"

®

n

Automatyczna kontrola temperatury
oleju przekładniowego – proces płuka-

dostarcza szczegółowych informacji na

nia rozpoczyna się automatycznie,

temat niezbędnych specyfikacji pojazdów

gdy tylko olej osiągnie odpowiednią

i informacji serwisowych (np. typ oleju,

temperaturę
n

Tryb bagnetowy – alternatywna metoda

Kompletny – prosty i intuicyjny interfejs

wymiany oleju przez rurkę prowadzącą

W celu uniknięcia wysokich kosztów

użytkownika szybko i kompleksowo

olej (tylko FluidPRO® ATX 180)

następczych w razie wystąpienia

przeprowadza użytkownika przez zau-

problemów
n

– brak konieczności ręcznej zmiany
n

Inteligentna baza danych – błyskawicznie

poziom napełnienia, adapter i filtr)
n

Przyłącza hydrauliczne: długość

n

Automatyczne sprawdzanie złączek

należy wykonywać średnio co 60 000 km.

Klawiatura: membranowa

niowa pompa zębata

Czas trwania wymiany od 5 do 15 minut

n

przepływu przed każdą wymianą oleju

n

Płukanie: automatyczne

n

węży i dostosowywanie kierunku

n

n

wyjmowanym zbiornikom

liwia bezpieczną, wygodną wymianę

Nowy filtr oleju: filtr siatkowy ze

zasilająca 10 l/min, jednostop-

Łatwa zmiana rodzaju oleju dzięki

Zero Cross – szybki program umoż-

Uchwyt na wąż

obsługiwana procedura

n

nich kilku lat. Serwisowanie przekładni

n

n

W celu zapewnienia wyższego

biegów znacznie wzrosła w ciągu ostat-

n

Cykl automatyczny:

podczas wymiany

komfortu jazdy

skomplikowane zadanie.

stali nierdzewnej / 150 μm

i ciśnienia oleju przekładniowego

oleju ATF

Nasze rozwiązanie – FluidPRO® ATX

FluidPRO ATX marki MAHLE nie jest to

n

Wyraźne wskazanie jakości oleju

wanych zużyciem i zanieczyszczeniem

Liczba pojazdów z automatyczną skrzynią

®

FluidPRO®
ATX 150/ATX 180

n

W celu wydłużenia żywotności

n

n

Zintegrowany proces demontażu

tomatyzowany proces konserwacji

miski olejowej i wymiany filtra oleju

Maksymalny stopień czystości – brak

przekładniowego

automatycznej skrzyni biegów

zanieczyszczenia oleju dzięki zastoso-

W celu utrzymania dobrych osiągów

waniu dwóch pomp, osobnych

pojazdu

obiegów oleju i zautomatyzowanego
procesu czyszczenia

Rozruszniki i alternatory

+ Pełna automatyzacja

W celu uniknięcia usterek spowodo-

E-mobilność i elektronika

n

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Przegląd korzyści

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

Uszczelki

W pełni automatyczna konserwacja
automatycznej skrzyni biegów
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Jeszcze więcej rozwiązań –
skuteczne serwisowanie

Wysoce precyzyjny licznik
cząstek stałych

Uszczelki

„Nasze nowe urządzenie EmissionPRO® 180 to wspaniały efekt współpracy w zakresie rozwoju
i produkcji z BRAIN BEE” – Olaf Henning, członek zarządu koncernu MAHLE i dyrektor Business
Unit Aftermarket

