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Ebben megbízhat 

A belső égésű motorok még egy ideig a társaink lesznek, de a jövő 

az e-mobilitásé és más kibocsátásmentes hajtásoké – az utakon 

és a műhelyekben egyaránt. Éppen ezért egyik hajtástípust sem 

szeretnénk elhanyagolni. A MAHLE termékeket és átfogó szolgál-

tatásokat fejleszt és kínál a fenntartható mobilitáshoz, legyen szó 

akár belső égésű motorról, elektromos hajtásról vagy alternatív 

technológiákról és üzemanyagokról. 

Kínálatunk rendkívül széles, a hűtéstől és légkondicionálástól 

kezdve, a motoralkatrészeken és szűrőkön át egészen a műhely-

felszerelésig és diagnosztikai eszközökig terjed. 

Egy olyan korban, amikor a mobilitás rohamosan változik, szük-

ség van egy olyan tapasztalt, megbízható és innovatív partnerre, 

aki nem csupán garantálja a minőséget, a megbízhatóságot és a 

szaktudást, hanem az olyan utakon is kiismeri magát, ahol még 

előtte senki nem „hajtott”. 

A MAHLE segítségével az Ön műhelye maximális teljesít-

ményt nyújt - most és a jövőben is. 

Előszó

Innovációk és 
fenntartható mobilitás
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A műhelyek nap mint nap világszerte több millió ember mobilitását biztosítják. A szerelők mindig 
higgadtak maradnak, ha bonyolulttá válik a helyzet. Gyorsan és rugalmasan segítenek, ha arra van 
szükség. Új tudást sajátítanak el a holnap mobilitásával kapcsolatban. És néha még a kezüket is 
bepiszkolják, hogy a lehetetlen lehetségessé váljon. Ők igazi hősök! 

KIVÁLÓ MUNKA!
A MAHLE támogatásával.

Mi a háttérben maradunk. És biztos hátte-

ret garantálunk a műhely-üzemeltetőknek. 

Hiszen egy olyan korban, amikor a mobili-

tás rohamosan változik, és egymás mellett 

párhuzamosan léteznek takarékos, éghaj-

latbarát belsőégésű motorok és alternatív 

hajtáskoncepciók, még inkább szükség 

van egy tapasztalt, megbízható és inno-

vatív partnerre. 

Valakire, aki nem csupán a minőséget, a 

megbízhatóságot és a szaktudást garan-

tálja – hanem az olyan utakon is kiismeri 

magát, ahol korábban még senki nem járt. 

Hogy a műhelyek teljes mértékben a saját 

munkájukra koncentrálhassanak, és a ja-

vítás és karbantartás során minden simán 

menjen. És hogy a végén csak az kerüljön 

előtérbe, ami igazán számít: a kiváló telje-

sítményük. KIVÁLÓ MUNKA! 

Hogyan lehet kiváló munkát 
végezni? 

Egy biztos hátteret garantáló partnerrel és  

folyamatosan bővülő termékportfólióval  

a következő területeken: 

 n Motoralkatrészek 

 n Tömítések

 n Szűrők

 n Hűtés és légkondicionálás

 n Önindítók és generátorok

 n E-mobilitás és elektronika

 n Műhelyfelszerelés és diagnosztika

 

Mindennek, amit mi itt a MAHLE vállalatnál 

teszünk, hozzáadott értéket kell biztosítani 

a műhely-üzemeltetők és a szerelők szá-

mára. Ezért rendszeresen ugyanazokat a 

kérdéseket tesszük fel magunknak: Kibír-

ja a pótalkatrész azt, amit ígér? Garantált 

az elérhetőség? 

Milyen a kezelés? Hogyan biztosítható a 

minden modellt átölelő karbantartás és 

szerviz? És mi a fontos a holnap mobili-

tása számára? 

Hiszünk abban, hogy a műhelyekben vég-

zett munka alapját még sokáig a belsőé-

gésű motor fogja képezni. Ugyanakkor 

tudjuk, hogy a jövő az e-mobilitásé és a 

többi alternatív meghajtási technológiáé 

és üzemanyagé. 

Ezért továbbra is követjük mindkét utat, és 

a műhelyek számára ugyanúgy kínálunk 

megfelelő termékeket és átfogó szolgál-

tatást a belsőégésű motorokkal működő 

hajtásokhoz, mint az elektromobilitáshoz 

– a motorhűtéstől és légkondicionálástól 

kezdve, a motoralkatrészeken és szűrő-

kön át egészen a műhelyfelszerelésig és 

diagnosztikáig. 

A következő oldalakon a termékkínála-

tunk és szervizszolgáltatásaink áttekin-

tése látható. Minden információ online is 

megtalálható a mahle-aftermarket.com 

weboldalon.

KIVÁLÓ MUNKA!
KI

VÁ
LÓ MUNKA!
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A dugattyú egy darab fém, 
amely feltétlenül szükséges 
a belső égésű motor  
motorok működéséhez, 
azonban alkalmas arra is, 
hogy szerénységre tanítsa 
a mérnököket.  
 
Ernst Mahle

Dugattyúk 
 

Folyamatos tűzpróba alatt állnak, és működési feltételeik évről évre 

nehezednek. A hőterhelés (max. 2600 °C) és az átlagos gyújtási 

nyomások megnövekedtek, a tömegerő okozta terhelés pedig -  

a magas fordulatszám preferálása és a tendenciákat követő  

nagyobb dugattyúlöketek miatt - fokozódott. Ennek megfelelően 

szigorodnak a követelmények: kisebb súly, kevesebb olajfogyasz-

tás és abszolút biztonság – meleg- és hidegterhelhetőségi vizs-

gálatoknál vagy lökésszerű hőhatásnál végzett tartós járatásnál is. 

Következmény: folyamatosan csökkenő szerkezeti, illetve komp-

resszió-magasság. Új megoldásként csökkent a MAHLE új fejlesz-

tésű ECOFORM® dugattyúinak súlya – az egyrészes és megfelelő-

en megmunkált MONOTHERM® dugattyúk ugyanolyan könnyűek, 

mint az alumínium anyagúak. És ezeket is jelentősen továbbfejlesz-

tettük – az eredmény: a hűtött gyűrűtartójú alumínium dugattyú. 

Sorozatgyártóként a MAHLE elkötelezetten szerepet vállal a 

Formula-1-ben, profitálva a királyi kategória tapasztalataiból 

és módszereiből. A világ legnagyobb dugattyúgyártójaként 

a  MAHLE intenzíven kutatja a holnap termékeit, napjainkban 

pedig megoldásokat kínál majdnem minden motorhoz – gyor-

san, megbízhatóan és a világon mindenütt. Dugattyúinkkal ere-

detikészülék-gyártótól származó motoralkatrészekkel látjuk el a  

pótalkatrészpiacot, garantálva ezáltal mindazt, ami minden  

termékünkre jellemző: kiállják a próbát a legnehezebb feltételek  

mellett, és jól beválnak a gyakorlatban. Ezért kezeskedünk. 
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Teljesítményt szolgáltatunk –  
a Formula-1 számára is 

 
A dugattyúfenéken 
feltüntetjük a cég- vagy 
márkajelet, a maximális 
dugattyúátmérőt, a beépítési 
hézagot és a beépítési irányt 
a mindenkori motorgyártó 
előírásainak megfelelően. 



Ecoform® dugattyúk elforgatott oldalsó maggal 
Súlyra optimalizált dugattyúk személygépkocsi-
benzinmotorokhoz. Speciális öntési technológia biztosítja 
a csekély súlyt nagy szerkezeti szilárdság mellett. 
Felhasználási területek: kötött pályás járművek, speciális 
járművek, hajógépészet, olaj és gáz, ipari motorok. 
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Csapfurat-perselyes  
gyűrűtartós dugattyúk 
Dízelmotorokhoz való dugattyúk fix fémes 

kötésű, a nagy kopásállóság érdekében 

különleges öntöttvasból készült gyűrű-

tartóval az első horonyban. A különleges 

anyagból készült csapfurat-perselyek fo-

kozottabban terhelhetőek. 

Monotherm® dugattyúk 
Rendkívül nagy szerkezeti szilárdságú egy-

részes kovácsolt acél dugattyúk 250 bar 

vagy annál magasabb nyomású modern 

égésterekhez kifejlesztve. A rákapcsolt 

dugattyúrúddal és rövid dugattyúcsappal 

kombinálva a súly hasonló nagyságrendű, 

mint egy alumínium dugattyú esetén. 

Gyűrűtartós dugattyúk  
hűtőcsatornával és  
megerősített fenékkel 
Nagy terhelésnek kitett dízelmotorokhoz. 

A dugattyúfenéken lévő keményanódozott 

(HA) réteg védi a dugattyúház peremét,  

illetve a dugattyúfeneket a repedésektől. 

Termékkínálat 2022/2023
Motoralkatrészek

Autothermatik®/ 
Hydrothermatik® dugattyúk 
Dugattyúk személygépkocsik nagy terhe-

lésnek kitett benzin- és dízelmotorjaihoz. 

A beöntött, nem hornyolt acéllemez-csí-

kokkal ezek a dugattyúk nagyszilárdságú 

egységes testet alkotnak. 

Autotermikus/ 
Hidrotermikus dugattyúk 
Nagyon nyugodt járású dugattyúk sze-

mélygépkocsi-motorokhoz szintén beön-

tött acéllemez-csíkokkal – a gyűrűs rész-

től a rúdig tartó átmenet hornyolt. 

Hűtött gyűrűtartójú  
dugattyúk 
A gyűrűtartót és a hűtőcsatornát speci-

ális eljárással egy rendszerré egyesítik.  

Lényegesen jobb a hőelvezetés az első 

dugattyúgyűrű-horonyban. 

Gyűrűtartós-hűtőcsatornás 
dugattyúk 
Magas üzemi hőmérsékletekhez: a du-

gattyúfenék és a dugattyúgyűrű-rész in-

tenzív hűtése a hűtőcsatornában kerin-

gő olaj révén. 

Öntött merev palástú dugattyúk 
Hosszú élettartamú öntött merev palás-

tú dugattyúk benzin- és dízelmotorok-

hoz – a dugattyúfenék, a gyűrűzóna és a  

dugattyúrúd egyetlen robusztus egységet 

alkot. Alkalmazási terület: a modellméret-

től a nagyméretű motorokig. 

Kovácsolt merev palástú  
dugattyúk 
Főleg nagy terhelésnek kitett szériagyár-

tású és versenymotorokhoz. A különleges 

gyártási eljárás fokozza a szilárdságot, és 

lehetővé teszi a falvastagság, továbbá a 

súly csökkentését. 

Optimális dugattyúk – 
minden alkalmazáshoz 
A világ legnagyobb dugattyúgyártójaként számos termék- és anyagváltozatot kínálunk. Termék-
portfóliónk öntött és elektronsugaras hegesztéssel gyártott alumíniumdugattyúkból, továbbá  
alumínium, gömbgrafitos öntöttvas és acél alsó részes, több részből szerelt dugattyúkból áll.  
A többrészes dugattyúk a rendkívül jól bevált kovácsolt acélból készült dugattyú-felsőrésszel  
vannak összecsavarozva. Az acéldugattyúkat nem csak csavaros illesztésű változatban szállítjuk; 
kaphatók dörzshegesztéssel vagy magas hőmérsékletű forrasztással gyártott verzióban is.  
A nagyméretű motorok MAHLE dugattyúprogramja a max. 580 mm átmérőjű termékeket öleli fel. 

Kétütemű dugattyúk 
Speciális alumíniumötvözetekből készül-

nek a kétütemű motorokban fellépő nagy 

mechanikai és hőterhelésekhez. 

MonoWeld® haszongépjármű dugattyúk 
A dörzshegesztéssel készült acéldugattyúkat nagy hőterhelhetőség jellemzi, és lehetővé 

teszik 230 barnál nagyobb gyújtási nyomások alkalmazását. A zárt, merev szerkezet révén 

a dugattyúház pereme jobban hűthető, mivel kisebb falvastagságok kivitelezhetők. A ráerő-

sített dugattyúszár jobb oldalvezetést biztosít, és egyúttal csökkenti a kavitációra való  

hajlamot is. 

Ferrotherm® dugattyúk 
A dugattyúcsap mozgó kötéssel kapcsolja 

össze az acél dugattyúfejet és az alumíni-

um dugattyúrudat. A nagy terhelésnek ki-

tett dízelmotoroknál a nagy szilárdság és 

a csekély kopás lehetővé teszi alacsony 

kipufogógáz- és károsanyag-kibocsátá-

si határértékek betartását. 
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Dugattyúgyűrű-készletek 
Folyamatosan javítjuk dugattyúgyűrűink teljesít-
ményét és működési jellemzőit – eközben a 
legmodernebb gyártóberendezések minőségi 
mércét állítanak fel. 

A több évtizedes fejlesztői munka és gyártási tevékenység garan-

tálja a dugattyúk és a dugattyúgyűrűk teljes összhangját a maxi-

mális követelmények teljesítése érdekében: 

 n Az égéstér elszigetelése a forgattyúháztól 

 n Az olajfogyasztás korlátozása és szabályozása 

 n A dugattyú hőjének levezetése a henger hűtött futópályájára 

A dugattyúgyűrűknek körben fel kell feküdniük a hengerfalra – még 

akkor is, ha a henger formája kissé eltér az ideálistól. A nagy tö-

megerők és égési nyomások, valamint a jelentős kopást okozó 

terhelés szigorú követelményeket támasztanak az alapanyaggal 

szemben annak szilárdsága, felületi minősége és alakkiképzése 

szempontjából. 

Az ideális dugattyúgyűrű-készlet minden  
dugattyúhoz

Dugattyúgyűrű-készleteket forgalmazunk szinte minden sze-

mélygépkocsi-, benzin- és dízelmotorhoz, valamint haszongép-

jármű-dízelmotorokhoz az 52-160 mm átmérőtartományban – 

eredetikészülék-gyártói minőségben vagy kifejezetten használt 

motorokhoz. 

Kizárólag csúcsminőségű alapanyagok 

Normáltól nagy terhelésig laminált grafitbetétes anyagokat hasz-

nálunk, a legszigorúbb követelmények esetén pedig gömbgrafit- 

vagy acélbetétes szürkeöntvények kerülnek alkalmazásra. 

A futófelületek bevonati rétegei 

A kopásállóság fokozása és az égésnyomok megszüntetése 

érdekében a dugattyúgyűrűk futófelületei bevonatosak (krómo-

zottak vagy fém, illetve kerámia anyagú plazmaszórású réteg-

gel vannak bevonva). 

 

Jó tudni 
 
A MAHLE „N” gyűrűkészlet megfelel  

az eredeti felszerelésben használt  

gyűrűknek. Ez a gyűrűkészlet mind új, 

mind pedig használt dugattyúkhoz  

használható. A MAHLE „V” és „G” 

gyűrűkészletek gazdaságos megoldást 

jelentenek a használt dugattyúk esetén 

az olajfogyasztás normalizálására és a 

kompressziós veszteség csökkentésére. 

A TOP jelölésű gyűrűket a jelöléssel felfelé (a dugattyúfenék irányába)  

kell beépíteni. 

Megbízható komponensek –  
tökéletesen összehangolva 
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Hengerperselyek 
Folyamatosan javítjuk a hengerek futófelületeit 
is. A hónolt hengerperselyek precíz összehan-
golása a dugattyúkkal és a dugattyúgyűrűkkel 
(öntöttvas anyagú optimalizált felületek) csök-
kenti az olajfogyasztást és a kifúvást, kevesebb 
kopást okoz, továbbá csökkenti a bejáratási és 
növeli a működési időt. 

