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Na to se lahko zanesete 

Motor z notranjim izgorevanjem bo sicer še nekaj časa z nami, 

prihodnost pa pripada e-mobilnosti in drugim pogonom brez 

izpustov – na cesti in v delavnici. Prav zato ne smemo zane-

mariti nobene vrste pogona. MAHLE razvija in ponuja izdelke 

ter celovite storitve za trajnostno mobilnost, ne glede na to, ali 

imajo motor z notranjim izgorevanjem, električni pogon ali alter-

nativne tehnologije in goriva. 

Naša ponudba obsega vse od hlajenja in klimatizacije ter motornih 

delov in filtrov do opreme za delavnice ter diagnostičnih naprav. 

V času, ko se mobilnost hitro spreminja, potrebujete izkušene-

ga, zanesljivega in inovativnega partnerja, ki ne zagotavlja le ka-

kovosti, zanesljivosti ter strokovnega znanja, temveč pozna tudi 

poti, ki jih ni »prevozil« še nihče. 

S pomočjo MAHLE bo vaša delavnica delovala optimalno – 

danes in jutri. 

Predgovor
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Inovacije in 
trajnostna mobilnost 

ODLIČNO OPRAVLJENO DELO!
Podpora družbe MAHLE.
Prav delavnice so tiste, ki vsak dan zagotavljajo mobilnost milijonov ljudi po vsem svetu. Tamkajšnji 
mehaniki vedno ohranijo hladno glavo, tudi ko se stvari zapletejo. Hitro in prilagodljivo pomagajo,  
ko jih potrebujete. Pridobivajo nova znanja o mobilnosti prihodnosti. In si kdaj tudi umažejo roke,  
da omogočijo nemogoče. To so pravi junaki!

Mi se pri tem držimo v ozadju. In uprav-

ljavcem delavnic pomagamo pri vsem 

ostalem. Kajti prav v času, ko se mo-

bilnost bliskovito spreminja in so varčni, 

podnebju prijazni motorji z notranjim 

zgorevanjem ter alternativne pogonske 

zasnove prisotne vzporedno, je izkušen, 

zanesljiv in inovativen partner še toliko 

bolj pomemben. 

Nekdo, ki ne le zagotavlja kakovost, za-

nesljivost in strokovno znanje – temveč 

pozna tudi poti, ki jih ni »prevozil« še nih-

če. Da se lahko delavnice povsem osre-

dotočijo na svoje delo in da med popra-

vili in vzdrževanjem vse teče, kot mora. 

In da je na koncu v ospredju le tisto, kar 

je zares pomembno: vaši odlični rezultati. 

ODLIČNO OPRAVLJENO DELO! 

Kako pravzaprav lahko opravimo  
odlično delo? 

S partnerjem, ki nam nudi podporo, in  

z nenehno rastočo paleto izdelkov na 

naslednjih področjih: 

 n Motorni deli 

 n Tesnila 

 n Filtri 

 n Hlajenje in klimatizacija 

 n Zaganjalniki in alternatorji 

 n E-mobilnost in elektronika 

 n Oprema za delavnice in diagnostiko 

 

Vse, kar počnemo pri MAHLE, mora 

upravljavcem delavnic in mehanikom pri-

našati resnično dodano vrednost. Zato si 

tudi redno zastavljamo ista vprašanja: Ali 

rezervni del izpolnjuje, kar obljublja? Ali je 

razpoložljivost zagotovljena? 

Kako preprosto je rokovanje z njim? Kako 

zagotoviti vrhunsko vzdrževanje in servi-

siranje ne glede na model? In kaj je po-

membno za mobilnost prihodnosti? 

Verjamemo, da bo motor z notranjim zgo-

revanjem še dolgo prinašal največji delež 

dela v delavnicah. Hkrati vemo, da priho-

dnost pripada e-mobilnosti, pa tudi drugim 

alternativnim oblikam pogonov in goriv. 

Zato se bomo tudi v prihodnje razvija-

li v obe smeri in delavnicam zagotavljali 

primerne izdelke in celovite storitve tako 

za pogone z notranjim zgorevanjem kot 

tudi za elektromobilnost – od hlajenja 

motorjev in klimatizacije preko motornih 

delov in filtrov do opreme za delavnice 

in diagnostiko. 