Części silnikowe
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n

Intuicyjne oprogramowanie

n

Możliwość zintegrowania funkcji

Niezawodna analiza spalin silników

diagnostyki i systematycznego

wysokoprężnych i benzynowych

wykrywania i usuwania usterek
n

Uniwersalna jednostka pomiaru

n

Spełnia wymogi dyrektywy AU 5.01

obrotów z transmisją danych

n

Programowa separacja części

przez USB lub Bluetooth

pomiarowej i interfejsu użytkownika
n

Modułowa konstrukcja

n

Otwarte oprogramowanie

n

n

Wydajny interfejs komunikacyjny
pojazdu do odczytu pamięci usterek

n

Komfortowy wózek z drukarką,

dla komputerów PC

klawiaturą, myszą, 24-calowym

Zintegrowana instrukcja obsługi

monitorem i komputerem

Przegląd zalet
+ Kompletny pakiet MAHLE

do analizy spalin
+ Stacja analizy spalin oparta

Łatwa
obsługa

PMU400

Przegląd korzyści

Wysoce precyzyjny licznik cząstek stałych

+ Wiodąca technologia w branży
+ Łatwa obsługa

n

na systemie Windows

wysokoprężnych o wielkości

+ Zastosowanie mobilne i stacjonarne
+ Możliwość skonfigurowania odpo-

Mierzy cząstki stałe w silnikach
zaledwie 10 nm

n

Jako model do doposażenia

wiednio do indywidualnych

doskonale pasuje do urządzenia

wymagań klientów

EmissionPRO® 180, ale również do
urządzeń innych producentów

+ Funkcjonuje jako samodzielne

rozwiązanie dzięki wyświetlaczowi
i klawiaturze
+ Obsługa przez Bluetooth lub USB

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

EmissionPRO® 180

E-mobilność i elektronika

Rozruszniki i alternatory

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

JUŻ
WKRÓTCE

Cyfrowe narzędzie do
kalibracji systemów ADAS
TechPRO®
Digital ADAS

Części silnikowe
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Uszczelki

64

Cyfrowe narzędzie do kalibracji
systemów ADAS
n

Łatwa i niezawodna kalibracja
Intuicyjne i przyszłościowe rozwiązanie

Filtry

systemów wspomagających kierowcę
n

w tej obiecującej grupie produktów

Narzędzie pozwala warsztatom w łatwy
i szybki sposób kalibrować systemy wspomagające kierowcę – przy użyciu tylko jednego cyfrowego panelu kalibracyjnego. To
oszczędność czasu i pieniędzy. Stała ak-

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

MAHLE ustanawia nowe standardy

tualizacja online pozwala na rozszerzanie

Warto wiedzieć
Dostępne są oczywiście również
akcesoria takie jak EASY PLACING
KIT, zaciski do kół czy osłona
przeciwpyłowa. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć
w naszych osobnych cennikach.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Łatwa kalibracja systemów
wspomagających kierowcę

E-mobilność i elektronika

Rozruszniki i alternatory

palety obsługiwanych pojazdów.
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Części silnikowe
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zaledwie 7 sekund
n

Łatwa obsługa

n

Zintegrowane informacje techniczne
(schemat połączeń elektrycznych,
lista błędów, status)

n

Funkcje: odczytywanie danych,
odczytywanie błędów i wskazywanie
rozwiązań problemów; diagnostyka
poszczególnych elementów
i kodowanie komponentów

10,1-calowy ekran dotykowy

n

i WLAN (tylko tablet)

SAE J2534 PASS-THRU:

Przegląd korzyści

NEXUS-THRU (opcja)

n

TecDocPOWERED

n

Wymiary: 317 × 217 × 50 mm

Bluetooth 4.1 – WLAN 802.11

(tablet) / 120 × 48 × 25 mm (VCI)

podwójna antena b/g/n – technologia

n

Masa: 1500 g (tablet) / 90 g (VCI)

n

n

Połączenie bezprzewodowe:

TechPRO® – narzędzia
diagnostyczne

+ Zawsze na bieżąco dzięki

To wydajny system operacyjny, do dzieSeria produktów TechPRO® pełni funk-

sięciu razy szybszy niż inne systemy dia-

+ Innowacyjny design interfejsu

cję interaktywnego złącza pomiędzy

gnostyczne do pojazdów. TechPRO®

Beamforming (tablet) / Bluetooth 4.1

zapewnia natychmiastowy

Tobą, specjalistą w dziedzinie motoryzacji

Scan zapewnia natychmiastowy dostęp

Protokół komunikacji: ISO 14230 (ISO

o zasięgu do 100 m w otwartym

dostęp do wszystkich informacji

a pojazdem. Liczne, wszechstronne funk-

do wszystkich informacji niezbędnych do

9141-2)/ISO 11519 – J1850 PWM /

terenie (VCI)

niezbędnych do pracy

cje, wiele opcji skanowania, prostsze opro-

pracy. Stacja diagnostyczna rozpoznaje

gramowanie użytkowe i duży wybór narzę-

system pojazdu i posiada łatwy w obsłu-

dzi do skanowania TechPRO® oferowany

dze wyświetlacz. W ten sposób od razu

przez interfejs to gwarancja szybkiej pracy

widać, jakie prace konserwacyjne trzeba

i doskonałych rezultatów. TechPRO® jest

wykonać.