A MAHLE számos nemzetközi motorgyártó számára gyárt henger-

perselyeket – pótalkatrész-piaci minőségű szériában és minden 

esetben azonosan szigorú minőségi irányelveknek megfelelően, 

ami az alapanyagot, a szerkezetet, továbbá a felületi minőséget 

illeti. A minimális gyártási tűréseknek köszönhetően rögzítéskor a 

perselyek pontosan illeszkednek. Az ötvözést, az olvadékanyag 

kezelését és a forgácsoló megmunkálást a motorgyártóval szo-

ros együttműködésben határozzuk meg. 

Alapanyagok 

Hengerperselyek gyártásához az alumínium mellett ötvözött  

öntöttvasat használunk (a lemezgrafitos öntöttvasat foszforral  

ötvözzük). További ötvözőelemek biztosítják a kopási tulajdonsá-

gok optimalizálását; a bainit és a legfinomabb perlit képződése 

megerősíti a mátrixot. 

Hónolás 

A hónolás csökkenti a dugattyúgyűrű kopását, a szennyező ré-

szecskék kibocsátását, az olajfogyasztást és a súrlódást. A hóno-

lás későbbi tökéletesítése által tovább rövidül a henger bejáratási 

ideje, és javulnak a tribológiai tulajdonságok. A henger futópá-

lyáján végzett jó minőségű és egyenletes hónolás előfeltétele az 

alapanyag jó minősége (pórus- és üregmentes öntvény, homogén 

szerkezet, egyenletes keménység, előzetesen megmunkált furat). 

A legfontosabb hónolási eljárások az egyes technológiai fokozatokban
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Minőség, amely érvényesül –  
pontos illeszkedés és hosszú élettartam 

Megnevezés Hónolási folyamat Alkalmazás 

Változat 1. művelet 2. művelet 3. művelet 4. művelet 

Normál hónolás 1 Gyémánt Gyémánt Szgk-benzinmotor széria

2 Gyémánt Kerámia Szgk-dízelmotor széria

3 Kerámia Kerámia Haszongk.-széria

Síkhónolás 1 Gyémánt Gyémánt Gyémánt Szgk-benzinmotor széria

2 Gyémánt Gyémánt Gyémánt Szgk-dízelmotor széria

3 Gyémánt Kerámia Kerámia Haszongk.-széria

Kefehónolás 1 Gyémánt Gyémánt Kefék Haszongk./szgk széria

2 Gyémánt Kerámia Kefék

Folyadéksugaras kezelés Gyémánt Gyémánt Folyadéksugaras kezelés Mikrosimítás Szgk-dízelmotor széria

Lézeres hónolás 1 Gyémánt Lézerstruktúra Kerámia Kerámia Kísérletek/versenysport 

2 Gyémánt Gyémánt/kerámia Lézerstruktúra
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Katódporlasztás 

(Angolul: sputtering = szórás, 

porlasztás) A katódporlasztás 

elve szerinti bevonatolási 

eljárás, amelynek során a fém 

katódból származó atomokat 

gázkisülés során keletkező, 

nagy erővel ütköző ionok 

szétporlasztják. Az ily módon 

szétporlasztott fém egyenletes 

rétegben lerakódik a 

csapágycsésze futófelületére. 

Siklócsapágyak 

 

A motorgyártókkal együttműködésben  

minden egyes motortípushoz sikló- 

csapágyakat fejlesztünk és tesztelünk. Az 

alapanyagok és a gyártási technológiák 

folyamatos alapkutatása, illetve tovább-

fejlesztése garantálja a legjobb minősé-

get – a fáradási szilárdságot, az adap-

tálhatóságot, a nagy terhelhetőséget, 

valamint a kopás- és korrózióállóságot. 

27-140 mm átmérőjű csapágycsészéket, 

peremcsapágyakat, csapágyperselyeket 

és nyomótárcsákat, valamint 6-105 mm 

átmérőjű csapágyperselyeket szállítunk. 

Alapanyagok és gyártási  
eljárások

A jelenlegi csúcstechnológiák, mint pél-

dául a katódporlasztott csapágy mellett a 

MAHLE vezető szerepet tölt be az eredeti-

készülék gyártók között az új alapanyagok 

és bevonatok kifejlesztésében. 

Rendkívül modern és ólommentes bronz- 

ötvözeteket és új, kiválóan terhelhető alu-

míniumötvözeteket használunk. Az új öt-

vözetek és az új polimerbevonatok kom-

binációja kiváló kopásállóságot, nagyon jó 

vészhelyzeti tulajdonságokat és nagy mér-

tékben csökkentett bemaródási hajlamot 

kínál, különösen a Start-Stop rendszerrel 

működő és a hibrid motorok vegyes súr-

lódási szakaszaiban. 

A legmodernebb, EK-oldalon használt po-

limer csapágyak néhány alkalmazásban 

már képesek helyettesíteni a katódpor-

lasztott csapágyakat.

A MAHLE az összes klasszikus techno- 

lógia mellett most különböző polimer  

bevonatú csapágyakat és polimer  

bevonatú nyomótárcsákat is kínál. 
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Terhelhető és ellenálló –  
minden motortípushoz 
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Szelephajtás-komponensek 
A szelepek a szelepülések gyűrűivel és vezetőelemeivel együtt 

önmagában zárt rendszert alkotnak, amelynek rendkívüli terhe-

léseket kell kiállnia. Ezért termékkínálatunkban nem csak szele-

pek, hanem azok tribolológiai partnerei – a szelepülés-gyűrűk és  

-vezetőelemek – is szerepelnek. E komponensek rendszerként 

való közös kifejlesztése jelentős előnyöket kínál a kopás minima-

lizálása és a gazdaságosság szempontjából. 

Minden szeleptípus 

A MAHLE a világon mindenütt gyárt különböző konstrukciójú  

és kivitelű szelepeket személygépkocsikhoz és haszongépjár-

művekhez – 5-12 mm szelepszár-átmérővel és 80-210  mm 

szelephosszal. A magas fokú műszaki szakértelemnek, a nagy 

termelékenységnek és a kiváló minőségnek köszönhetően a 

MAHLE nemzetközi viszonylatban jelenleg az egyik legjelentősebb  

szelepgyártó. 

A nagy szériájú gyártásnál a legmodernebb technológiákat alkal-

mazzuk: plazmaporos eljárást a nyersdarabok gyártásakor vagy 

nagysebességű csiszolási eljárást a végső mechanikai megmun-

káláskor. A céltól függően különféle anyagokat használunk és az 

általunk gyártott szelepek szelepülései páncélbevonatúak, edzet-

tek, nitridáltak vagy krómozottak. Szélsőséges alkalmazásokhoz 

termékkínálatunkban szerepelnek nátriumtöltésű üreges szelepek 

is (amelyek a lehető legjobb hőelvezetést biztosítják). 

Szelepvezetők és szelepülés-gyűrűk 

A szelepvezetők központosítják a szelepet a szelepülésen, és ki-

egyenlítik a szelepszárra ható oldalirányú erőket. Ezenkívül elve-

zetik a hőt a hengerfejre. A konstrukciótól függően a beömlő- és 

a kiömlő-oldalon azonos vagy eltérő szelepvezetőket használnak. 

Az anyagválaszték a szürkeöntvénytől kezdve a sárgarézen át a 

különböző ötvözetekben megtalálható szinterezett anyagokig ter-

jed. A szelepülés-gyűrű a szeleppel együtt tömíti az égésteret és 

ezáltal megakadályozza a nyomásveszteséget, elvezeti a hőt is és 

megakadályozza, hogy a szelepek a hengerfej puhább anyagába 

ütődjenek. A szelepülés-gyűrűket többnyire krómacél-ötvözetek-

ből vagy szinterezett anyagokból készítik. 

A rendkívüli mechanikai, vegyi és termikus terhelések elviselése, továbbá a hő lehető legjobb elvezetése  

érdekében az általunk gyártott szelepeket a legkülönbözőbb alkalmazási célokra optimalizáltuk. 

Alapanyagok  
Ausztenites acélok  

Martenzites acélok  

 

Kivitel  
Egy fémből készült 
szelepek  

Bimetall szelepek  

 

A szelepülés kivitele  
Plazmapor-páncélzat  

Indukciós keményítés 

Indukciós  
talpkeményítés  
Kontúrkeményítés  

Átkeményedés  

Sík felület keményítése  

 

Üreges szelepek  
Szelepszár-átmérő:  
> 6 mm  

Furatlezárás:  

· Lézeres hegesztés  
· Dörzshegesztés  

Nátriumtöltésű 

Nyakprofil  
Esztergált, csiszolt  

Kontúrkovácsolt  

 

Szeleptányér-fenék 

Megmunkálva  

Kovácsolt  

Gömbsüveggel vagy 
anélkül 

A szeleptalp geometriája 
1-3 horony  

Különleges kivitel  

 

Szelephossz  
80 – 210 mm  

 

Szeleptányér-átmérő  
18 – 65 mm  

 

A szelepszár átmérője  
5 – 12 mm  

 

Felületkezelés  
Sófürdőben nitridált,  
keménykrómozott  
(Rétegvastagságok: 3 – 35 µm)

Minőség és biztonság –  
számtalan kilométeren keresztül 



18 Termékkínálat 2022/2023
Motoralkatrészek 19

Turbófeltöltők 

A turbófeltöltők a járműipari pótalkatrészek üzletágában nagy for-

galomnövekedést könyvelhetnek el. Szinte minden Európában, 

Észak-Amerikában és Japánban gyártott dízelüzemű jármű tur-

bófeltöltővel működik. 

MAHLE márkajelzéssel a pótalkatrészpiacon nagy hatékonyságú 

turbófeltöltők kaphatók. A haszongépjárművek terén a gyorsan for-

gó fogyasztási cikkek alkalmazásainak több mint 70%-át lefedjük. 

A kínálatunkat folyamatosan bővítjük és szinte minden turbó-

feltöltőhöz már elérhető vagy előkészítés alatt áll a megfelelő 

beszerelő készlet. 

Minőségi előny az integrált fejlesztési és gyártási 
folyamatnak köszönhetően 

Maximális szakértelemre van szükség a fejlesztés és a gyártás  

terén ahhoz, hogy 300 000 fordulat/percet jóval meghaladó fordu-

latszámok és 1000 °C feletti kipufogógáz-hőmérsékletek esetén 

széles jelleggörbe-tartományban nagy hatásfokot tudjunk bizto-

sítani. Ezért a MAHLE-nél – az integrált fejlesztési folyamat kere-

tében – már a kezdeti szakaszban a legmodernebb szimulációs 

eszközöket használjuk a termodinamikai és a termomechanikai 

tulajdonságok biztosítására. 

A MAHLE turbófeltöltőket meghatározott szabványok szerint a 

legújabb eljárásokkal gyártjuk, a legmodernebb berendezéseken 

– a konszern minden üzemegységében. 

 n Nagy sebességgel megmunkált kompresszorkerekek –  

magas fokú kiegyensúlyozási pontosság, optimálisan  

állandó sebesség és a működési zaj csökkentése 

 n Dupla dugattyúgyűrűk a forgórész-tengelyen –  

alacsonyabb olajfogyasztás, kevesebb szennyező részecske 

 n Csúcstechnológiai anyagokból készült turbinaház –  

nagyobb hőállóság és hosszú élettartam 

 n Funkcionális folyamatirányítással gyártott középső burkolat  

és a forgórész-tengely progresszív kiegyensúlyozása –  

javított futásteljesítmény és csökkentett zajkibocsátás 

 n Elektronsugaras módszerrel hegesztett forgórész-tengely  

és -kerekek a nagy szilárdság érdekében 

A kipufogógáz-turbófeltöltők kulcsfontosságú technológiai berendezések a teljesítmény növelése, 
továbbá a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentése szempontjából. 
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Kulcsfontosságú technológia  
a teljesítményfokozás érdekében 
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Tömítések
A MAHLE tömítéskínálata világszerte több mint 
egy millió alkalmazást és kb. 200 millió motorra 
kiadott járműengedélyt fed le 1990 óta. 

A legegyszerűbb összetételi formáktól a modern többrétegű acél-

szerkezetekig – a motortömítések számára nem létezhet megal-

kuvás. Drasztikusan szélsőséges hőmérsékletek, magas belső 

nyomások, különböző fajtájú hűtő- és kenőanyagok - mindezek-

kel meg kell birkózni a tömítéseknek. 

A MAHLE Performance tömítéscsaládot az alapoktól építették fel 

újra, melynek során a legújabb technológiát és a legmodernebb 

anyagokat alkalmazzák az olyan motorok tömítésére és védel-

mére, amelyek keményebben és gyorsabban járnak, és túllépik 

a hagyományos tömítések határait. 

Tömítőanyagok 

A hengerfej- és beszívómodul-tömítések anyagai 

 n Többrétegű acél: hengerfej- és leömlőtömítések 

 n Kompozit: hengerfej-, kipufogó leömlő 

és beszívómodul-tömítések 

 n Grafit: hengerfej- és leömlőtömítések 

Szelepek/fogasszíj burkolatai, olajteknők és egyéb  

tömítőanyagok 

 n Nagy teljesítményű kompozit vezérlőházak,  

vízszivattyúk és differenciálmű-tömítések 

 n Parafa olajteknő, vezérlőházfedél és  

differenciálmű-tömítések fém tartóval 

 n Szelepfedél és olajteknő-tömítés formagumiból 

 

Ezzel kapcsolatban a MAHLE átfogó kínálatot, valamint műszaki 

információkat, oktatásokat és terméktámogatást is nyújt. 
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Egyedülálló innovációs  
és minőségi szabvány
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Szűrők
A kínálatunkban szereplő szűrőközegek a specifi-
kációtól és a használati céltól függően speciális 
papírból, szálas anyagból vagy több rétegben 
megmunkálva készülnek. 

Papírból készült szűrők 

A MAHLE papírszűrők levegő-, üzemanyag-, olaj- és hidraulikus 

szűrőkben használatos, speciális gyantákkal impregnált kiváló 

minőségű cellulózszálakból készülnek. Az előmelegítés révén az 

anyag alakíthatóvá válik az úgynevezett prégeléshez. Ezt követően 

a papírt a követelményeknek megfelelően redőzik és impregnál-

ják – a kikeményedés biztosítja a papír mechanikai terhelhetősé-

gét, továbbá annak vegyszerállóságát és hőállóságát. A tartósan 

redőzött síkgeometria nagy terhelés alatt is megakadályozza az 

úgynevezett blokk-képződést és biztosítja, hogy a levegő, az olaj 

vagy az üzemanyag bármikor akadálytalanul áramolhasson. Az 

igényektől függően a szűrőfinomság max. 1 µm. 

Szűrőszövet 

A szűrőszövet kiindulási anyagát a mikrométeres tartományba eső 

műanyag szálak alkotják – minél finomabb a szál, annál jobb a  

leválasztás. A szűrőszövetet rétegekben hordják fel, melynek során 

a szálak finomsága és a szövetsűrűség a szennyezett oldaltól a tisz-

ta oldal felé haladva növekszik. Ez a tölcséreffektus 99,9%-os levá-

lasztási hatékonyságot biztosít csekély átfolyási ellenállás mellett. 