Naslednje strani nudijo pregled našega 

proizvodnega programa in naših ser-

visnih storitev. Vse informacije so na 

voljo tudi na spletnem mestu mahle- 

aftermarket.com.
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Bat je kos kovine, ki 
je nujno potreben za 
delovanje motorja z 
notranjim zgorevanjem, 
primeren pa tudi za to, 
da prepreči prevzetnost 
inženirjev.  
 
Ernst Mahle

Bati 
 

Stalno so v ognju, njihovi delovni pogoji pa se iz leta v leto zaostru-

jejo. Toplotna obremenitev (do 2600 °C) in povprečni vžigalni tlaki 

so se povečali, obremenitev masne sile pa je porasla zaradi kon-

ceptov visokih števil vrtljajev in tendence k večjim batnim hodom. 

Ustrezno se povečujejo tudi zahteve: manjša teža, manjša poraba 

olja in absolutna varnost – tudi pri toplem in hladnem obremenit-

venem testu ali trajni izpostavljenosti termičnim šokom. 

Posledica: višina gradnje oziroma kompresije se stalno zmanj-

šujeta. Kot nova rešitev tako v družbi MAHLE razviti bati 

ECOFORM® privarčujejo na teži – enodelni in ustrezno obdela-

ni bati MONOTHERM® so tako lahki kot aluminijasti. Tudi slednji 

so bili deležni bistvenega nadaljnjega razvoja – rezultat je alumi-

nijasti bat s hlajenim obročnim nosilcem. 

MAHLE se kot serijski proizvajalec udejstvuje pri Formuli 1 in tako 

pridobiva od izkušenj in znanja kraljevskega razreda. Kot največ-

ji svetovni proizvajalec batov je družba MAHLE intenzivno preuči-

la izdelke prihodnosti in dandanes ponuja rešitve za skoraj vsak 

motor – hitro, zanesljivo in po vsem svetu. Z našimi bati prejmejo 

drugovgradni motorni deli originalno kakovost in s tem gotovost, 

ki velja za vse naše proizvode: testirani v najzahtevnejših pogojih 

in potrjeni v praksi. Za to jamčimo. 
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Dobavljamo zmogljivost – 
tudi v Formuli 1 

 
Na dnu bata so navedeni 
trgovska ali blagovna znamka, 
največji premer bata, vgradna  
rega in smer vgradnje v skladu  
z določili vsakokratnega 
proizvajalca motorja. 



Bati Ecoform® z zasukanimi stranskimi jedri 
Bati z optimirano težo za bencinske motorje v 
osebnih vozilih. Posebna tehnologija litja omogoča 
majhno težo ob veliki strukturni trdnosti. Področja 
uporabe: tirna vozila, posebna vozila, ladijska 
tehnika, olje in plin, industrijski motorji. 

08 09

Bati obročnih nosilcev  
z oblogami s pestom 
Bati za dizelske motorje s kovinsko trdno 

povezanimi obročnimi nosilci iz posebne-

ga litega železa za visoko obrabno od-

pornost, zlasti v prvem utoru. Povečana 

obremenljivost oblog s pestom iz poseb-

nega materiala. 

Bati  
Monotherm® 
Enodelni bati iz kovanega jekla z izjemno vi-

soko strukturno trdnostjo, razviti za sodob-

ne zgorevalne prostore s tlaki 250 barov in 

več. S pritrjenim deblom in v kombinaciji s 

kratkim batnim sornikom je teža podobna 

kot pri aluminijastem batu. 

Bati z obročnim nosilcem  
s hladilnim kanalom in  
ojačanim dnom 
Za močno obremenjene dizelske motorje. 

Trda anodizirana plast (HA-plast) na dnu 

bata ščiti pred razpokami na robu oz. dnu 

vdolbine. 

Proizvodni program 2022/2023
Motorni deli

Bati Autothermatik®/ 
Hydrothermatik® 
Bati za močno obremenjene bencinske 

in dizelske motorje v osebnih vozilih. Z liti-

mi jeklenimi progami brez zarez oblikujejo 

enotno telo velike trdnosti. 

Bati Autothermik / 
Hydrothermik 
Bati izjemno mirnega teka za motorje 

osebnih vozil s prav tako litimi jeklenimi 

progami – prehod od obročka do deb-

la ima zareze. 