ISO 11519 – J1850 VPW /

n

Wyświetlacz: 10,1-calowy wyświetlacz

ISO 11898-2 – magistrala CAN high

dotykowy TFT-LCD o rozdzielczości

speed / ISO 11898-3 – magistrala

1200 × 800 (tablet)

CAN low speed / SAE J2411 –
magistrala CAN jednoprzewodowa

aktualizacjom przez WiFi

TechPRO® Scan

+ Pokrycie ponad 90% rynku

samochodowego UE
+ Dostępna funkcja sterowania

i programowania PASS-THRU

łatwy w obsłudze i precyzyjnie dopasowany do specyfiki pracy warsztatu. Urządzenie odczytuje dane i błędy, wskazuje
rozwiązania problemów, umożliwia diagnostykę komponentów i oferuje możliwość
ich kodowania.

E-mobilność i elektronika

Gotowy do diagnostyki pojazdu w ciągu

n

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

TechPRO®
TechPRO® SMART

Rozruszniki i alternatory

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

Uszczelki

Najszybsze narzędzia
diagnostyczne na świecie

zasilanie
z gniazda
zapalniczki

Ozon (O3) jest często wykorzystywany do

pojazdu i stanu jego wnętrza czujnik ana-

czyszczenia urządzeń sanitarnych, a dzię-

lizuje stężenie generowanego ozonu we

ki swojej skuteczności czyszczenia nie-

wnętrzu pojazdu do momentu osiągnięcia

zawodnie zabija wirusy, pleśnie i bakterie

idealnej wartości, a następnie utrzymuje

znajdujące się na powierzchniach lub we

ją przez pewien czas na stałym poziomie,

wnętrzu pojazdu.

aby zapewnić optymalne oczyszczanie.
Ozon to naturalny środek czyszczący,
OzonePRO niezawodnie eliminuje rów-

który oferuje szeroki zakres zastosowań:

nież nieprzyjemne zapachy powodowa-

można go wykorzystywać do oczyszcza-

ne przez bakterie i grzyby znajdujące się

nia powietrza, wody, powierzchni i tkanin.

wewnątrz pojazdu.

Dlaczego oczyszczanie wnętrza
pojazdu jest tak ważne?

Rozruszniki i alternatory

12 Volt

Wirusy nie
mają szans!

Na podstawie informacji dotyczących typu

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Filtry

MAHLE OzonePRO to profesjonalne urządzenie do stosowania w warsztacie. Dzięki specjalnemu
czujnikowi OzonePRO zapewnia optymalne rezultaty i bezpieczny proces czyszczenia.

Uszczelki

MAHLE OzonePRO –
bezpieczne oczyszczanie

Części silnikowe

69

Asortyment produktów 2020/2021
Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Wirusy, bakterie i pleśnie często można
dzie klimatyzacji pojazdu. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie gruntownego czyszczenia wnętrza pojazdu przy
każdym serwisowaniu – dla Twojego bezpieczeństwa, a także dla bezpieczeństwa
Twoich klientów. Usługa czyszczenia przy

E-mobilność i elektronika

znaleźć w tapicerce, dywanikach lub ukła-

użyciu wysoce skutecznych środków jest
dzisiaj potrzebna bardziej niż kiedykolwiek

Wygodna
obsługa przez

aplikację

wcześniej.