A szűrőszövetek jól beváltak az utastéri levegőszűrőkben, de az 

olaj- és levegőszűrőknél is egyre gyakrabban használják azokat. Az 

egyre növekvő szűrőteljesítmény elérheti akár a 40%-ot is – egyi-

dejűleg hosszabb élettartam mellett. Üzemanyagszűrőkben a szű-

rőszöveteket többnyire stabilizáló alappapírral együtt használják. 

Többrétegű szűrőközegek 

A szövet és a papír kombinációja a hagyományos papírszűrőkkel 

ellentétben akár 40%-kal magasabb felvételi kapacitást eredmé-

nyez – 3-5 µm-es szűrőfinomság mellett. Többrétegű szűrőköze-

geket túlnyomórészt modern dízelolaj-befecskendező adagolóbe-

rendezésekbe építenek be. 

➡
➡

Impregnált cellulózszálak  

mikroszkóp alatt. 

Szűrőpapír a prégelést 

követően. 

Készre redőzött papír szűrőben történő használathoz. 

Többrétegű szűrőközeg műanyag szűrőszövettel a szennyezett és 

papírelemekkel a tiszta oldalon. 

Szennyezett oldal Olvasztva fúvott réteg 

Tiszta oldal Cellulóz
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Szűrőkínálatunk:  
tiszta ügy 
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Levegőszűrők 

A személygépkocsik motorjaiban és karosszériáiban fixen rög-

zített levegőszűrő-házba kör- és lemezelemeket szerelnek, és a 

specifikációktól függően szennyezett oldali enyvcsíkokkal és tisz-

ta oldali merevítő rácsokkal erősítik meg azt. Poros környezetben  

a beömlő oldalon kiegészítőleg felszerelnek egy előleválasztót  

(habszőnyeget). A nagy felületi terhelést fém vagy műanyag  

támasztótesttel kompenzálják.

A haszongépjárművekben robusztus, optimalizált súlyú, újra-

hasznosítható műanyagból készült levegőszűrő-rendszereket 

használnak, amelyek a szívási zajt is csökkentik. A nagy mére-

tű és nagy szilárdságú szűrőfelület többnyire henger formával 

biztosítható – sugárirányú tömítésekkel és tengelyirányú mere-

vítésekkel optimalizálva. Kiegészítő biztonsági betétek (speciá-

lis szövet anyagú hengerek) biztosítják a tiszta oldal védelmét  

a karbantartás és a csere alkalmával. 

A tiszta beszívott levegő elengedhetetlen az optimális motorteljesítményhez. A MAHLE levegőszűrői akár  
99,9%-ban visszatartják a port, a kormot és a gumiabroncs ledörzsölt anyagát, biztosítva a levegő és az 
üzemanyag optimális keveredését. A nagy részecskefelvevő képesség szélsőséges feltételek (hőség, 
hideg, vegyi hatások) mellett is garantálja a hosszú élettartamot, és csökkenti a szelepek, a henger- 
futófelületek, a dugattyúgyűrűk, a siklócsapágyak és más motorkomponensek kopását. A kifogástalan 
szűrőteljesítmény biztosításához a szűrőket a járműgyártó által előírt időközönként ki kell cserélni. 

 
Az általunk gyártott levegőszűrők  
teljesen tömítettek 
A szívótraktusba kerülő tisztítatlan levegő elszennyezi a légtömegmérőt és meghamisítja annak  
mérési eredményeit – ez megzavarja a befecskendezést és kopást okoz. Ezen úgynevezett  
bypass levegő megakadályozása érdekében szűrőbetéteink pontosan illeszkednek és a  
tömítéseket pedig gondosan azokhoz igazítottuk. Speciális fejlesztésű poliuretán habból készült  
PUR tömítések garantálják a hézagmentes szigetelést a szennyezett és a tiszta oldal között.  
A tömítések öregedésállóak, vegyszerállóak és hőállóak. Az optimális illeszkedés érdekében  
a tömítés geometriája pontosan meghatározott rugalmassággal rendelkezik. 
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Utastéri levegőszűrők (LA) 

A MAHLE utastéri levegőszűrői még szmog vagy szálló pollen ese-

tén is megbízható módon tisztított belélegezhető levegővel látják el 

a gépkocsivezetőt és az utasokat, gondoskodva azok egészségé-

ről és jó közérzetéről, hogy a járművezető teljes figyelmét az útnak 

szentelhesse. Ezenkívül tehermentesítik a ventilátort, továbbá védik 

a fűtést, a klímaberendezést, valamint az utasteret a szennyeződés-

től és megakadályozzák a szélvédők párásodását. 

Az általunk forgalmazott utastéri levegőszűrők redőzési 

geometriájának előnyei: 

 n Hosszú élettartam 

 n Az alacsony átáramlási ellenállás minimálisra csökkenti  

a ventilátor terhelését 

 n A nagyfokú illesztési pontosság miatt nincs bypass levegő 

 

Továbbá: Utastéri levegőszűrőinket oldószermentesen  

munkáljuk meg – nincs káros kipárolgás. 

 

Aktívszenes utastéri levegőszűrők (LAK) 

Ez a típus visszatartja a port, a piszkot, a káros kipufogógázokat és 

a magas ózonkoncentrációt, továbbá minimálisra csökkenti a sza-

gokat. Az alkalmazott redőzött anyag szerkezete három rétegből 

áll: két réteg szűrőszövet közé egy aktívszén-réteg van beágyazva. 

 

Nagy futásteljesítményű járművekben vagy különösen szennye-

zett környezetben poliészter habból vagy szövethálóból készült 

kiegészítő előszűrőket (LAP) használnak, amelyek megakadá-

lyozzák, hogy az utastéri levegőszűrők a kelleténél hamarabb 

eltömődjenek – ezáltal lényegesen meghosszabbodik az álta-

lunk forgalmazott LA/LAK szűrők élettartama.

Többszörös védelem 

A MAHLE az utastéri levegőszűrők széles választékát kínálja a 

gépjármű üzembentartóknak, és azokat speciálisan azok egyedi 

igényeinek megfelelően fejleszti. 

Termékkínálat 2022/2023
Szűrők

Utastéri levegőszűrők 
Egy egyórás autóút alatt a ventilátorok akár 100.000 liter levegőt is a jármű utasterébe fújhatnak.  
Az utastéri levegőszűrő eltömődése vagy teljes meghibásodása esetén az utastér belső terében  
a károsanyag-koncentráció akár hatszorosan is meghaladja az útpadkánál mért értéket. A MAHLE 
ezért ajánlja, hogy a szűrőt 15 000 km-enként vagy legalább évente cseréljék ki. 

A következők ellen véd:

 n Pollen 

 n Finom por 

 n Korom 

 n Gumiabroncsról 

ledörzsölt anyag 

 n Ipari por 
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LAK 
Jobb 

LAO CareMetix®
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 = Aktív szén nélküli utastéri levegőszűrők 

 = Aktív szenes utastéri levegőszűrők 

 = Utastéri levegőszűrők kiegészítő szag elleni védelemmel 



28 29Termékkínálat 2022/2023
Szűrők

CareMetix® 

Forgalmi dugóban, alagutakban, nagy építkezéseknél, szennyvíztisztító telepeken vagy frissen  
trágyázott mezőkön egészségre káros ammónia- és kéntartalmú gázok képződhetnek — kellemetlen 
szagokkal párosulva. Az új CareMetix® utastéri levegőszűrő S5 szélessávú technológiájával véd. 
Gondoskodik arról, hogy se finom por, virágpor, penész, korom és baktériumok, sem pedig szagok 
ne juthassanak a jármű utasterébe. 

CareMetix® (LAO) S5 szélessávú technológiával 

Az autóban utazóknak friss levegőre van szükségük ahhoz, hogy 

biztonsággal és koncentráltan tudjanak részt venni a közúti köz-

lekedésben – és hogy jól érezzék magukat. A belélegzett leve-

gő azonban gyakran olyan, egészségre káros és allergiát kiváltó 

anyagokkal, illetve szagokkal telített, amelyeket a hagyományos 

szűrőkkel nem lehet kiküszöbölni. A megoldás: CareMetix® S5 

szélessávú technológiával – 5-szörös védelem az 5 rétegnek  

köszönhetően – kiszűri a szagokat is! 

 – 5 réteg  
a folyamatosan jó közérzetért 
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Kiszűri a polleneket, a finom porokat  
(PM2.5, PM1) és az ultrafinom részecs-
kéket (mint például a dízelkormot és  
a fékport) 

Megszünteti a kellemetlen szagokat,  
véd az allergének ellen, és szinte  
teljes mértékben megakadályozza  
a baktériumok és a penész szaporo-
dását 

Rendkívül hatékonyan szűri ki  
a káros gázokat, mint például  
a szénhidrogéneket

Rendkívül hatékonyan szűri ki  
a káros gázokat, mint például  
a nitrogén-oxidokat (NOx) és a  
kén-dioxidot (SO2) 

Hozzájárul a szűrő stabilitásához 

1

2

3

4

5

Nagyteljesítményű részecskeszűrő-réteg 

Molekuláris réteg 

Technikai aktív szén réteg 

Biológiai funkcionális réteg aktív szénnel 

Védőréteg 

Korom és finom por 

Káros gázok és kellemetlen szagok 

Pollenek és szálló allergének 

Penész és penészgombák 

Baktériumok 

Védelem a káros gázok és  
a kellemetlen szagok ellen 

Védelem a pollenek és  
a szálló allergének ellen 

Védelem a korom és a finom  
por ellen (PM2.5 és PM1)

Védelem a penészgombák ellen 

Védelem a baktériumok ellen 

Jó tudni  
 

Az utastéri levegőszűrőket évente vagy 

legfeljebb 15 000 km-enként ki kell 

cserélni. Hogy Ön és a szerettei csak 

friss levegőt szívjanak! A CareMetix® az 

alternatív hajtáskoncepcióval működő 

járművek esetében is rendelhető. 

1

2

3

4

4
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A motorolaj folyamatosan szennyeződik – az égésmaradványok, 

a por, az elszenesedett olaj, a korom, a ledörzsölődött anyag-

részecskék és a kondenzvíz gyorsítják a motorkomponensek  

kopását. A tiszta motorolaj csökkenti a súrlódást, hűti a motor  

alkatrészeit, védelmet biztosít a korrózióval szemben és tömíti az 

égésteret. A MAHLE olajszűrői megbízhatóan tartják távol a szeny-

nyező részecskéket. A stabil redőzési geometria biztosítja a ha-

tékony hidegindítást – a burkolat nagy nyomásállósága kiegyen-

líti az akár 20 bar terhelési csúcsértékeket is. 

Túlnyomószelep gondoskodik az olajellátásról minden körülmény 

között – a hidegindítási fázisokban, alacsony külső hőmérsékle-

ten és akár erősen szennyezett szűrőbetét esetén. A visszatérő 

ági zárószelep megakadályozza a szűrők üresre járatását leállított 

motornál, motorindításkor pedig gondoskodik a gyors olajada-

golásról. Kiváló minőségű tömítőanyagok és pontosan illeszke-

dő csatlakozóelemek biztosítják a szennyezett és a megszűrt olaj 

megbízható szétválasztását. 

Az olajszűrő kifogástalan működésének előfeltétele azonban, hogy 

a járműgyártók előzetesen megadott karbantartási időközének 

megfelelően időben kicseréljék azt. 

 
Hatékony csere: olaj-csereszűrő 

Az OC olaj-csereszűrők egyszerűen kezelhetők: a gyors meg-

lazításhoz az acéllemezből mélyhúzással készített és porszórá-

sos bevonattal ellátott burkolat sokszögelemmel rendelkezik.  

A takarótárcsa menetes a rácsavarható csőcsonk csatlakozta-

tásához, és horonnyal rendelkezik a tömítés elhelyezéséhez –  

a szűrőbetéten belső perem található a kívülről befelé ható olaj-

nyomás kiegyenlítésére. 

Olajszűrők Üzemanyagszűrők 
Ház 

Rugó

Megkerülő szelep

Belső perem  
támasztóelemként 

A MAHLE haszongépjárművekben használatos 

olajszűrő modult nagymértékben integrálták  

mind az olaj, mind pedig a hűtőközeg oldalán.  

Ebből adódóan az kevesebb csatlakozási és 

tömítési hellyel rendelkezik – a csúcsminőségű 

műanyagok csökkentik a súlyt és a költségeket. 

 
Olajszűrő-betétek 
Az OX programban szereplő szűrőbetétek révén  
a műhelyek számára különösen gazdaságos  
megoldás kínálkozik: a teljes szűrő cseréje helyett 
csak a szennyezett szűrőbetétet kell kicserélni –  
ökológiai szempontból ésszerű megoldás,  
amellyel anyag- és ártalmatlanítási költségeket  
lehet megtakarítani. Olajszűrő-betétek kaphatók  
minden osztható házzal rendelkező olajszűrőhöz. 

A MAHLE üzemanyagszűrői megbízha-

tóan távol tartják az idegen anyagokat. 

Kiváló minőségű szűrőközegek bizto-

sítják a védelmet a legapróbb szennye-

ző részecskékkel és ezáltal a korrózió-

val szemben is. Ez garantálja a motor 

megbízható működését és a gazda-

ságos üzemeltetést. Az állandó üzem-

anyag-ellátás nyomásszabályozással és 

a fölös mennyiségnek a befecskendező 

szivattyútól a tankba történő visszave-

zetésével biztosítható – a pulzáláscsilla-

pítás kiegyenlíti az üzemanyag-szivaty-

tyú által keltett nyomásingadozásokat.  

A MAHLE üzemanyagszűrői teljes mér-

tékben megfelelnek a járműgyártók biz-

tonsági szabványainak, és még balese-

teknél is biztosítják a tömítettséget. Az 

üzemanyagszűrő kifogástalan működé-

sének előfeltétele, hogy rendszeresen 

cseréljék azt a járműgyártók által mega-

dott csereidőközöknek megfelelően. 

Dízelolaj-szűrők 

Az alacsony hőmérsékleten jelentkező 

parafinkiválás és kocsonyásodás elke-

rülése érdekében üzemanyagszűrőink 

elektromos fűtőelemek általi előmelegí-

téssel működnek, vagy visszavezetik a 

motor által felmelegített üzemanyagot. Az 

új szűrők hatékonyan választják le még 

a vizet is – ha víz kerül a dízelolajba, ak-

kor az amiatt fellépő korrózió és kavitáció 

károsíthatja a befecskendező rendszert. 

A víz leválasztása két fázisban történik: 

 n 1. fázis: a finom részecskék meg-

szűrése mellett a finom vízcseppek 

a nagyobb cseppekhez kötődnek. 

 n 2. fázis: ezeket a nagyobb cseppeket 

a szűrő visszatartja a leválasztási foko-

zatban (víztaszító szűrőszövet révén). 

 

Új és jövőbemutató 

A MAHLE a haszongépjárművekhez egy 

speciális üzemanyagszűrő-modult fejlesz-

tett ki. A szabadalmaztatott többfokoza-

tú szűrőbetét hatékony vízleválasztást 

biztosít: a szűrő először kiszűri a szilárd 

részecskéket, majd – a további fokoza-

tokban – a mikrofinomságú vízcseppek a 

nagyobb cseppekhez kötődnek (koalesz-

cencia) és leválasztásra kerülnek. 

Üzemanyag-csereszűrők 

Egyszerűen fel kell csavarozni a szűrő-

fej menetes csonkjára. A felszerelt elasz-

tomer tömítések gondoskodnak a fej és 

a szűrő közötti tömítettségről. 