Bati s hlajenimi  
obročnimi nosilci 
Obročni nosilci in hladilni kanal se v po-

sebnem postopku združijo v sistem. Od-

vajanje toplote na prvem obročnem utoru 

je znatno izboljšano. 

Bati z obročnim nosilcem  
s hladilnim kanalom 
Za visoke obratovalne temperature:  

intenzivno hlajenje dna bata in predela 

obročkov z oljem, ki se pretaka v hladil-

nem kanalu. 

Liti bati s polnim deblom 
Liti bati s polnim deblom z dolgo življenj-

sko dobo za bencinske in dizelske mo-

torje – dno bata, predel obročka in deblo 

tvorijo robustno enoto. Območje uporabe: 

od modelnih motorjev do velikih motorjev. 

Kovani bati s polnim deblom 
Namenjeni pretežno za močno obre-

menjene serijske in dirkalne motorje.  

Posebni postopek izdelave krepi trdnost 

in omogoča manjše stenske reze in 

manjšo težo.

Optimalni bati – 
za vsako uporabo
Kot največji proizvajalec batov na svetu slednje ponujamo v številnih proizvodnih in materialnih  
različicah. Naša paleta izdelkov obsega lite ali z elektronskim snopom varjene aluminijaste bate  
ter sestavljene bate s spodnjimi deli iz aluminija, sferolitine in jekla. Sestavljeni bati so zvijačeni  
z zgornjimi deli bata iz kovanega jekla – materiala, ki se je izvrstno obnesel. Jekleni bati so poleg  
zvijačene različice na voljo tudi v torno varjeni ali visokotemperaturno spajkani obliki. Program  
batov MAHLE za velike motorje obsega izdelke s premerom do 580 milimetrov. 

Dvotaktni bati 
Izdelani iz posebnih aluminijastih zlitin za 

veliko mehansko in termično obremeni-

tev v dvotaktnih motorjih. 

Bati MonoWeld® za gospodarska vozila 
Torno varjeni jekleni bati prepričajo s svojo veliko termično obremenljivostjo in omogo-

čajo vžigalne tlake nad 230 bar. Zaprta, toga struktura omogoča boljše hlajenje robov 

vdolbine, saj so stene lahko tanjše. Pritrjeno deblo skrbi za boljše stransko vodenje in 

s tem za manjšo nagnjenost h kavitaciji. 

Bati Ferrotherm® 
Jeklena batna glava in aluminijasto batno 

deblo sta premično povezana z batnim sor-

nikom. Visoka trdnost in majhna obraba 

pri močno obremenjenih dizelskih motor-

jih omogočajo upoštevanje nizkih mejnih 

vrednosti izpušnih plinov in emisij. 
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Kompleti batnih obročkov 
Zmogljivost in tekalne lastnosti naših batnih 
obročkov nenehno izboljšujemo – pri tem  
najmodernejše izdelovalne naprave postavljajo 
standarde kakovosti.

Desetletja razvoja in proizvodnje zagotavljajo učinkovito sozvočje 

bata in batnih obročkov za najvišje zahteve: 

 n tesnitev zgorevalnega prostora od ohišja gonila 

 n omejitev in uravnava porabe olja 

 n odvajanje batne toplote v hlajeno tirnico valja 

Batni obroči se morajo stenam valja prilegati po vsem obodu – tudi 

če valj malenkostno odstopa od idealne oblike. Velika masna sila 

in zgorevalni tlaki ter močna obrabna obremenitev pomenijo veli-

ke zahteve za material glede trdnosti, kakovosti površine in oblike. 

Za vsak bat idealen komplet obročkov 

Ponujamo komplete batnih obročkov za skoraj vse motorje 

osebnih vozil, bencinske in dizelske motorje ter dizelske motorje  

gospodarskih vozil s premerom od 52 do 160 mm – v kakovo-

sti prvovgradnje ali posebej za utečene motorje. 

Izključno visokokakovostni materiali 

Pri normalnih do velikih obremenitvah uporabljamo materiale z 

laminarnimi grafitnimi vložki, za največje zahteve pa materiale iz 

sive litine z vsebnostjo krogličnega grafita ali jeklene materiale. 

Oplastitev tekalnih površin 

Za izboljšanje obrabnih lastnosti in zaščito pred vžganimi sledovi 

so tekalne površine batnih obročev oplastene (krom ali plazemsko 

brizgana plast iz kovinskega ali keramičnega materiala). 