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka
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Gwarancja inteligentnej
obsługi MAHLE

na atomy tlenu.
Urządzenie OzonePRO firmy MAHLE
wykorzystuje tę samą technologię. Ozon
generują płytki ceramiczne w opar-

W naturze każda pojedyncza cząsteczka

ciu o efekt wyładowania koronowego,

ozonu (O3) powstaje w wyniku wyładowa-

a urządzenie uwalnia go następnie do

nia elektrycznego: cząsteczki tlenu (O2) są

środowiska. W porównaniu do innych

rozbijane na pojedyncze atomy tlenu (O1),

systemów urządzenie może bardzo efek-

z których powstają nowe, 3-atomowe

tywnie wytwarzać duże ilości potrzebne-

cząsteczki.

go ozonu w bardzo krótkim czasie.

Decydującą rolę w całym procesie odgrywa specjalny, wbudowany czujnik.
Czujnik jest wyposażony w funkcję analizy i nadzoru, dzięki czemu zapewnia, że
ozon jest stosowany w pojeździe tylko
tak długo, jak to konieczne do eliminacji
wirusów, bakterii i grzybów. Technologia
ta zapobiega więc również uszkodzeniom
wnętrza pojazdu, które mogłyby powstać
w wyniku utleniania.

Wystarczy nacisnąć
przycisk Start –
resztą zajmie
się urządzenie!
Stosowanie OzonePRO w codziennej

O3-Easy – aplikacja
do urządzenia

Raport dotyczący
oczyszczania

Urządzenie OzonePRO posiada własną

Po zakończeniu procesu raport moż-

aplikację, która umożliwia zarządzanie

na wysłać lub wydrukować i przekazać

urządzeniem i zdalne monitorowanie jego

klientowi, co stanowi element doskona-

procesów: O3-Easy.

łej obsługi.

pracy jest dziecinnie proste.

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

ku minutach ozon rozpada się ponownie

Czujnik

Wystarczy ustawić je w odpowiednim
miejscu i nacisnąć przycisk Start. Urządzenie automatycznie zajmie się całą
resztą. Poinformuje również, kiedy proces się zakończy, a obszar będzie czysty i bezpieczny.
Dane techniczne

Połączenie z innymi
urządzeniami
MAHLE
Twój cel: praca w warsztacie bez marStosowanie ozonu jako środka
do oczyszczania powietrza
i wody jest rekomendowane
przez ministerstwa zdrowia
różnych krajów na całym
świecie: ozonowanie to
naturalna metoda czyszczenia
obszarów, na których
znajdują się bakterie, wirusy,
zarazki, pleśnie i roztocza.

Wydajność
Bluetooth
Czujnik
Wskaźnik statusu

nowania czasu. Z tego powodu ozonator

Aplikacja do

OzonePRO jest wyposażony w Bluetooth,

zdalnej obsługi

który umożliwia komunikację ze wszystkimi innymi urządzeniami MAHLE w warsztacie. Można go więc bez problemu po-

Moc
Zasilanie

łączyć z urządzeniami diagnostycznymi
TechPRO® oraz stacjami do serwisowania klimatyzacji ArcticPRO® ACX.

5000 mg/h
+
ozon, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza
LED
aplikacja
(App/Google Play Store)
70 W
12 V (gniazdo zapalniczki)
220 V (opcja)

Wymiary
Masa

360 × 280 × 288 mm
3 kg

Bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika możesz aktywować uzupełniają-

Akcesoria

ce się procesy, co pozwala na optymalne
wykorzystanie wszystkich urządzeń.

Generator ozonu 220/110 V
Zasilacz 12 V

Rozruszniki i alternatory

ograniczony: w rzeczywistości już po kil-

Nr art. 1010350462XX

E-mobilność i elektronika

Czas życia nowej cząsteczki jest jednak

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

Ozon to gaz, który występuje
w środowisku w sposób naturalny. Ze względu na swoje
zdolności niszczenia bakterii,
grzybów i wirusów jest często
wykorzystywany w branży
profesjonalnego czyszczenia.

Filtry

Uszczelki

Co wyróżnia
proces ozonowania?

Części silnikowe
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Wspólna cecha wszystkich
naszych produktów

MAHLE Aftermarket –
zawsze odpowiedni asortyment

Najlepsze części pojazdów we właściwym miejscu i w odpowiednim czasie. MAHLE Aftermarket
posiada ponad tuzin centrów logistycznych oraz liczne bazy regionalne w strategicznych lokalizacjach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji – zapewniając optymalny przepływ
towarów, a tym samym optymalną dostępność produktów.