Nagyteljesítményű üzemanyagszűrők 

Korrózióvédett acéllemezből, nemesa-

célból, alumíniumból vagy műanyagból 

készülnek és az üzemanyag-vezetékbe 

kerülnek beépítésre. Opcióként további 

kiegészítő funkciókkal rendelkezhetnek 

(nyomásszabályozás, előmelegítés, víz-

leválasztás). 

Üzemanyagszűrő-betétek 

A felnyitható szűrőházak szervizeléskor 

csak a szűrőbetéteket cserélik ki. A szű-

rőház a motorban marad. Ezáltal anyag-

költségek takaríthatók meg, és a csere 

kevésbé munkaigényes. 

Megszűrt üzemanyag  

Emulzió a szivattyú után  

Részecskeleválasztás és  

a vízcseppek összefolyása  

Vízcseppeket tartalmazó  

tiszta dízelolaj  

Víztaszító háló  

Összegyűjtött vízmennyiség 

Beépített vízleválasztóval rendelkező kétfo-

kozatú szűrő működési elvének ábrázolása. 

Speciális papír  
anyagú szűrőbetét

Visszatérő ági zárószelep, 
tiszta oldal

Visszatérő ági zárószelep, 
szennyezett oldal 

Takarótárcsa 

Tömítés 
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Hatékonyabb vízleválasztás 

A hagyományos szűrőrendszerek egy fokozatban működnek. 

Azonban a teszteredmények azt mutatják, hogy szennyezett 

üzemanyag esetén ezen rendszerek vízleválasztási foka 96 szá-

zalékról 15 százalékra csökken. Ezért a CleanLine szűrő a két fo-

kozatú elvet alkalmazza. 

1. fokozat 

A szennyeződések kiszűrése a gázolajból és  

a vízcseppek összefolyása 

2. fokozat 

Az összefolyt vízcseppek kiválasztása  

a megszűrt üzemanyagból 

A szennyeződések első fokozatban történő kiszűrésével a víz 

hatékonyabban leválasztható a második fokozatban. Ez a tel-

jes szervizintervallum alatt garantálja a maximális vízleválasztást. 

Ezenkívül a két szűrőfokozat szétválasztásának köszönhetően 

még a legkisebb vízcseppek is leválaszthatók. 

A gyakorlati tesztek és a laborvizsgálatok kimutatták, a két foko-

zatú koncepció közép és hosszú távon is hatékonyabb a hagyo-

mányos rendszerektől. 

Világszerte három változat lesz rendelhető: 

 n 2 fokozatú CleanLine beépített víztartállyal  

(kizárólag Dél-Amerikában rendelhető) 

 n 2 fokozatú CleanLine víztartály nélkül  

(EMEA régióban rendelhető) 

 n 1 fokozatú CleanLine víztartály nélkül  

(EMEA régióban rendelhető) 

A hagyományos vízleválasztók és a MAHLE koncepció  

összehasonlítása 

CleanLine szűrők 

11 4

2 5

3 6

Szennyezett és vizes dízelüzemanyag 

A szennyeződések és a víz egy fokozatban válnak ki 

A szűrő vízleválasztási foka az életciklus alatt csökken 

Szennyezett és vizes dízelüzemanyag 

1. fokozat: A szennyeződések kiválnak és  

a kis vízcseppek összefolynak 

2. fokozat: A megtisztított dízelüzemanyagból  

kiválnak a nagyobb vízcseppek 

Egy fokozatú vízleválasztás  
(hagyományos rendszer) 

Két fokozatú vízleválasztás  
(CleanLine szűrő) 

A leválasztott vizet leengedi 

M
űh

el
yf

el
sz

er
el

és
 é

s 
d

ia
gn

os
zt

ik
a

E
-m

ob
ili

tá
s 

és
 e

le
kt

ro
ni

ka
Ö

ni
nd

ító
k 

és
 g

en
er

át
or

ok
H

űt
és

 é
s 

lé
gk

on
d

ic
io

ná
lá

s
S

zű
rő

k
Tö

m
íté

se
k

M
ot

or
al

ka
tr

és
ze

k

Üzemanyagszűrő –  
könnyen és tisztán cserélhető 
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Kevésbé tömődik el a szűrő

A CleanLine szűrő hatékonyabb, két fokozatú szűrése több szeny-

nyeződést választ le, és minden járműkategóriában csökkenti az 

eltömődés mértékét (például emelkedő nyomáskülönbség). 

Kiváló minősítés a hagyományos  
rendszerekhez viszonyítva   

A szűrő  
állapota 

A hagyományos egy 
fokozatú rendszerek 
vízleválasztási foka 

A két fokozatú  
CleanLine szűrő  
vízleválasztási foka 

Új szűrő 93% fölött 93% fölött

Használt szűrő  
üzemi feltételek 
mellett 

Max. 20% 70% fölött

A víz hatékonyabb kiválasztása  
a dízelüzemanyagból

Kevesebb víz a dízelüzemanyagban –  
a biodízel többnapos laborvizsgálata 

Minél magasabb a biodízel aránya, annál több vizet tartalmaz  

a dízelüzemanyag. 

Hatékony vízleválasztás –  
szennyezett szűrők laborvizsgálata 

Összehasonlították a három rendszert: MAHLE, „A” versenytárs és 

„B” versenytárs. A két fokozatú CleanLine rendszerrel a szennye-

zettebb szűrő ellenére is több vizet sikerült leválasztani. 

Védelem az állandó veszély ellen 

A dízelüzemanyag természeténél fogva hajlamos elnyelni a  

vizet. Egyes országokban, például Dél-Amerikában tovább  

fokozza ezt a problémát az elmúlt években a biodízelkeve-

rékek használata. Minél erősebb a vízelnyelési hajlandóság,  

annál jobban emelkedik a víztartalom az üzemanyagban, és  

annál nehezebbé válik a szűrés. 

A dízelüzemanyagból el kell távolítani a vizet, mert különben ká-

rosodnak a befecskendező rendszer alkatrészei, mint például 

az üzemanyag-szivattyú, az injektorok, a szelepek és az üzem-

anyag-ellátás alkatrészei. További problémát jelentenek a mikroor-

ganizmusok, amelyek rohamosan szaporodnak a fokozott víztar-

talmú álló dízelüzemanyagban. Ezek az organizmusok gyorsabban 

eltömítik a szűrőt, és növekvő nyomáskülönbséget okoznak. 

A túl magas nyomáskülönbség hosszú távon károsítja a rendszert. 

A két fokozatú szűrésnek köszönhetően a CleanLine szűrő jelenti 

a leghatékonyabb megoldást erre a kihívásra a közvetlen verseny-

környezetben. 

■ Versenytársak         ■ CleanLine
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A szűrő több vizet választ  
ki a dízelüzemanyagból 
 

Az idő előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá válik, 

hogy a két fokozatú szűrés hatékonyabb a  

hagyományos rendszereknél. 

A motor 0 üzemóra után  

0 km futásteljesítmény a csere után 

A motor 750 üzemóra után  

50.000 km futásteljesítmény a csere után 

Víztartalom (ppm)■ Versenytársak ■ CleanLine
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A CleanLine szűrők előnyei 

 n Maximális vízleválasztás és porfelvevő  

kapacitás az életciklus alatt 

 n Jobb hatásfok 

 n A befecskendező rendszer jobb védelme 

 n Költségmegtakarítás az injektorok és  

üzemanyag-szivattyúk karbantartásánál 

 n Robusztus műanyag ház 

 n Alacsonyabb kilométerenkénti költségek 

 n Több alkalmazáshoz is használható, ezáltal 

alacsonyabb a dokumentációs ráfordítás 

 n Egyszerű szűrőcsere és a meglévő 

víztartály alkalmazása 
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Légszárító patronok Karbamidszűrők 
A nitrogén-oxidok (NOx) elősegítik a szmog és a savas esők ki-

alakulását, továbbá fokozzák az üvegházhatást. A károsanyag- 

kibocsátás csökkentése érdekében AUS 32 (32,5%-os karbami-

doldat) kerül alkalmazásra. Az AUS 32 vizes, áttetsző, nem mér-

gező, veszély nélkül kezelhető oldat, amely nem jelent kockázatot 

az emberre és a környezetre nézve. Az AUS 32-t különböző már-

kajelzésekkel forgalmazzák üzemanyagtöltő állomásokon vagy 

tartozék-kereskedésekben – AdBlue márkanéven Európában, 

DEF márkanéven Észak-Amerikában és ARLA 32 márkanéven 

Brazíliában. A felhasznált mennyiség az üzemanyag-fogyasztás 

mintegy 5%-át százalékát teszi ki. 

Az AUS 32 lehetővé teszi az egyre szigorodó határértékek be-

tartását, ugyanis meghaladja az EURO 6 és a Tier-2-Bin-5 (USA) 

szabványokban közölt értékeket. A kipufogógáz-tisztításnak ez a 

módszere műszakilag összetett és alkalmazásakor a nitrogén-oxid 

szelektív katalitikus redukció (rövidítve: SCR) hatására ártalmatlan 

nitrogénné (N2) és a vízzé (H2O) alakul. 

Az SCR rendszer 

A karbamidoldat külön tartályból, befecskendező fúvókákon ke-

resztül szabályozottan kerül bevezetésre a kipufogógáz-áramba –  

közvetlenül az SCR katalizátor előtt. A forró kipufogógázok am-

móniára és izociánsavra bontják a karbamidoldatot (termolízis). 

Az oldatban található víz az izociánsavat ammóniára és szén- 

dioxidra választja szét (hidrolízis). 

Ezt követően a kipufogógáz-fővezetékben lévő nitrogén-oxidok  

a katalizátorban reakcióba lépnek az ammóniával, majd veszély-

telen nitrogénné és vízgőzzé alakulnak. 

A szennyeződés problémája –  
a MAHLE megoldása 

Egyre több gyártó vezeti be a SCR rendszereket; ezáltal nő a kar-

bamidoldat iránti igény. Az egyre összetettebb tárolási és szállí-

tási folyamatok azonban növelik a szennyeződések kockázatát, 

annak veszélyével együtt, hogy az érzékeny szerkezeti elemek 

(befecskendező fúvókák, katalizátor, más rendszerkomponen-

sek) elszennyeződnek, elkopnak vagy teljesen meghibásodnak. 

Ennek elkerülése érdekében a MAHLE Aftermarket karbamidszű-

rőket kínál jól bevált eredetikészülék-gyártói minőségben. Ezek  

finom pórusú szűrőközegei garantálják a SCR rendszerek hosszú 

távú, szabályszerű működését. 

 

Alaposan felkészülve a jövőre  
 
A MAHLE karbamidszűrői garantálják az SCR 
rendszer biztonságos és stabil üzemelését. Így 
Ön a legteljesebb mértékben fel van készülve 
a jelenlegi és a jövőbeli kipufogógáz-normákra. 

A sűrített  
levegős  
biztonsági 
rendszerek 
működéséhez

Speciálisan haszongépjárművek 
számára 

A haszongépjárművekben számos ve-

zérlési és szabályozási folyamat sűrített 

levegővel működik, mint például a fék-

rendszerben. A levegő még meglévő 

esetleges páratartalma a vezetékek és a 

tartályok károsodásával fenyeget. Ha fel-

vizeződnek a kenőanyag-rétegek, akkor 

meg is fagyhatnak. Ennek elkerülése ér-

dekében légszárítók vonják el a nedves-

séget. Mivel a biztonság szempontjából 

lényeges komponensekről van szó, ezért 

a légszárítókat feltétlenül a gyártó előírá-

sai szerint kell cserélni.

A MAHLE által forgalmazott légszárító pat-

ronok a hőmérséklettől függetlenül működ-

nek. A szárítószer regenerálását a rendszer 

vezérli – egyidejűleg kerülnek eltávolításra 

az előszűrőben lévő szennyeződések és a 

kondenzvíz. A MAHLE légszárító patronok 

kívül-belül korrózióállóak, és nehéz felté-

telek mellett is megbízhatóan működnek. 

Alapanyagok: az ember, a motor 
és a környezet biztonsága  
érdekében – csak a legjobbat 

A légszárító patronok burkolata strapabíró 

acélból vagy polietilénből (PE) készül. Elül-

ső oldalán bepréselt csavarmenettel ren-

delkezik, amellyel felcsavarozható a fejre. A 

különlegesség a patron tartalmában rejlik: 

a használattól, illetve a járműtípustól füg-

gően 1-3 mm méretű apró granulátumból 

vagy szilikon szemcsékből áll. Az anya-

gok rendkívül nyitott pórusúak. Kialakítá-

sának köszönhetően a teljes felület rend-

kívül gyorsan képes felvenni, majd ismét 

leadni a nedvességet. 

Ennek köszönhetően az azonnal aktiváló-

dik a kompresszorból vagy külön tartályból 

áramló levegő hatására, majd mindig újból 

automatikusan regenerálódik. A rendsze-

rek élettartamának növelése és a levegőből 

a nagyon finom olajrészecskék kiválasztá-

sa érdekében a légszárító patronba rész-

ben olajleválasztókat (koaleszcer) építenek. 

A MAHLE légszárító patronjai 
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A MAHLE komplett programot kínál a szűrők tekintetében –  
eredetikészülék-gyártói minőségben. Az összes szűrőnk nagy  
hatékonyságú – az ember, a motor és a környezet védelme  
érdekében. Termékkínálatunkat ezenkívül folyamatosan innovatív  
termékekkel, például CleanLine szűrőkkel bővítjük. És ezeket  
a szűrőket is eredetikészülék-gyártói minőségben állítjuk elő. 

Váltóolaj-szűrők 
Hogy a sebességváltó élettartama hosszabb legyen

A járműben található összes többi üzemi közeghez hasonlóan a vál-

tóolaj is öregedik és elhasználódik. Nagyon magas hőmérsékleten – 

például sportos vezetési stílus vagy utánfutó vontatása esetén – az  

automata sebességváltóban lévő olaj öregedése gyorsabban  

mehet végbe, mint normál feltételek mellett. 

Az olajcsere módszerek összehasonlítása 

 

Az egyre bonyolultabb automata sebességváltók élettartamának 

meghosszabbítása és zavartalan működése érdekében számos 

autógyártó módosítja a váltóolajra vonatkozó előírásait: átállnak 

a teljes élettartamra szóló feltöltésről a rendszeres vagy szük-

ség szerinti cserére. 

Egyszerűen jobb: dinamikus olajcsere 

A hagyományos, illetve statikus olajcserénél a váltóolajnak mint-

egy 30-50%-át cserélik ki és ekkor az új olaj keveredik a régi-

vel. Ezzel szemben a MAHLE FluidPRO® váltóöblítő készülékek 

segítségével végzett dinamikus váltóolajcsere során az olaj akár 

100%-át is kicserélik. 

Előnyök az autósok számára: 

 n nincsenek sebességváltó-javítási költségek 

 n sokkal jobb a sebességváltás 

 n elkerülhetők a sebességváltó kisebb hibái  

(például rángatás vagy kedvezőtlen indulási magatartás) 

 n a sebességváltó nagyobb futásteljesítményig használható 

 
MAHLE váltóolaj-szűrők 

Az általunk forgalmazott váltóolaj-szűrők eltávolítják a sebesség-

váltóból a lekopott anyagot, és ezzel hatékonyan védik a károso-

dástól. A MAHLE már most biztosítja a megfelelő megoldásokat 

számos elterjedt autómárkához és járműtípushoz. Kínálatunkat a 

jövőben is folyamatosan tovább bővítjük. 