 

Dobro je vedeti  
 
Komplet obročkov MAHLE »N« ustreza 

prvovgradnim obročkom. Ta komplet 

obročkov se lahko uporablja tako za 

nove kot za že utečene bate. Kom-

pleti obročkov MAHLE »V« in »G« 

predstavljajo gospodarno rešitev za 

normalizacijo porabe olja in zmanjšanje 

kompresijske izgube pri utečenih batih. 
Obročki z oznako TOP se vgradijo z oznako navzgor (proti dnu bata). 

Zanesljive komponente –  
brezhibno usklajene 
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Puše valjev 
Tudi tekalne površine valjev nenehno izboljšu-
jemo. Natančna prilagoditev honanih puš valjev 
batom in batnim obročkom (z optimiranimi 
površinami iz litega železa) zmanjša porabo 
olja, zniža blow-by, zagotavlja manjšo obrabo, 
krajše čase utekanja in daljše čase delovanja. 

Družba MAHLE izdeluje puše valjev za številne mednarodne proi-

zvajalce motorjev tako za serije kot za drugovgradnjo, a vedno po 

enakih strogih smernicah kakovosti za materiale, zgradbo in kako-

vost površine. Zaradi zmanjšanih toleranc pri izdelavi se puše na-

tančno prilegajo. Uporabljene zlitine, obdelavo talin in odrezovalno 

obdelavo izberemo v tesnem sodelovanju s proizvajalcem motorja. 

Materiali 

Za puše valjev uporabljamo poleg aluminija tudi legirano lito žele-

zo (lito železo z lamelnim grafitom se legira s fosforjem). Nadaljnji 

zlitinski elementi izboljšajo obrabne lastnosti, nastajanje bainita in 

najdrobnejšega perlita pa okrepi matrico. 

Honanje 

Dobro honanje zmanjša obrabo batnih obročkov, emisije delcev, 

porabo olja in trenje. Nadaljnje izboljšave pri honanju dodatno skraj-

šajo fazo utekanja valjev in izboljšajo tribološke lastnosti. Pogoj 

za dobro in enakomerno honanje tirnice valja je visoka kakovost  

materiala (litina brez por in votlih prostorov, homogena zgradba, 

enakomerna trdota, predobdelava vrtine). 

Najpomembnejši postopki honanja v posameznih procesnih stopnjah 
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Kakovost, ki prepriča –  
natančno in trpežno 

Oznaka Proces honanja Uporaba 

Različica 1. korak 2. korak 3. korak 4. korak

Običajno honanje 1 Diamant Diamant Serija bencinska osebna vozila 

2 Diamant Keramika Serija dizelska osebna vozila 

3 Keramika Keramika Serija gospodarska vozila 

Platojsko honanje 1 Diamant Diamant Diamant Serija bencinska osebna vozila 

2 Diamant Diamant Diamant Serija dizelska osebna vozila 

3 Diamant Keramika Keramika Serija gospodarska vozila 

Honanje s ščetkanjem 1 Diamant Diamant Krtače Serija gospodarska /osebna vozila 

2 Diamant Keramika Krtače

Fluidno peskanje Diamant Diamant Fluidno peskanje Mikro-finiš Serija dizelska osebna vozila 

Lasersko honanje 1 Diamant Lasersko strukturiranje Keramika Keramika Poskusna vozila /dirkalniki

2 Diamant Diamant /keramika Lasersko strukturiranje
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Razprševanje 
(angleško »sputter«: brizgati, 

razprševati)  

Postopek oplastitve po 

načelu katodne razpršitve, pri 

katerem se atomi iz kovinske 

katode razpršujejo z naletom 

ionov iz plinske razelektritve. 

Tako razpršena kovina se na 

tekalni površini ležajne skodele 

posede kot enakomerna plast. 

Drsni ležaji 

 

 

Skupaj s proizvajalci motorjev razvija-

mo in preskušamo drsne ležaje za vsako  

posamezno vrsto motorja. Stalne raziska-

ve osnov in razvoj materialov in tehnologij 

izdelave zagotavljajo največjo kakovost – 

odpornost proti utrujanju, prilagodljivost, 

visoka obremenljivost ter obrabna in koro-

zijska odpornost. Dobavljamo ležajne sko-

dele, prirobne ležaje, ležajne puše in nale-

tna tesnila s premerom od 27 do 140 mm 

ter ležajne puše od 6 do 105 mm. 