MAHLE Aftermarket oferuje siedem znanych
marek, które w ramach globalnej lub regionalnej
dostępności stanowią gwarancję innowacyjności
i bezkompromisowej jakości.

Produkty MAHLE należą do najbardziej poszukiwanych na rynku części samochodowych – również przez fałszerzy. Z tego powodu

Korzystaj z naszego know-how i bogatego, stale rosnącego port-

opakowania naszych części silnikowych, turbosprężarek i termostatów są wyposażone w specjalne etykiety zabezpieczające.

fela produktów w następujących obszarach:

Stanowią one połączenie różnych zabezpieczeń, takich jak VeoMark i kod MAPP, których kombinacja zapewnia maksymalną ochronę
przed fałszerstwem. Nasze centra logistyczne i oddziały dystrybucyjne są zawsze w pobliżu – wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni –

n

Części silnikowe

w Argentynie, Brazylii, Chinach, Niemczech, Dubaju, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Indiach, Japonii, Meksyku, w Polsce, Rosji, Szwecji,

n

Uszczelki

Singapurze, Hiszpanii, w Republice Południowej Afryki, Turcji, na Ukrainie i w USA.

n

Filtry

n

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

n

Rozruszniki i alternatory

n

E-mobilność i elektronika

n

Wyposażenie warsztatu i diagnostyka

25

1700
zakładów na całym świecie

25 000

pracowników

Informatory na temat uszkodzeń
Niezbędne kompendium wiedzy dla warsztatów i majsterkowi-

150 000

części zamiennych

czów – nasze informatory na temat uszkodzeń. Z wykorzystaniem

zakątkach świata nasze produkty są zawsze szybko dostępne.

zdjęć i szczegółowych objaśnień dotyczących wyników oględzin,
przyczyn i środków zaradczych lub sposobów zapobiegania
opisujemy uszkodzenia często występujące w poszczególnych

partnerów dystrybucyjnych

100%

Dzięki sieci placówek logistycznych działającej we wszystkich

EN
eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

grupach produktów.

kompetencji OEM

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portal MAHLE CustomerCare
Cyfrowy portal dla klientów MAHLE to klucz do naszego świata
usług – tutaj można znaleźć wszystkie produkty, usługi i informacje,

Plakaty techniczne

które są ważne w codziennej pracy. Oprócz systemu ticketowego,

Plakaty techniczne to praktyczne wsparcie w codziennej pracy –

który umożliwia wysyłanie zapytań bezpośrednio do ekspertów

zawierają przydatne informacje dotyczące demontażu i montażu

MAHLE, znajdziesz tutaj również sklep z materiałami reklamo-

naszych produktów. Są zawsze na miejscu i stale pod ręką –

wymi. Możesz w nim bez problemu zamówić wszystkie materiały

kiedy tylko są potrzebne. Informatory na temat uszkodzeń i pla-

prezentowane na kolejnych stronach. Zarejestruj się bezpłatnie na

katy techniczne można uzyskać u partnerów handlowych lub

customercare.mahle-aftermarket.com

online w Centrum dla mediów na stronie mahle-aftermarket.com
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dostęp do aktualnego asortymentu produktów i wielu innych przy-

MAHLE Aftermarket w mediach społecznościowych

datnych informacji. Na życzenie system informacyjny dla klientów

Chcesz otrzymywać codziennie aktualne informacje i brać udział

(CIS) poinformuje Cię co miesiąc o planowanych premierach ryn-

w regularnych promocjach i konkursach?

kowych nowych produktów, nowo dostępnych produktach oraz
typach wycofywanych z produkcji.