Statikus olajcsere            Dinamikus olajcsere+

Jó tudni 
Az Európai Unióban újonnan forgalomba helyezett  

járművek 25%-a már automata váltós – és ez az  

arány csak növekszik.

Az elmúlt 5 évben az automata váltós járművek  

gyártása világszerte kb. 40%-kal nőtt. 

A 60.000 km-enként vagy 4 évente végzett  

váltóolajcsere növeli a komplex automata sebesség- 

váltó élettartamát, és optimális váltási magatartásról  

gondoskodik. 

 

Dinamikus olajcserével az olaj  
90-100%-a cserélhető le. 
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Termomenedzsment 

Portfólió 

A hatékony termomenedzsment a jelen és a jövő mobilitásának egyik kulcsfontosságú technológiája. 
Ezen a területen a világ egyik vezető beszállítójaként a MAHLE és a BEHR kereskedelmi márkánk a 
termékek, szolgáltatások és műhelymegoldások teljes körű választékát kínálja a mindenféle hajtástí-
pussal szerelt személygépjárművek és haszongépjárművek sikeres karbantartásához és javításához. 
A 25 termékcsoportban a járművek légkondicionáló berendezéseihez és a motorhűtéshez felhasznál-
ható, több mint 8.000 pótalkatrész mellett idetartoznak továbbá a klímaszervíz- és diagnosztikai 
készülékek, műszaki tréningek, valamint a javításokkal és karbantartásokkal kapcsolatos információk.

Légkondicionálás

 n Klímakompresszorok 

 n Klímakondenzátorok 

 n Szűrőszárító és akkumulátor 

 n Expanziós szelep és kapilláris cső 

 n Párologtatók 

 n Klímakapcsolók 

 n Elektromos állítótagok  

keverőszelepekhez 

 n Utastér ventilátorok 

 n Klímakompresszor-olajak 

 n Klímaventilátor-szabályozó  

és ellenállás 

 n Utastér-hőcserélők 

Motorhűtés 

 n Hűtőközeghűtők 

 n Tágulási tartályok 

 n Ventilátorok és csatlakozók 

 n Kondenzátor-/ 

hűtőközeghűtő ventilátorok 

 n Töltőlevegő hűtők 

 n Olajhűtők 

 n Kipufogógáz-visszavezetés hűtők 

 n Elektromos hűtőközeg-szivattyúk 

 n Kapcsolók és érzékelők 

 n Termosztátok 
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Minden hajtástípushoz  
használható termékek 



Elektromos hűtőközeg- 
szivattyúk
A MAHLE elektronikusan vezérelt hűtőkö-

zeg-szivattyúi a modern termomenedzs-

ment központi elemét képezik. A mecha-

nikus hűtőközeg-szivattyúkkal össze-

hasonlítva számos előnyük van. Mivel 

függetlenek a szíjhajtástól, ezért például 

bárhol elhelyezhetők a motortérben, és 

a hibrid- és elektromos járművekben is 

használhatók. Az egyedileg szabályoz-

ható hűtőközeg-áramlás és az alacsony 

mechanikai veszteség főként hidegin-

dításnál gondoskodik gyors felfűtésről, 

valamint a kiváló hatásfokról, a jóval ala-

csonyabb üzemanyag-fogyasztásról és 

az alacsonyabb CO2-kibocsátásról.

Termosztátok 
A MAHLE neves gépjármű- és motorgyár-

tók globális partnereként termomenedzs-

ment rendszereket és komponenseket 

fejleszt és gyárt. A MAHLE termosztátjai 

ugyanolyan kiválóan működnek a trópusi 

hőségben, mint az északi-sarki hidegben. 

Vezérlik a hűtőkört és bármilyen motort 

gyorsan beállítanak a megfelelő üzemi 

hőmérsékletre. A MAHLE a hőmérsék-

let-szabályozással kapcsolatos különböző 

követelményeknek megfelelően a külön-

böző termosztátok és további komponen-

sek sokaságát kínálja. 
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Motorhűtés

Olajhűtők 
A MAHLE műszakilag kiforrott olajhűtőivel 

nem csupán az olajcsere-időközök lesz-

nek hosszabbak. Mivel a motorolaj hő-

mérsékleti tartománya szinte változatlan 

marad, így a motor élettartama is növek-

szik. Ügyfeleink valamennyi igényét sze-

retnénk kielégíteni, ezért a léghűtésű és 

hűtőközeg-hűtésű olajhűtők nagy válasz-

tékát kínáljuk. Rendkívül könnyű és helyta-

karékos választás a változtatható réteges 

olajhűtő, amelynek nincs szüksége hűtő-

közegházra, és teljes mértékben alumíni-

umból készül. 

Töltőlevegő hűtők
A teljes fordulatszám-tartományban fenn-

álló teljesítmény-növekedéstől kezdve, az 

üzemanyag-megtakarításon keresztül 

egészen a motor termikus tehermentesí-

téséig: a feltöltött motoroknál az égési le-

vegő töltőlevegő hűtő általi hűtése számos 

előnnyel jár. Így nem is csoda, hogy szin-

te minden modern, turbófeltöltővel szerelt 

jármű ezzel is rendelkezik. A MAHLE két 

különböző változatot kínál: a töltőlevegőt 

közvetlenül hűtő modellek, amelyeknél a 

jármű elülső részébe beszerelt hűtőt a kör-

nyezeti levegő hűti, és a töltőlevegőt köz-

vetetten hűtő modellek. Ezeken átáramlik 

a hűtőközeg és a hőt egy alacsony hőmér-

sékletű hűtőn keresztül adja le a környe-

zeti levegőnek. 

Kipufogógáz-visszavezetés 
hűtők
Az égéstérben a nitrogén-oxidok kelet-

kezésében fontos szerepet játszik a hen-

gerben uralkodó égési hőmérséklet. A 

MAHLE kipufogógáz-visszavezetés hűtői 

segítségével megbízható módon betartha-

tók az érvényben lévő határértékek. A ki-

váló minőségű rozsdamentes acélból vagy 

alumíniumból készült speciális hőcserélők 

gyorsan lehűtik a teljes kipufogógáz-áram 

egy részét, amelyet ezután a beszívott  

levegőhöz vezet. A hengerben fennálló ala-

csonyabb égési hőmérséklet pozitív hatás-

sal van a NOx kialakulására. 

Ventilátorok és csatlakozók 
Ha hatékonyan állítjuk elő a hűtőlevegőt, 

akkor csökkentjük az üzemanyag-fogyasz-

tást, és védjük a környezetet. A több mint 

50 éves hagyományra visszatekintő márka, 

a Visco® termékeivel a MAHLE rendkívül jól 

bevált és nagy teljesítményű ventilátorokkal 

és ventilátorhajtásokkal bővíti a választé-

kát. A Visco® kuplungok további megtaka-

rítást és csökkentett motorzajt garantálnak. 

A haszongépjárművek és erős személy-

gépjárművek motorjainál a hűtőlevegő 

áramának igény szerinti szabályozását te-

szik lehetővé oly módon, hogy – a hőmér-

séklettől függően – kapcsolatot hoznak 

létre a ventilátorkerékkel, és befolyásolják 

annak fordulatszámát. Ha nincs szükség 

hűtőlevegőre, akkor a kuplung teljes mér-

tékben lekapcsol. 

Tágulási tartályok 
A hűtőközeg a hőmérséklet emelkedé-

sével kitágul. Ezzel egyidejűleg a hűtő-

rendszer nyomása is emelkedik. Annak  

érdekében, hogy azt mégis állandó szin-

ten lehessen tartani, a MAHLE robusztus 

tágulási tartályai fogadják a zárófedélben 

található szelepen keresztül táguló hűtő-

közeget. Így megbízhatóan gondoskod-

nak arról, hogy visszaálljon a nyomás az 

előzetesen beállított értékre, és tehermen-

tesüljön a hűtőrendszer. 

Kondenzátor-/ 
hűtőközeghűtő ventilátorok
A motor hatékony hűtéséhez nem csupán 

nagy teljesítményű hűtők, hanem olyan 

nagy teljesítményű ventilátorok is szük-

ségesek, mint a MAHLE modelljei. Ezek 

egy villanymotorból és a peremezett ven-

tilátorkerékből állnak. A kondenzátor, ill. a 

hűtőközeghűtő előtt vagy mögött találha-

tók, és a légáramlatuk segítségével meg-

bízhatóan vonják el a hőt a hűtőközegtől. 

A klímaberendezéssel felszerelt autók ese-

tében vagy egy megfelelő mértékben erő-

sebb vagy még egy ventilátor szükséges. 

Hűtőközeghűtők
A hűtőmodul teljesítménye szempontjából 

alapvető fontosságúak a hűtőközeghűtő-

ink. A jármű elején a légáramlatban talál-

hatók, és ezáltal optimálisan adhatják le 

a hűtőközeg által a motorból felvett hőt 

a külső levegőnek. A MAHLE-nál az ösz-

szes komponensre, így a hűtőblokkra és 

a víztartályra is – valamint az összes csat-

lakozóra és rögzítőelemre is – a gondos 

megmunkálás és a hosszú élettartam jel-

lemző. Maga a hűtőblokk a hűtőhálóból 

áll, melynek részét képezi a cső-/borda-

rendszer, a csőfenekek és az oldalsó ele-

mek. A hagyományos hűtőknél a víztar-

tály üvegszállal megerősített poliamidból 

készül. Ehhez csökkentett tömegű és ki-

sebb szerkezeti mélységű teljesen alumí-

nium hűtők is elérhetők. 
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Hűtés és légkondicionálás

Légkondicio-
nálás

Klímakompresszor-olajak 
A klímaberendezés biztonságos és hosszú 

távú üzemeltetése tekintetében döntő je-

lentőséggel bír az alkalmazott klímakomp-

resszor-olaj minősége. A gyengébb minő-

ségű vagy nem megfelelő olaj használata 

fokozott mértékű kopáshoz vezet, és a klí-

makompresszor korai meghibásodását is 

okozhatja. A MAHLE szintetikus kompresz-

szorolajokat kínál. A PAO olaj 68 terméket 

ajánljuk, amely az elmúlt több mint 20 év-

ben már a gyakorlatban is megállta a he-

lyét, és amely hozzájárul a klímaberende-

zés teljesítményének növeléséhez. 

Klímakapcsolók 
A MAHLE klímakapcsolók megbízhatóan 

vezérlik a különböző munkaáram reléket, 

és a meghatározott nyomáspontok szerint 

szabályozzák az egyes rendszerkompo-

nensek be- és kikapcsolását. Így bármi-

kor és bármilyen feltételek mellett bizto-

sítják a klímaberendezés biztonságos és 

hatékony használatát. 

Utastér ventilátorok 
Jó kilátás és kellemes utastérklíma – a 

MAHLE utastér ventilátorai nem csupán 

a kényelem, hanem a vezető és az uta-

sok biztonsága szempontjából is fontos 

szerepet játszanak. Ezért is olyan fontos 

a gondos megmunkálás, ami hosszú élet-

tartamot biztosít. 

Klímaventilátor-szabályozó  
és ellenállás
A ventilátorszabályozók szabályozzák a 

ventilátort, és ezáltal a légáramlatot is az 

utastérben. Gyakran az utastér ventiláto-

ra közelében találhatók vagy közvetlenül a 

ventilátorra kerülnek beépítésre. A MAH-

LE a szabályozók különböző változatait kí-

nálja, amelyek elektromos vagy elektroni-

kus működésűek lehetnek: Az elektromos 

ventilátorszabályozók több ellenállással 

és többnyire beépített, túlmelegedés el-

leni biztosítóval is rendelkeznek – a töb-

bi alkatrész védelme érdekében túlterhe-

lés esetén lekapcsolnak. Az elektromos 

szabályozóknak köszönhetően a ventilá-

tor különböző sebességi fokozatokban 

is működtethető. A MAHLE elektronikus 

ventilátorszabályozóit impulzusszélesség- 

modulált jellel vezérlik. Ennek segítségével 

a légkondicionálás nagyon kényelmesen 

fokozatmentesen szabályozható a venti-

látorral. További előnye az öndiagnosztikai  

képesség: felismerik a saját állapotukat,  

és azonnal jelentik az esetleges hibákat a  

vezérlőkészüléknek. 

Klímakondenzátor 
A klímakondenzátor a klímakompresszor 

„antagonistája”: amikor ez utóbbi sűríti és 

felmelegíti a hűtőközeget, akkor a kon-

denzátor csökkenti vissza a hőmérsékle-

tet. Ezért a gáz átáramlik a hűtőközeghűtő 

előtt található klímakondenzátor csőveze-

tékein és lamelláin, és ennek során leadja 

a hőt. Eközben csökken a nyomás, és a 

hűtőközeg cseppfolyóssá válik. A logisz-

tika és az összeszerelés megkönnyítése 

érdekében a MAHLE a számos klímakon-

denzátor mellett kész modulokat is kínál. 

Ezeknél már egy egységet képez a lapos-

csöves kondenzátor és a beépített szárí-

tóval rendelkező gyűjtő-/tágulási tartály. 

Párologtatók 
A párologtató a hőmérséklet-menedzs-

ment központi eleme. A jármű utasteré-

ben a műszerfal alatt található, és a szel-

lőzőrendszer részét képezi. A párologtató 

a körülötte található levegő és a klímabe-

rendezés hűtőközege közötti hőcseréért 

felelős. A nagy nyomás alatt álló, folyé-

kony hűtőközeg itt alakul át gáz halmaz-

állapotúvá. Az ekkor keletkező párolgási 

hűtés a párologtató nagy felületén keresz-

tül kerül átadásra a környezetnek, amelyet 

a ventilátor légáramlata közvetlenül a jár-

mű utasterébe vezet. A MAHLE párologta-

tók különlegessége, hogy a teljesítményük 

nagy, a szerkezeti mélységük alacsony és 

a tömegük kicsi. 

Szűrőszárító és akkumulátor 
Amennyiben a hűtőközeg szennyezett 

vagy nedvességet tartalmaz, akkor töb-

bek között a klímakompresszor is káro-

sodhat. Ezt akadályozzák meg a gondo-

san megmunkált MAHLE szűrőszárítók, 

amelyeket a berendezés típusától függő-

en akkumulátoroknak is nevezünk: amikor 

a folyékony hűtőközeg átáramlik rajtuk, ak-

kor a hűtőközegnek egy olyan higroszkopi-

kus szűrőn kell áthaladni, amely a nedves-

séget és a finom részecskéket is kiszűri. 

Annak érdekében, hogy a klímaberende-

zés megbízhatóan működjön, az idősebb 

járműveknél, ill. magas futásteljesítmény 

esetén is ajánlatos elővigyázatosságból 

kicserélni a szűrőszárítót/akkumulátort. 

Egyébként a MAHLE szűrőszárítói ezen-

kívül még egy fontos feladatot is ellátnak:  

felső részük kompenzációs térként, az alsó 

hűtőközeg-tárolóként szolgál. Így optimáli-

san kiegyenlíthetők a nyomásingadozások 

a rendszerben. 

Klímakompresszor
A személyautón belüli hőmérséklet- 

menedzsmenthez nélkülözhetetlen a klí-

makompresszor: sűríti és ezáltal felme-

legíti a gáz halmazállapotú hűtőközeget. 