Materiali in postopki izdelave 

Poleg obstoječih vrhunskih tehnologij, 

kot so z razprševanjem (ang. »sputter«) 

izdelani ležaji, je MAHLE med proizva-

jalci originalne opreme vodilni na podro-

čju razvoja novih materialov in premazov. 

Uporabljajo se predvsem najsodobnejše 

bronaste zlitine brez svinca in nove, iz-

jemno trpežne aluminijeve zlitine. Kom-

binacija novih zlitin z novimi polimernimi 

prevlekami zagotavlja visoko odpornost 

na obrabo, zelo dobre lastnosti zasilne-

ga delovanja in močno zmanjšano pojav-

nost razjed, zlasti v fazah z mešanim tre-

njem pri motorjih s funkcijo start-stop in 

hibridnih motorjih. 

Najsodobnejši polimerni ležaji, ki jih upora-

bljajo proizvajalci originalne opreme, lahko 

na določenih področjih uporabe že nado-

mestijo ležaje, izdelane z razprševanjem. 

MAHLE poleg vseh klasičnih tehnologij 

zdaj dobavlja tudi različne polimerno 

prevlečene ležaje in polimerno prevlečene 

naletne podložke. 
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Odporno in trpežno –  
za vsak tip motorja 
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Komponente za krmiljenje ventilov 
Ventili skupaj z vložkom sedeža ventila in vodili sestavljajo zaprt 

sistem, ki mora vzdržati največje obremenitve. Zato v programu 

ne ponujamo le ventilov, temveč tudi njihove tribološke partnerje: 

vložke sedeža ventila in vodila ventilov. Skupni razvoj teh kom-

ponent kot sistem predstavlja prednost pri zmanjševanju obra-

be in ekonomičnosti. 

Vse vrste ventilov 

MAHLE po vsem svetu proizvaja ventile v najrazličnejših oblikah in 

izvedbah za osebna in gospodarska vozila – s premeri debla od 

5 do 12 mm in dolžinami ventilov od 80 do 210 mm. Veliko teh-

nično znanje in izkušnje, visoka produktivnost in izvrstna kakovost 

so družbo MAHLE povzdignili med najpomembnejše mednaro-

dne proizvajalce ventilov. 

Pri izdelavi velikih serij uporabljamo najsodobnejše tehnologije:  

plazemski prašni postopek pri izdelavi obdelovancev ali bru-

sni postopek pri visoki hitrosti pri mehanski končni obdelavi.  

Odvisno od namena se uporabljajo različni materiali in postop-

ki armiranja sedeža, trditve, nitriranja ali kromiranja ventilov.  

Za izjemne pogoje uporabe imamo v programu tudi z natrijem 

polnjene votle ventile (maksimalno odvajanje toplote). 

Vodila ventilov in vložki sedeža ventila 

Vodila ventilov centrirajo ventil na sedež ventila in izravnava-

jo stranske sile, ki delujejo na deblo ventila. Poleg tega odvaja-

jo toploto v glavo motorja. Glede na zgradbo se za vstopno in 

izhodno stran uporabljajo identična ali različna vodila ventilov. 

Paleta materialov sega od sive litine preko medenine do sintra-

nih materialov v različnih zlitinah. Vložek sedeža ventila sku-

paj z ventilom zatesnjuje zgorevalni prostor pred izgubo tlaka,  

odvaja tudi toploto in prepreči udarjanja ventilov v mehki mate-

rial glave motorja. Vložki sedeža ventila se izdelujejo pretežno iz 

zlitin krom-jeklo ali sintranih materialov. 

Za odpornost na izjemne mehanske, kemične in termične obremenitve in najboljše  

možno odvajanje toplote so naši ventili optimirani za različne namene uporabe. 