Dzięki naszym kanałom w mediach społecznościowych będziesz
zawsze na bieżąco – dostarczą Ci one najświeższych informacji
o aktualnych targach i wydarzeniach, aktualizacjach technicznych,

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/
Magazyn dla klientów MPULSE
Chcesz otrzymywać co miesiąc newsletter CIS? Zarejestruj się na

Nasz magazyn dla klientów dostarcza informacji na temat wszyst-

mahle-aftermarket.com w zakładce „Serwis”.

kich istotnych zagadnień dotyczących firmy MAHLE i rynku wtórne-

a także ogólnych nowościach.

go: są to informacje o produktach i informacje dodatkowe, porady
MAHLE E-Shop

techniczne dla warsztatów, instrukcje montażu i filmy instruktażowe,

Hurtownicy mają możliwość szybkiego, niezawodnego i wygod-

informacje dotyczące trendów i nowych rozwiązań oraz ciekawe hi-

Specjalistyczne szkolenia

nego zamawiania wszystkich produktów MAHLE za pośrednic-

storie i akcje, w których można wziąć udział i wygrać. MPULSE uka-

Eksperci ds. produktów MAHLE Aftermarket przyjadą do Ciebie,

twem jednej platformy i korzystając z prawa wyłączności. Korzyści:

zuje się dwa razy w roku – w marcu i we wrześniu. MPULSE jest do-

przywożąc ze sobą obszerną wiedzę fachową. Istnieje również

stępny na stronie mpulse.mahle.com przez cały rok w wersji online.

możliwość przyjazdu wraz z pracownikami do nas – na szkole-

n

Szybsza identyfikacja dzięki zdjęciom produktów

nie praktyczne. W obu przypadkach nasze szkolenia specjali-

n

Natychmiastowe wyświetlanie statusu dostępności

styczne zadbają o najwyższy, aktualny poziom Twojej fachowej

i ceny zakupu

wiedzy. Interesuje Cię udział w szkoleniu? Skontaktuj się ze swoim partnerem handlowym lub wyślij wiadomość e-mail na adres

customercare.mahle-aftermarket.com

ma.training@mahle.com

Artykuły reklamowe
Dzięki atrakcyjnym artykułom reklamowym chcemy zapaść w pamięć naszych partnerów i klientów. Oferujemy artykuły odpowiednie do każdego zastosowania – od materiałów reklamowych do
wykorzystania podczas targów i innych wydarzeń, aż po praktyczne pomoce warsztatowe.

mahlempulse

MAHLE

MAHLE

na Instagramie

na YouTube

na Facebooku

Indywidualne wsparcie sprzedaży 
Możemy opracować dla Ciebie indywidualną koncepcję wsparcia sprzedaży. W sprawie naszej oferty możesz się zwrócić
do swojego partnera dystrybucyjnego lub bezpośrednio do
customercare@mahle.com.
Technical Messenger
Ciekawe informacje techniczne i rady związane z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi konserwacji i naprawy – po prostu przez

Broszury i ulotki

e-mail. Technical Messenger pojawia się regularnie na naszej stro-

Za pomocą broszur i ulotek chcielibyśmy dostarczać klientom

n

Targi

n

Reklamy

nie internetowej. Na życzenie możemy Cię o tym informować za

informacje – zarówno o naszej firmie, jak i o naszych produktach

n

Wydarzenia

n

Bannery reklamowe

pośrednictwem poczty elektronicznej. Chcesz otrzymywać po-

i usługach.

n

Artykuły redakcyjne

n

Promocje sprzedaży

n

Grafiki

n

Zwiedzanie zakładu

wiadomienia e-mail o kolejnych wydaniach? Zarejestruj się na:
mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger

Ważna jest dla nas również ekologiczna trwałość naszych dokumentów: kontrolujemy każde zlecenie druku, redukujemy nakłady,

Katalogi informacyjne

w miarę możliwości wykorzystujemy papier z certyfikatem PEFC

Ze względów ekologicznych chcemy w przyszłości zrezygnować

pochodzący ze zrównoważonych zasobów leśnych, a stosując

z katalogów w wersji drukowanej – będą one jednak nadal do-

neutralną technologię druku wspieramy projekty mające na celu

stępne w formie cyfrowej. W naszym katalogu internetowym masz

ochronę klimatu.

Wsparcie sprzedaży
Aby na bieżąco dostarczać naszym partnerom i ich klientom ważnych informacji o produktach, nowościach i promocjach, udostępniamy przydatne materiały wspierające sprzedaż do wykorzystania
w ramach reklamy zewnętrznej, pomieszczeń sprzedażowych oraz
całego otoczenia warsztatu.

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