A klímakondenzátor és a párologtató 

köztes állomásain keresztül, ahol létrejön 

az utastér számára a kívánt párolgási hű-

tés, a hűtőközeg végül visszajut a klíma-

kompresszorba, és újra kezdetét veszi a 

ciklus. A gépegységet általában a motor 

hajtja meg egy ékszíj vagy V-borbásszíj 

segítségével. A kenéshez a klímakomp-

resszor egy speciális olajjal van feltöltve, 

amely részben a hűtőközeggel kering a 

klímarendszerben. A rendszer méretétől 

függően a klímakompresszor méretezé-

se különböző lehet. A MAHLE kiváló mi-

nőségű modelljeinek kínálata rendkívül 

széles, és az elektromos hajtású, jármű-

specifikus gépegységek legújabb gene-

rációját is tartalmazza. 

Expanziós szelep és kapilláris cső 
Az expanziós szelep, vagy a klímaberen-

dezés szerkezetétől függően a kapilláris 

cső a párologtató előtt található, és a hű-

tőközegkörben a magas és az alacsony 

nyomású tartományokat választja el egy-

mástól. A folyékony hűtőközeg a szelepen 

keresztül kerül befecskendezésre a páro-

logtatóba, itt gáz halmazállapotúvá válik, 

és így a párolgás során megtörténik a hő-

elvonás. Az optimális hűtési teljesítmény 

eléréséhez a MAHLE expanziós szelepek 

vagy kapilláris csövek igény szerint sza-

bályozzák a hűtőközeg áramlását. 

Elektromos állítótagok  
keverőszelepekhez
A MAHLE klímaberendezéseinek elektro-

mos működésű állítótagjai a legmagasabb 

igényeket is kielégítik: ezeket elsősorban 

automatikus szabályozású klímaberende-

zésekben használják a levegőszelepek, ill. 

keverőszelepek vezérlésére. Így biztosít-

ható a légáramlat optimális eloszlása a 

jármű utasterében. Ezáltal csökkenthető 

annak a kockázata, hogy a szélvédők pá-

rásodjanak vagy jegesedjenek, ill. hogy 

csökkenjen a vezető koncentrációja a kel-

lemetlen belső klíma vagy a huzat miatt. 
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Utastér-hőcserélők 
A MAHLE utastér-hőcserélők a motor ál-

tal leadott hőt az utastér hőmérsékletének 

szabályozására használják. Az elv lega-

lább annyira egyszerű, mint amilyen ha-

tásos: a hűtőközeg átáramlik a műszer-

fal alatt található hőcserélőkön. És pont 

itt halad az a légáramlat, amelyet az utas-

tér ventilátor hoz létre. Az így felmelegített  

levegő a hőmérsékletet közvetlenül az 

utastérben adja le, és akkor is kellemes 

hőmérsékletet garantál, ha kint hideg van. 
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Önindítók és generátorok

Önindítók és generátorok
Minden mechatronikai termék biztonsági sza-
laggal van lezárva. A portfólió mintegy 560 
önindítót, jóval több mint 600 generátort, több 
mint 300 elektromos hajtómotort, valamint 
jelenleg majdnem 4.000 pótalkatrészt ölel fel  
és folyamatosan bővül. 

Önindítók és generátorok 

Világszerte minden neves eredetikészülék-gyártó számos jár-

műalkalmazásához rendelkezünk már a megfelelő termékkel. 

Ide tartozik az összes önindító kb. 70 százaléka és a generáto-

rok több mint 60 százaléka. A folyamatos termékfejlesztésünk-

nek köszönhetően a teljes lefedettségünk Európában már meg-

haladja a 80 százalékot. 

Elektromos hajtások és vezérlőegységek 

Az ebben a szegmensben a járművek és készülékek egyre na-

gyobb mértékű villamosítása miatt felmerült és megnövekedett 

igény kielégítése érdekében személygépkocsikhoz, haszongép-

járművekhez, villástargoncákhoz, nem kötött pályás szállító jár-

művekhez, seprőgépekhez, emelőkocsikhoz, golfautókhoz vagy 

akár mikrobuszok klímaberendezéseihez használt elektromotorok 

és vezérlőegységek széles skáláját kínáljuk. Ezeket a termékeket 

egy külön katalógusban részletesen bemutatjuk. 

Rendszerint az első számú választás –  
nyomós okokból 

 n Kizárólag eredetikészülék-gyártó minőségű termékeket  

szállítunk. 

 n Ön alapvetően újonnan gyártott termékeket kap tőlünk.  

A karbantartott vagy felújított komponensek nálunk  

tabunak számítanak. 

 n Termékeink hosszú élettartamúak, nem igényelnek  

karbantartást és funkcionalitásuk garantált. Használhatók  

a nehézgépjármű- és haszongépjármű-iparban, mivel  

ellenállóak a só, a víz és a por hatásával szemben,  

továbbá nem érzékenyek a rezgésekre, az alacsony 

hőmérsékletekre és az időjárás egyéb hatásaira. 

 n Termékeink kompakt konstrukciója lehetővé teszi  

az új fejlesztéseket és a különböző felhasználási  

változatok megvalósítását. 

 n Az általunk forgalmazott komponensek kivétel nélkül  

elektromágneses zavarvédelemmel rendelkeznek és  

megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 

 n Fenntartható gyártási eljárásokat alkalmazunk  

és kíméljük az erőforrásokat. 
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Nagy teljesítmény és hatékonyság –  
az optimális indításhoz 

Szakértelem a legjobb 
hagyományok alapján 
 

Több mint 50 év tapasztalata és 
tudása áll önindítóink, generátoraink, 
elektromos hajtásaink és vezérléseink 
mögött – amelyek személygépkocsik, 
haszongépjárművek, mezőgazdasági  
és építőipari gépek, golfautók és 
csónakok számára készülnek. 
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Érzékelők

Működtető elemek és 
kapcsolók

Elektronika

Nagyteljesítményű elektronika

Vezérlő- és 
teljesítményelektronika 

Profitáljon az egy helyen  
elérhető még nagyobb  
termékportfólióból – minden 
mobilitási megoldáshoz. 

A MAHLE termékportfóliójának új eleme a 

Nagares — egy spanyolországi elektroni-

kai szakvállalat. A vállalat átvételével a to-

vább erősödik a MAHLE kompetenciája az 

elektromobilitással kapcsolatos termékek 

területén, így a vállalat a jövőben az elekt-

romos hajtások, a mellékaggregátok és ter-

momenedzsment terén széles termékport-

fólióban kínálhat rendszermegoldásokat. 

A termékportfólió többek között 
a következőket tartalmazza: 

 n Működtető elemek és kapcsolók 

 n Elektronikai termékek, például 

vezérlőkészülékek dízel izzítógyer-

tyákhoz és kisfeszültségű moto-

rokhoz, figyelmeztető akusztikus 

jel szabályozók vagy akár akku-

mulátor-leválasztó elektronika 

 n Nagyteljesítményű elektronika,  

például DC/DC átalakítók 

 n Különféle érzékelők 

Több hozzáadott érték a keres-
kedelem és a műhelyek számára

 n Globális MAHLE hálózat személyes  

helyszíni kapcsolattartóval 

 n Még nagyobb termékportfólió egy  

kézből – minden mobilitási  

megoldáshoz 

 n Átfogó műszaki támogatás a MAHLE 

Aftermarket termékszakértőktől 

 n A szaktudás átadása a MAHLE  

Aftermarket termékoktatásokon  

Még több pozitívum 

 n Vezérlő- és teljesítményelektronika 

személygépkocsikhoz és haszongép-

járművekhez kompromisszumot nem 

ismerő MAHLE Nagares eredeti  

készülékgyártói minőségben 

 n Hosszú évek járműelektronikai  

fejlesztési és gyártási szakértelme 

az új Elektronika termékterületen 

 n Hozzáférés az úttörő elektronikai  

alkalmazásokkal bővített és a piaccal  

összhangban folyamatosan frissített  

termékprogramhoz 
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Innovatív megoldások –  
a jövő mobilitása érdekében 
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Műhelyfelszerelés és diagnosztika

Klímaszerviz-készülékek –
hatékony és innovatív

Az EGEA pecsét 
a professzionális műhelyfelszerelések körébe tartozó termékek minőségét és funkcionalitását  

tanúsítja. Az EKEA specifikáció szerint kifejlesztett és tervezett készülék megfelel minden törvényi 

követelménynek és biztonsági szabványnak. A pecsét igazolja a MAHLE által műhelyhasználatra 

kifejlesztett szervizkészülékek kiváló minőségét és teljesítményét. Cégünk R1234yf hűtőközeggel 

működő klímaszerviz-készülékei közül számos rendelkezik ezzel a kitüntető jelöléssel. 

ArcticPRO® klímaszerviz- 
készülék család 

A hatékony, környezetkímélő és gazda-

ságos klímaszerviz érdekében a MAHLE 

Aftermarket kifejlesztette az E3 technoló-

giájú ArcticPRO® termékcsaládot. 

Hatékony megoldások –  
karbantartáshoz és szervizhez 

Az alapkészülékektől/a könnyűsúlyú egy-

ségektől kezdve a kezdő felhasználók 

számára gyártott készülékeken át a pro-

fesszionális és a prémium megoldásokig 

bezárólag minden igényhez a legjobban 

illő termékeket kínáljuk. 

E³-képlet = Ecological  
× Economical × Efficient 

E³ – FILL  

Mindig használatra kész – függetlenül a 

jármű és a környezet hőmérsékletétől. 

E³ – CONNECT  

A hűtőközeg maradék nélküli visszanye-

rése a tömlőkből és a csőkapcsolókból. 

E³ – PUMP  

A vákuumszivattyú belső tisztítási folya-

matának köszönhetően többszörösére 

növelhetők az olajcsere-időközök. Akár 

1.000 üzemórára is. Előny: jelentősen 

csökkentett karbantartási költségek. 

Az előnyök rövid áttekintése

 + Hatékony és sikeres szervizelés  

a jármű és a környezet hőmér-

sékletétől függetlenül 

 + USB interfész, WLAN, Bluetooth 

a távdiagnosztikához, szoft-

verfrissítések és ASA hálózat 

 + A következő járművekhez  

használható: személygépjárművek, 

haszongépjárművek, terepjárók, 

mezőgazdasági és hibrid járművek 

 + LED-es lámpa jelzi az állapotot  

mindenütt a műhelyben 

 + Távvezérlés okostelefonos/ 

táblagépes alkalmazás  

(iOS és Android) segítségével 

 + Ergonomikus dizájn: a készülék 

eleje egy mozdulattal nyitható 
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A MAHLE klímaszerviz-készü-
lékeinek új generációja teljesen 
új mércét állít fel a hálózatba 
kapcsolás, valamint a könnyű 
kezelhetőség és karbantartás 
tekintetében – a Bluetooth-szal 
és a WiFi-vel, a nagyméretű 
érintőképernyővel, egy álla-
potfigyelő alkalmazással és 
a távoli szervizeléssel. 

Sokoldalú kapcsolódási lehetőségeikkel 

új készülékeink lenyűgöző hatást kelte-

nek. Az összes készülék online kapcso-

lódik szerverünkhöz, a rajtuk lévő szoft-

verek pedig folyamatosan automatikusan 

frissülnek. Az ergonomikus kialakítás és 

az intuitív felhasználói felület világszínvo-

nalú. A karbantartó fedél egykezes kezel-

hetősége gyökeresen új megoldást jelent. 

Az új generációjú klímaszerviz-készülékek 

már átalakíthatók a R513a hűtőközeghez, 

és integrálhatók az ASA hálózatba. 

A nagyméretű 7 colos érintőképernyő 

egyszerűen és biztonságosan vezeti végig 

a műhely dolgozóját a klímaszerviz min-

den szükséges lépésén. Professzionális 

és prémium készülékeink egy alkalmazás 

segítségével vezérelhetők és ellenőrizhe-

tők. Ezenkívül egész Európára kiterjedő 

hatékony szervizhálózattal rendelkezünk, 

műszaki támogatást, betanítást és okta-

tásokat biztosítunk. 

 
Pótalkatrészt  
keres? 
Pótalkatrészeket és a tartozékok  

széles választékát kínáljuk -  

örömmel küldünk árajánlatot, ha  

megkeres bennünket a következő  

címen: sales-workshop-equipment 

@mahle.com

ArcticPRO® ACX 310 
 n R134a hűtőközeg 

 n Rendkívül kompakt 

 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n Szervizadatok adatbázisa 

 n A nem cseppfolyósítható gázok  

automatikus felismerése és 

manuális leengedés 

ArcticPRO® ACX 410 
 n R1234yf hűtőközeg 

 n Rendkívül kompakt 

 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n Szervizadatok adatbázisa 

 n A nem cseppfolyósítható gázok 

automatikus felismerése és 

automatikus leengedés 

Csak  
65 kg

Csak  
65 kg
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Nagy teljesítményű készülékek 
a klímaszervizhez

R134a hűtőközeg

R1234yf hűtőközeg 

ArcticPRO® ACX 320 
 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n 12 l-es hűtőközegtartály 

 n Nagy 7"-os érintőképernyő 

 n Nyomtató az ügyféligazolásokhoz 

 n Szervizadatok adatbázis 

 n Átalakítható R1234yf és 

R513a hűtőközeghez 

ArcticPRO® ACX 350 
 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n Átalakítható R1234yf és 

R513a hűtőközeghez 

 n Nagy 7"-os érintőképernyő 

 n Nyomtató az ügyféligazolásokhoz 

 n Szervizadatok adatbázis 

 n Klímateljesítmény teszt 

 n Nitrogén-/formálógáz-szivárgáskereső  

teszt 

ArcticPRO® ACX 380 
 n Használható hibrid járművekhez 

 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n Átalakítható R1234yf és 

R513a hűtőközeghez 

 n Nagy 7"-os érintőképernyő 

 n Nyomtató az ügyféligazolásokhoz 

 n Szervizadatok adatbázis 

 n Klímateljesítmény teszt 

 n Nitrogén-/formálógáz-szivárgáskereső  

teszt 

 n Oil Care rendszer: hermetikus olajos  

palackok 

ArcticPRO® ACX 420 
 n 12 l-es hűtőközegtartály 

 n Nagy 7"-os érintőképernyő 

 n Személygépjárművekhez, haszongép-

járművekhez, terepjárókhoz, mező-

gazdasági és hibrid járművekhez 

 n Nyomtató az ügyféligazolásokhoz 

 n Szervizadatok adatbázis 

 n Átalakítható R513a hűtőközeghez 

 n Opció: hibrid funkciók 

ArcticPRO® ACX 450 
 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n CE/PED tanúsítványok 

 n Nem cseppfolyósítható gázok 

teljesen automatikus leengedése 

 n Nyomtató az ügyféligazolásokhoz 

 n Szervizadatok adatbázis 

 n Klímateljesítmény teszt 

 n Átalakítható R513a hűtőközeghez 

 n Nitrogén-/formálógáz-szivárgáskereső  

teszt 

ArcticPRO® ACX 480 
 n Nagy teljesítményű vákuumszivattyú 

 n Nagy 7"-os érintőképernyő 

 n Nyomtató az ügyféligazolásokhoz 

 n Szervizadatok adatbázis 

 n Klímateljesítmény teszt 

 n Átalakítható R513a hűtőközeghez 

 n Nitrogén-/formálógáz-szivárgáskereső  

teszt 

 n Oil Care rendszer: hermetikus olajos  

palackok 
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Kezdő

Kezdő

Profi

Profi

Prémium

Prémium



54 55Termékkínálat 2022/2023
Műhelyfelszerelés és diagnosztika

Tartozékok 
a klíma-
szervizhez 

ROU – Recovery 
Only Unit
Az ismeretlen és szennyezett hűtőközeg 

könnyen és biztonságosan eltávolítható 

a jármű légkondicionáló berendezéséből 

 n R134a és R1234yf hűtőközeghez 

 n Már le van szervezve: elég egy  

telefonhívás – szállítás, elemzés és 

ártalmatlanítás – automatikusan  

és kellemetlen papírmunka nélkül 

ACX – univerzális 
öblítő készülék 
Öblítőedény tartóval a rugalmas haszná-

lathoz – teljesen függetlenül a klímaszer-

viz-készüléktől és a helyszíntől 

 n R134a és R1234yf hűtőközeghez 

 n Közvetlen hozzáférés a hűtőközeg- 

szűrőhöz a gyors csere érdekében 

 n Rugalmas alkalmazások: nagynyo-

mású tömlőcsatlakozó adapterkészlet 

különböző klímaszerviz-készülékekhez 

Távdiagnosztika 
és szerviztámogatás 

A MAHLE klímaszerviz- és váltóöblítő készülékek könnyen kezelhetőek és rendkívül megbízhatóak. 
Ha mégis probléma adódna, akkor a távdiagnosztikai részlegünk gyorsan az Ön segítségére siet. 