Materiali  
Avstenitna jekla  

Martenzitna jekla  

 

Izvedba  
Monokovinski ventili  

Bikovinski ventili  

 

Izvedba sedeža  
Plazemsko prašno 
armiranje  

Indukcijsko kaljenje 

Indukcijsko kaljenje 
vznožja  
Kaljenje obrisa 

Prekalitev  

Ravno površinsko kaljenje 

 

Votli ventili  
Premer stebla: > 6 mm  

Zapiranje vrtine:  

· lasersko varjenje  
· varjenje s trenjem  

Polnjeno z natrijem 

Vratni profil  
Stružen, brušen  

Konturno kovano  

 

Diskasto dno  
Obdelano  

Kovano  

S kaloto ali brez 

Nožna geometrija  
1–3 zareze  

Posebna izvedba  

 

Dolžina ventila  
80–210 mm  

 

Premer krožnika  
18–65 mm  

 

Premer debla  
5–12 mm 

 

Obdelava površine 

Nitrirano v solni kopeli,  
trdo kromirano 
(debeline sloja: 3–35 µm)

Kakovost in varnost –  
za mnogo kilometrov 
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Turbopolnilniki 

Turbopolnilniki so na tržišču z nadomestnimi deli za motorna vozila 

v porastu. Skoraj vsako dizelsko vozilo, izdelano v Evropi, Severni 

Ameriki in na Japonskem, deluje s turbopolnilnikom. 

Z znamko MAHLE so na trgu drugovgradnje na voljo visoko učin-

koviti turbopolnilniki. Na področju gospodarskih vozil pokrivamo 

več kot 70 % hitro vrtečih se izdelkov. 

Svoj proizvodni program nenehno širimo in za skoraj vsak tur-

bopolnilnik že imamo na voljo ustrezen vgradni komplet ali ga 

pripravljamo. 

Prednost pri kakovosti z integriranim postopkom 
razvoja in izdelave 

Da pri vrtljajih daleč nad 300.000 vrt /min in pri temperaturah 

izpušnih plinov nad 1000 °C na širokem področju dosežemo 

visoke stopnje učinkovitosti, je vrhunska razvojna in proizvodna 

kompetenca nepogrešljiva. Zato pri družbi MAHLE – v okviru 

integriranega razvojnega procesa – že v začetni fazi uporabljamo 

simulacijsko orodje za zagotovitev termodinamičnih in termome-

hanskih lastnosti.

Turbopolnilniki MAHLE se proizvajajo po uveljavljenih standardih 

z najnovejšimi postopki in najsodobnejšimi napravami – v celot-

nem koncernu. 

 n Kompresorska kolesa z obdelavo pri največjih hitrostih –  

večja natančnost uravnoteženosti, optimirana stabilnost  

pri hitrosti in zmanjšanje hrupa pri teku 

 n Dvojni batni obročki na rotorski gredi –  

manjša poraba olja, manj tujkov 

 n Ohišje turbine iz materialov visoke tehnologije –  

velika temperaturna obstojnost in dolga življenjska doba 

 n Funkcionalno procesno nadzorovano srednje ohišje  

in progresivno uravnovešanje rotorske gredi izboljšajo  

tekalno moč in zmanjšajo nastajanje hrupa 

 n Elektronsko varjena rotorska gred in kolesa za  

visoko trdnost 

Turbopolnilniki na izpušne pline so ključna tehnologija za povečanje zmogljivosti in zmanjšanje 
porabe in emisij. 
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Ključna tehnologija  
za povečanje zmogljivosti 
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Tesnila
MAHLE s svojo paleto tesnil po vsem svetu 
pokriva več kot milijon namenov uporabe in od 
leta 1990 predstavlja približno 200 milijonov 
homologacij motornih vozil. 

Od najenostavnejših sestavov do najnaprednejših večplastnih 

jeklenih konstrukcij – motorna tesnila morajo biti izjemno od-

porna in trpežna. Ekstremne temperature, visoki notranji tlaki, 

hladila in maziva vseh vrst: tesnila morajo vsemu temu biti kos. 

Linijo tesnil MAHLE Performance smo postavili na novo vse od 

temeljev, in sicer s pomočjo najnovejših tehnologij in najnapre-

dnejših materialov za tesnenje in zaščito motorjev, ki delujejo 

močneje in hitreje ter presegajo meje običajnih tesnil. 