A teljes körű klímaszerviz-ajánlatunkkal kapcsolatos részletes információk megtalálhatók 

a „Hatékony karbantartási és szervizelési megoldások” c. kiadványunkban. 

ACX és  
ATX menedzser 
Távdiagnosztika és szerviztámogatás 

bármikor és bárhol 

 n Azonnali segítségnyújtás vészhely-

zetben – a technikusnak nem kell  

kiszállnia a helyszínre 

 n A klímaszerviz-készülék és a PC 

könnyen összekapcsolható USB 

port vagy WLAN segítségével 

 n A szervizpartner műhely a szervizké-

szüléket és az egyes részegységeket  

a távolból vezérelheti, a hibákat pedig  

szükség esetén helyszíni kiszállás 

nélkül képes elhárítani 

 n A MAHLE ArcticPRO® és 

MAHLE FluidPRO® típusú 

klímaszerviz-készülékekhez 

Távoli  
szolgáltatás 
Az ACX és az ATX menedzser  

szoftverének egyik funkciója

 n Töltse le a szoftvert közvetlenül  

a PC-re 

 n Kapcsolja össze a szervizkészüléket  

a PC-vel az USB porton keresztül 

vagy WLAN segítségével 

 n Az ACX és ATX menedzser szoft-

verben elindul a távoli karbantartás 

 n A MAHLE szervizkészülék sorozatszá-

mával az Ön MAHLE partnere, illetve 

meghatalmazott szervizpartnere a 

távolból is hozzáférhet a készülékhez 

 n Megjelenik a hidraulikus kapcsolási 

rajz és a szerkezeti részegységek 

 n Az Ön szervizpartnere a távolból vezé-

relheti a szervizkészüléket és az egyes 

szerkezeti részegységeket, majd  

elháríthatja a hibákat 

IDX 500 
Belső elemző készülék az ACX  

klímaszerviz-készülékhez (R134a  

és R1234yf hűtőközeg) 

 n Minden koncentrációban felismeri 

az R134a és R1234yf keverékeit 

 n A lehető legjobb védelmet nyújtja 

a klímaszerviz-készülékeknek 

 n A „Plug and play“ révén 

azonnal használható 

 n Teljesen automatikus vezérlés integ-

rált szoftveres folyamaton keresztül 

ACX RFID –  
hűtőközeg-elemző 
készülék 
Külső elemzőkészülék az R1234yf és újon-

nan az R134a hűtőközeghez használt 

MAHLE ACX klímaszerviz-készülékekhez 

 n A VDA előírásainak megfelelően 

 n Automatikusan irányított egyszerű 

kezelés és azonnali mérési eredmény 

Nitrogén-/ 
hidrogénszivárgás 
érzékelő készlet 

Szivárgáskereső bőrönd 

 n Készlet klímaberendezések szivárgási  

helyének azonosításához 

 n A készlet tartalma: formálógáz-palack,  

szivárgáskereső készülék formá-

lógázhoz és nyomásszabályozó 
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Automatizált szerviz automata 
sebességváltókhoz 

FluidPRO® ATX 250
 n Kicsi, de nagy a teljesítménye. Ideális 

választás, ha most szeretné felvenni a 

műhelye által nyújtott szolgáltatások 

körébe a váltóolajcserét. 

 n A csúcsmodell esetében kezelés-

kor a modern elektronika minden 

munkalépésen végigvezet, és ez 

az eredményoptimalizálás speci-

ális funkcióira is vonatkozik. 

 n A beépített adatbázis műszaki infor-

mációkat (olajmennyiség, olajfajta, 

meghúzási nyomatékok és olajszűrő 

kód), valamint adatokat biztosít azok-

kal a komponensekkel kapcsolatban, 

amelyeket csatlakoztatni kell a váltóra.

FluidPRO® ATX 280
 n Két szivattyú gondoskodik az opti-

mális teljesítményről az optimalizált 

funkcióknak köszönhetően. 

 n Integrált nívópálca funkció a zárt 

váltórendszereken végzett munkához. 

 n Boost funkció a fokozott leenge-

dési sebességért és a gyorsabb 

váltóöblítéshez. 

 n Quick Discharge a fáradtolaj-tartály 

ürítése során a maximális sebesség 

érdekében. 

 n WLAN-kapcsolat. 

 n Online adatbázis átdolgozott 

felhasználói felülettel és minden 

munkalépés ábrájával. 

 n Új alkalmazás: FluidPRO® ATX 

Remote Viewer. 

FluidPRO® ATX 190
 n Több kényelem a váltóöblítés 

és az olajcsere során (tiszta 

olaj, adalékanyag nélkül). 

 n A saját fejlesztésű alkalmazás fokozza 

a termelékenységet a műhelyben. 

 n A mindenkori folyamatlépések 

kijelzése közvetlenül a készülék 

kijelzőjén vagy az okostelefonon, 

vagyis a járművön belül és kívül. 

 n A cserélhető kannának köszönhe-

tően gyorsan átállhat új olajfajtára, 

mindezt a belső öblítési folyamatnak 

köszönhetően (Zero Cross-Contami-

nation) garantált tisztaság mellett. 

 n Az olaj folyásirányának automatikus 

felismerése a váltóban. 

Az Ön műhelye is végezhet 
olajcserét az automata sebes-
ségváltókban. A professzioná-
lis minőségnek és az egyszerű 
kezelésnek köszönhetően 
nagyon meggyőző a MAHLE 
ATX termékcsaládja. 

Az előnyök rövid áttekintése 

 + Teljesen automatikus 

 + Új online adatbázis a csatlakozási  

helyek ábráival 

 + Kizárólagos, szabadalmaztatott  

visszanyerő és töltőrendszer 

 + A több márkához is használható  

adapterrendszernek köszönhetően  

széles körű lefedettség 

 + Garantáltan nincs szennyeződés 

(Zero Cross-Contamination) 

 + Az olaj folyásirányának auto-

matikus felismerése 

 + Az ATF Remote Viewer alkalma-

zással vezérelhető (ATX 280) 

 + A dupla szivattyúnak köszönhetően 

(ATX 280) maximális teljesítmény a 

váltó és a motorolaj leszívásakor 

 + Olajvisszanyerő funkció 

 + Teljes nyomtatott jelentés 

A új  
ATX  

termékcsalád  
2022 

A 
MERCEDES- 

BENZ 
által engedélyezve
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Még több megoldás – 
a hatékony szolgáltatásokért 

Rendkívül pontos méréstechnikai 
eszköz dízelrészecskékhez 

EmissionPRO® 180
Dízel- és benzinmotorok megbízható 

kipufogógáz-mérése 

 n Megfelel az AU 5.01 irányelvnek 

 n A szoftver a kalibrálási részre és a 

felhasználói felületre van felosztva 

 n Moduláris felépítés 

 n Nyílt PC megoldás 

 n Integrált használati utasítás 

 n Intuitív szoftver

 n A diagnosztika és az irányított  

hibakeresés integrálható 

 n Univerzális fordulatszám-regisztráló 

egység a mért értékek USB-n vagy 

Bluetooth-on keresztüli átvitelével 

 n Nagyteljesítményű járműkommuniká-

ciós interfész a hibamemória  

kiolvasásához 

 n Kényelmes műhelykocsi nyomtatóval,  

billentyűzettel, egérrel, 24 colos 

monitorral és számítógéppel 

Az előnyök rövid áttekintése 

 + A MAHLE komplett kipufogógáz- 

vizsgálati csomagja 

 + Windows-alapú kipufogógáz- 

kibocsátás vizsgálóállomás 

 + Mobil és helyhez kötött használat 

 + Konfigurálható egyedi vevői  

igényekhez 

 PMU 400

Rendkívül pontos méréstechnikai eszköz 

dízelrészecskékhez 

 n A benzinmotorok akár 10 nanométeres  

részecskéit is képes mérni 

 n Frissítőmodulként tökéletesen  

használható az EmissionPRO® 180  

készülékhez, vagy akár más gyártók  

készülékeihez is 

„Cégünk új EmissionPRO® 180 készüléke a BRAIN BEE céggel folytatott fejlesztési és termelési 
együttműködés kimagasló eredménye.” Olaf Henning – a MAHLE konszern vezetőségi tagja és  
az Aftermarket üzleti egység vezetője 

Egyszerű 
kezelés 

Az előnyök rövid áttekintése 

 + Az üzletág vezető technológiája 

 + Egyszerű kezelés 

 + Önállóan is üzemeltethető, mert 

rendelkezik kijelzővel és billentyűzettel 

 + Bluetooth-on vagy USB-n 

keresztül kezelhető 
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Innovatív tech-
nológia a gyors 
és egyszerű 
rendszerkalibrá-
lás érdekében 

TechPRO® Digital ADAS

A kamera- és radarkalibrálás 

alapváltozata 

 n Keystone technológia 

 n WLAN-kapcsolat 

 n Targetless technológia 

 n Digitális lézeres távolságmérő 

 n A monitor automatizált magasság-

állítása (elektromosan vezérelt) 

 n Duális feszítőrendszer 

 n Meghosszabbított keresztgerenda 

Rendelkezésre áll:  
Fejlesztőkészlet 2.0 

TechPRO® Digital ADAS 2.0

A teljesen automatikus kamera- és 

radarkalibrálás legújabb technológiája 

 n Keystone technológia 

 n WLAN-kapcsolat 

 n Targetless technológia 

 n A rendszám vizuális felismerése 

 n A lézer mérési adatainak 

automatikus továbbítása 

 n A monitor teljesen automatikus 

magasságállítása 

 n Duális feszítőrendszer 

 n Meghosszabbított keresztgerenda 

Digitális ADAS kalibrálás 
A nagy teljesítményű Keystone rendszernek (szabadalmi igény beadva), a jármű rendszám alapján 
történő felismerésének és a teljesen automatikus mérésnek köszönhetően a kalibrálás néhány perc 
alatt befejeződik.

MIÉRT ELŐNYÖS A TECHPRO® DIGITAL ADAS? 
n Targetless technológia: Ez a szabadalmaztatás alatt 

álló MAHLE technológia képezi a rendszer tulaj-

donképpeni központi elemét. A digitális kalibráló 

tábla sokoldalúsága miatt a TechPRO® a gépjár-

műgyártók összes aktuális és jövőbeli referen-

ciaprotokolljához tudja igazítani a képernyőt. 

n Egyszerű kezelés: A gyors beállításnak és az intu-

itív kezelésnek köszönhető a jelentős mértékű 

időmegtakarítás. A rendszer lépésről lépésre 

végigvezeti Önt a kalibrálási folyamaton. 

n Teljesen automatikus: A digitális kalibráló tábla elekt-

romos vezérlése és beigazítása automatikusan és 

a mindenkori járműnek megfelelően történik, amit 

eközben egyetlen egyszer sem kell megmozgatni. 

n Önadaptív rendszer: A szoftver megvizsgálja a fizikai 

környezetet, és ehhez igazítja a digitális célképet. 

Így biztosítható a legmagasabb fokú pontosság. 

n Univerzálisan alkalmazható: Számunkra különösen 

fontos a maximális piaci lefedettség. A TechPRO® 

Digital ADAS kalibráló eszköz alapját egy olyan 

adatbázis képezi, amely a készülék öndiagnosz-

tikája alapján fejlődik tovább folyamatosan. 
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A járművezető-támogató  
endszerek egyszerű kalibrálása 



TechPRO® Digital ADAS 2.0

Keystone rendszer 

Ez a technológia a MAHLE digitális ADAS kalibrálásának központi 

eleme. A Keystone-nal a kalibrálási cél tökéletesen a járműre szab-

ható, annak mozgatása nélkül. 

Ennek a speciális szoftvernek köszönhetően a legnagyobb pon-

tossággal meg lehet határozni a kamara és a radar szögeit. A 

javasolt célkép helyesen van pozicionálva, és a hozzátartozó  

folyamatra van szabva, így a kalibrálás optimálisan fut és a lehe-

tő legjobb eredményt biztosítja. 

A monitor magasságállítása szintén automatikusan történik a  

készülékkijelző segítségével. Elegendő egy egyszerű parancs, és 

a képernyő a gyártói adatok szerinti helyes pozícióba áll. 

SKIP Digital ADAS 

A rendszámfelismerésnek* és az integrált speciális kamerának kö-

szönhetően azonnal felismerésre kerülnek a kalibrálandó rendsze-

rek. Nincs bizonytalanság, nincs felesleges időtöltés, és mindösz-

szesen egy kattintás szükséges! 

3D-s oktatófilmek gondoskodnak a biztonságról 

Minden gépjárműgyártó előírja a helyes kalibrálás meghatáro-

zott lépéseit. A TechPRO® Digital ADAS 2.0 segítségével min-

dent nyomon követhet. Közvetlenül a készülékkijelzőn könnyen 

érthető 3D-s oktatóvideókat játszhat le, amelyek minden lépést 

elmagyaráznak. 

*  Opcionális kiegészítő funkció, amely csak meghatározott  

SKIP-TechPRO® piacokon támogatott 

Lézeres távolságmérő vezeték 
nélküli adattovábbítással 

Az új lézeres távolságmérők egy mág-

nescsíkon csúsznak a keresztgerendán, 

és így teszik lehetővé a jármű helyzetének 

TechPRO® segítségével történő automa-

tikus bemérését. Nincs téves adatbevitel, 

nincs felesleges időtöltés – csak el kell 

indítani a kalibrálást! 

Teljesen automatikus kalibrálás néhány szempillantás alatt. Nálunk lehetséges a lehetetlen, és a 
TechPRO® Digital ADAS továbbfejlesztésével még gyorsabbá vált a kalibrálás. A diagnosztikai készü-
lékkel közvetlen kapcsolatban álló lézeres távolságmérők segítségével a TechPRO® Digital ADAS 2.0 
a járműbeállítás minden paraméterét érzékeli, majd továbbítja a TechPRO® számára, hogy azonnal 
testreszabható legyen a kalibrálás.

Targetless technológia 

Integrált kommunikáció NEXUS 3.0 

BUS-rendszerrel és WLAN-on keresztül

Teljesen automatikus 

elektromos magasságállítás 

Termékjellemzők: 
n Méret: 3.000 × 1.500 × 1.800 mm  

n Tömeg: 75 kg  

n 65 colos Full HD képernyő  

n  Integrált vezérlő számítógép  

(Windows 10) 

Rendkívül pontos lézerekkel 

történő távolságmérés 

Rendkívül könnyű 

radarkalibráló tábla 

Új
 D

IGITAL ADAS
 

technológia 

 

Jó tudni  
 
Természetesen a tartozékok is rendelhetők, mint 

például az EASY PLACING KIT, a kerékzárak 

és a porvédő. Ezzel kapcsolatos további 

információk külön árlistákon találhatók. 

Automatikus járműpozicionálás  

a Keystone technológiával 
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Az előnyök rövid áttekintése

 + A WiFi-s frissítésekkel 

mindig naprakész lehet 

 + Az innovatív interfész dizájn azon-

nali és gyors hozzáférést biztosít 

minden olyan információhoz, 

amelyre Önnek a professzio-

nális munkához szüksége van 

 + Az EU-s autópiac több 

mint 90%-át lefedi 

 + Elérhető a PASS THRU vezérlő- és  

programozás funkció 

TechPRO® – diagnosztikai  
eszközök 

A TechPRO® terméksorozat interaktív inter-

fészként működik Ön, mint autóipari szak-

értő és a jármű között. A számos sokoldalú 

funkció, az átfogó vizsgálati opciók, az egy-

szerűbb felhasználói szoftver és a számos 

interfész segítségével a TechPRO® vizsgá-

lóberendezések gyors munkavégzést és 

kitűnő eredményeket garantálnak Önnek. 

A TechPRO® egyszerűen kezelhető és töké-

letesen használható a műhelyben. A készü-

lék kiolvassa az adatokat és a hibákat, kijelzi 

a megoldásokat, lehetőséget nyújt a kom-

ponensek diagnosztizálására, és biztosítja 

azok kódolásának lehetőségét. 

TechPRO® Scan

Egy nagy teljesítményű operációs rendszer, 

amely akár tízszer gyorsabb a többi jár-

műdiagnosztikai rendszernél. A TechPRO®  

Scan azonnali és gyors hozzáférést bizto-

sít minden olyan információhoz, amelyre 

Önnek a professzionális munkához szük-

sége van. A diagnosztikai állomás felisme-

ri a járműrendszert, és felhasználóbarát 

kijelzéssel rendelkezik. Így Ön azonnal lát-

hatja, mely feladatok szükségesek a kar-

bantartáshoz. 

TechPRO®  
TechPRO® SMART 
7 mp-en belül indításra kész a jármű 

diagnosztikájához 

 n Könnyen kezelhető 

 n Integrált műszaki információk  

(kapcsolási rajz, hibalista,  

állapotkijelzés) 

 n Funkciók: adatok olvasása, hibák  

olvasása és megoldások megjele-

nítése; diagnosztika az egyes alkat-

részekhez és alkatrészkódolás 

 n 10,1 colos érintőképernyő 

és WLAN (csak kapocs) 

 n TecDocPOWERED 

 n Méretek: 317 × 217 × 50 mm 

(kapocs)/120 × 48 × 25 mm (VCI) 

 n Tömeg: 1.500 g (kapocs)/90 g (VCI) 

 n Kommunikációs protokoll: ISO 14230 

(ISO 9141-2)/ISO 11519 – J1850 

PWM / ISO 11519 – J1850 VPW / 

ISO 11898-2 – nagy sebességű  

CAN busz/ISO 11898-3 – alacsony 

sebességű CAN busz / SAE J2411 – 

egyes kábel CAN busz  

 n SAE J2534 PASS-THRU: 

NEXUS-THRU (opcionális) 

 n Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 

4.1 – WLAN 802.11 b/g/n dupla 

antenna – Beamforming technológia 

(kapocs)/Bluetooth 4.1 akár 100 m-es 

szabad terepi hatótávolsággal (VCI) 

 n Kijelző: 10,1 colos TFT LCD 

érintőképernyő, 1.200 × 800 

felbontással (kapocs) 

A világ leggyorsabb 
diagnosztikai eszköze 
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MAHLE OzonePRO 
a biztonságos tisztításért 
A MAHLE OzonePRO egy a műhelyben egyszerűen alkalmazható, professzionális tisztítókészülék. 
Az OzonePRO a speciális érzékelő segítségével optimális eredményt és biztonságos tisztítási 
folyamatot garantál. 

Nincs többé 
hely a  
vírusoknak! 

Az érzékelő a járműtípus információi és a 

jármű belső állapota alapján folyamato-

san elemzi a létrehozott ózon koncentrá-

cióját a jármű belsejében, amíg el nem éri 

az ideális értéket, majd az optimális tisz-

títás garantálása érdekében állandó szin-

ten tartja azt a szükséges ideig. 

A jármű belsejében a baktériumok és 

gombák által okozott kellemetlen szago-

kat is megbízható módon távolítja el az 

OzonePRO. 

Miért olyan fontos a jármű 
utasterének tisztítása? 

A vírusok, baktériumok és penészgombák 

gyakran megtalálhatók a járművek kárpit-

jában, szőnyegében vagy klímakörében. 

Ezért az Ön biztonsága és az ügyfelei biz-

tonsága érdekében azt javasoljuk, hogy 

minden karbantartás alkalmával alaposan 

tisztítsa meg a jármű utasterét. Manapság 

nagyobb szükség van a hatékony szerekkel 

végzett tisztításra, mint korábban bármikor. 

Az ózont (O3) gyakran használják a vizes- 

blokkok tisztítására, és tisztító hatásának 

köszönhetően megbízhatóan irtja a felüle-

teken vagy a jármű belsejében megtelepe-

dett vírusokat, penészt és baktériumokat. 

Az ózon egy elismert természetes tisztító-

szer, és számos felhasználási lehetőséget 

kínál: a levegő, a víz, a különböző felüle-

tek és anyagok tisztítására is használható.

Kényelmesen 
kezelhető az 

alkalmazással

12 V-os 
csatlakozás  

a szivargyújtón 
keresztül 
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MAHLE Aftermarket – 
mindig a megfelelő termékprogram 

Amit minden 
termékünk tartalmaz 

A MAHLE Aftermarket hét olyan erős márkát 
egyesít magában, amelyek világszerte vagy 
regionális szinten az innovációt és a megalku-
vás nélküli minőséget képviselik. 

Profitáljon a szaktudásunkból és a folyamatosan bővülő, átfogó 

termékportfólióból a következő területeken: 

 n Motoralkatrészek 

 n Tömítések 

 n Szűrők 

 n Hűtés és légkondicionálás 

 n Önindítók és generátorok 

 n E-mobilitás és elektronika 

 n Műhelyfelszerelés és diagnosztika 

 

Kiterjedt logisztikai hálózatunknak köszönhetően termékeinket a 

lehető leggyorsabban az Ön rendelkezésére bocsátjuk. 

MAHLE CustomerCare portál 

A MAHLE digitális ügyfélportálja a kulcs a szervizvilágunkhoz, mert 

itt együttesen található meg minden olyan termék, szolgáltatás és 

információ, amely a mindennapi munkához fontos lehet. A ticketing 

rendszer mellett - melynek segítségével közvetlenül a MAHLE szak-

értőknek küldheti el megkereséseit - reklámeszköz-áruházunk is az 

Ön rendelkezésére áll. Így azonnal és egyszerűen megrendelhető 

a következő oldalakon bemutatott valamennyi termék. Regisztrál-

jon díjmentesen a customercare.mahle-aftermarket.com oldalon. 

 

 

Kártörténeti brosúrák 

A kártörténeti brosúráink immár a műhelyek és hobbyszerelők nél-

külözhetetlen kézikönyvévé váltak. A mindenkori termékcsopor-

tokban gyakran felmerülő káreseményeket képekkel és a tényál-

lás, az ok/okok és az elhárítás, ill. az elkerülés részletes leírásával 

mutatjuk be. 

 

 

 

Műszaki poszterek 

A műszaki poszterek nagyon praktikus segítséget nyújtanak a min-

dennapi munkában – hasznos információkkal szolgálnak a termé-

keink ki- és beszerelésével kapcsolatban. Mindig jelen van, ezáltal 

azonnal kéznél is van, ha szükség van rá. A kártörténeti brosúrákat 

és a műszaki posztereket a kereskedelmi partnereinktől vagy on-

line a médiaközpontunkban igényelheti a mahle-aftermarket.com 

oldalon. 

A legjobb járműalkatrészek a megfelelő időben vannak a megfelelő helyen. A MAHLE több mint egy 
tucat logisztikai központot és számos regionális telephelyet üzemeltet Európa, Észak- és Dél-Amerika, 
valamint Ázsia stratégiailag fontos helyszínein – optimalizált árumozgással és abból adódóan a lehető 
legjobb rendelkezésre állással. 

A járműalkatrész-piacon a MAHLE termékek a legkeresettebbek közé tartoznak – a hamisítók számára is. Ezért a motoralkatrészek, a tur-

bófeltöltők és a hűtővíz-szabályozók csomagolásain speciális biztonsági címkét helyezünk el. Az különböző biztonsági jellemzők (VeoMark® 

és MAPP kód) kombinációját tartalmazza, amelyek együttesen maximális védelmet biztosítanak a kereskedelem számára a hamisításokkal 

szemben. Bárhol is legyen szüksége ránk, logisztikai központjaink és forgalmazói kirendeltségeink megtalálhatók a közelben – Argentíná-

ban, Brazíliában, Kínában, Németországban, Dubaiban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Indiában, Japánban, Mexikóban, Lengyelor-

szágban, Oroszországban, Svédországban, Szingapúrban, Spanyolországban, Dél-Afrikában, Törökországban, Ukrajnában és az USA-ban. 

30 telephely világszerte 

1.850 munkatárs 

80.000 pótalkatrész 

25.000 forgalmazó partner 100%  -ban eredetikészülék- 
gyártó szakértelem 

eShop

eShop Catalog Market Intelligence Service Ticket MediaCenter MAHLE Training Marketing My Account

MediaCenter MAHLE Training Marketing My Account

Catalog Market Intelligence Service Ticket

Please select your area:

Sign in

EN

https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/en/EUR/login/register
https://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/media-center/


Szakoktatások 

A MAHLE Aftermarket termékszakértői eljönnek Önhöz – szé- 

leskörű szaktudásuk teljes skáláját felvonultatva. Alternatív lehe-

tőségként Ön és munkatársai gyakorlatorientált szemináriumon 

vehetnek részt cégünknél. A magas színvonalú oktatásainkon 

a résztvevők mindig naprakész műszaki ismeretek birtokába 

juthatnak. Felkeltettük az érdeklődését? Ebben az esetben 

forduljon a kereskedelmi partneréhez, vagy küldjön e-mailt a  

ma.training@mahle.com címre. 

A MAHLE Aftermarket közösségi média csatornái 

Szeretné napi szinten követni a megjelenő újdonságokat, és sze-

retne részt venni a rendszeres akciókon és nyereményjátékokon? 

Az aktuális vásárokkal és rendezvényekkel kapcsolatos informá-

cióktól kezdve, a műszaki frissítéseken keresztül, egészen az ál-

talános újdonságokig – a közösségi média csatornáink segítsé-

gével semmilyen újdonságról nem marad le. 

MPULSE ügyfélmagazin 

Az ügyfélmagazinunk minden olyan fontos témáról beszámol, 

amely összefügg a MAHLE vállalattal és az értékesítés utáni pi-

accal: termékinformációk és háttérismeretek, műszaki ötletek 

műhelyek számára, beépítési útmutatók és videók, trendek és új 

fejlesztések, valamint izgalmas történetek és nyereményakciók. 

Az MPULSE évente kétszer jelenik meg, minden év márciusában 

és szeptemberében. Az mpulse.mahle.com oldalon az MPULSE 

egész évben elérhető online magazinként. 

Eladásösztönzés 

A kültéri reklámokhoz, üzlethelyiségekhez és a komplett műhely-

környezethez hasznos eladásösztönző anyagokat bocsátunk ren-

delkezésre, hogy Ön és ügyfelei folyamatosan értesülhessenek a 

fontos termékinformációkról, újdonságokról vagy akciókról. 

Promóciós árucikkek 

A tetszetős promóciós árucikkekkel az ügyfélkötődést szeretnénk 

erősíteni – legyen szó akár vásárokon vagy rendezvényeken osz-

togatott reklámajándékokról, vagy praktikus műhelyi segédeszkö-

zökről. Minden alkalmazási területen a megfelelő terméket kínáljuk. 
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Hírlevelünk havonta nyújt tájékoztatást az új termékekről, műszaki 

és műhelyi témakörökről, az ajánlatokról és akciókról, valamint a 

MAHLE Aftermarket világának további érdekes témaköreiről. Ön 

is szeretne havi hírlevelet? Akkor jelentkezzen be itt: www.mahle- 

aftermarket.com/eu/en/services/mahle-insider/#register

MAHLE e-bolt 

Nagykereskedőként Ön exkluzív módon gyorsan, biztonságosan 

és egyszerűen egyetlen felületen rendelheti meg a MAHLE ösz-

szes termékét. Előnyök az Ön számára: 

 n A termékábrák megkönnyítik az azonosítást 

 n Azonnal látható az elérhetőség és a beszerzési ár

customercare.mahle-aftermarket.com 

Információs füzetek és szórólapok 

Az információs füzeteinkkel és szórólapjainkkal szeretnénk tájé-

koztatást és felvilágosítást adni Önnek és ügyfeleinek – vállala-

tunkról, valamint termékeinkről és szervizszolgáltatásainkról egya-

ránt. Ennek során fokozottan ügyelünk a dokumentumok környezeti 

fenntarthatóságára: csak indokolt esetben nyomtatjuk ki az adott 

dokumentumot, csökkentjük a nyomtatási példányszámot, lehe-

tőség szerint fenntartható erdőgazdálkodásból származó, PEFC 

tanúsítvánnyal rendelkező papírt használunk, és a klímasemleges 

nyomtatási technikával az éghajlatváltozás megelőzését célzó pro-

jekteket is támogatjuk. 

Műszaki Hírnök 

A karbantartás és javítás témakörökkel kapcsolatos hasznos mű-

szaki információk és tippek – egészen egyszerűen e-mailben. A Mű-

szaki Hírnök rendszeres időközönként jelenik meg a honlapunkon, 

amiről kérésre e-mailben küldünk tájékoztatást. Szeretne levélben 

értesítést kapni a kiadványokról? Regisztráljon a következő oldalon:  

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

MAHLE eCat

Átdolgoztuk az online katalógusunkat, hogy Ön még könnyebben 

tájékozódhasson az ajánlataink között. A MAHLE Aftermarket eCat 

kiadványa az aktuális termékkínálatunkat is és sok más hasznos 

információt is tartalmaz: https://web.tecalliance.net/mahle-catalog 

Éjjel-nappal elérhető szolgáltatás: Termékforródrót 

Az elérhetőségek az Ön helyi MAHLE fióktelepének honlapján 

találhatók. 

Egyedi eladásösztönzés 

Örömmel dolgozunk ki az Ön számára egyedi eladásösz-

tönző koncepciókat is. Ajánlatainkkal kapcsolatban fordul-

jon értékesítési partneréhez, vagy írjon nekünk közvetlenül a  

customercare@mahle.com e-mail címre. 

mahlempulse  

az Instagram-on 

MAHLE  

YouTube-csatorna 

MAHLE  

Facebook-oldal 
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Értékesítés és logisztika

 n Vásárok 

 n Események 

 n Szerkesztőségi cikkek 

 n Grafikák 

 n Hirdetések 

 n Bannerreklám 

 n Értékesítési akciók 

 n Gyárlátogatások 
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