Tesnilni materiali 

Materiali za tesnila glave motorja in sesalnega modula 

 n Večplastno jeklo: tesnila glave motorja in izpušnega kolektorja

 n Kompozitni material: tesnila glave motorja, izpušnega  

kolektorja in sesalnega modula 

 n Grafit: tesnila glave motorja in kolektorja 

Pokrovi za ventile/zobate jermene, oljna korita in drugi  

tesnilni materiali 

 n Visokozmogljiva kompozitna ohišja pogonskega jermena,  

vodne črpalke in tesnila diferenciala 

 n Plutovinasta tesnila za karter, pokrovi za ohišje pogonskega 

jermena in tesnila diferenciala s kovinskim nosilcem 

 n Pokrovi ventilov in tesnila za karter iz oblikovane gume 

 

MAHLE tukaj ponuja široko paleto storitev ter tehnične informacije, 

usposabljanja in podporo. 
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Neprekosljiv standard  
inovativnosti in kakovosti 
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Filtri
Filtrirni mediji v našem programu so glede na 
specifikacije in namen uporabe izdelani iz 
posebno obdelanega papirja, iz kopren ali 
večslojno. 

Filtri iz papirja 

Papirnati filtri MAHLE so sestavljeni iz kakovostnih celuloznih vla-

ken, impregniranih s specialnimi smolami, za uporabo v zračnih 

filtrih, filtrih za gorivo, olje in hidravličnih filtrih. Zaradi predogreva-

nja se lahko material oblikuje za tako imenovano žlebičenje. Nato 

se papir zgiba in impregnira glede na zahteve – z otrditvijo posta-

ne papir mehansko obremenljiv in kemično ter termično obstojen. 

Stabilna geometrija gub tudi pri veliki obremenitvi prepreči nasta-

janje blokov in zagotavlja, da zrak, olje ali gorivo vedno nemoteno 

tečejo. Finost filtra je glede na zahteve do 1 μm. 

Filtrirne koprene 

Plastična vlaka v mikrometrskem območju so izhodiščni material za 

kopreno – bolj fina ko so vlakna, bolj učinkovito je filtriranje. Koprena 

se nanese v slojih, pri čemer finost vlaken in gostota koprene naraš-

čata od umazane proti čisti strani. Učinek lijaka omogoča 99,9-% 

stopnjo filtriranja pri majhnem pretočnem uporu. 

V filtrih za kabino so koprene že uveljavljena rešitev, pri oljnih in 

zračnih filtrih pa se uporabljajo vedno pogosteje. Zmogljivost fil-

tra se poveča za do 40 %, hkrati pa se podaljša življenjska doba. 

V filtre za gorivo se koprena običajno vstavi skupaj s stabilizacij-

skim osnovnim papirjem. 

Večslojni filtrirni mediji 

Kombinacija koprene in papirja ima v primerjavi z običajnimi 

papirnatimi filtri do 40 % večjo sposobnost vpijanja – pri finosti 

od 3 do 5 μm. Večslojni filtrirni mediji se pretežno vgrajujejo v 

sodobne vbrizgovalne naprave za dizelsko gorivo. 

➡
➡

Impregnirana celulozna vlakna 

pod mikroskopom. 

Filtrirni papir po žlebičenju. 

Gotovo zgiban 

papir, ki se  

uporablja v filtru. 

Večslojni filtrirni medij s kopreno iz umetne snovi na umazani strani 

in papir na čisti strani. 

Umazana stran Material  
»meltblown« 

Čista stran Celuloza 
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Naš program filtrov:  
čisto po vaši meri 
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Zračni filtri 

V osebnih vozilih so v ohišje zračnega filtra, nameščenega na mo-

tor ali šasijo, vgrajeni okrogli in ploščati elementi, ki so glede na 

specifikacijo stabilizirani z lepilom na umazani strani in armirani-

mi rešetkami na čisti strani. V okolju z veliko prahu se na umazani 

strani dodatno vgradi predločilnik (penasta blazina). Oporno telo iz 

kovine ali umetne mase izenačuje veliko površinsko obremenitev.

V gospodarskih vozilih so na delu robustni, po teži optimirani siste-

mi zračnih filtrov iz umetne mase, primerne za recikliranje, ki zmanj-

šujejo hrup pri vsesavanju. Za doseganje velike filtrirne površine z 

veliko trdnostjo so običajno v obliki valja, optimirani z radialnimi  

tesnili in aksialnimi oporami. Dodatni varnostni vložki (posebni valji 

iz koprene) varujejo čisto stran pri vzdrževanju in menjavi. 

Čist vsesani zrak je nujno potreben za optimalno moč motorja. Zračni filtri MAHLE zadržujejo do 
99,9 % prahu, saj in delcev odrgnjenih pnevmatik ter omogočajo optimalno mešanico zraka in goriva. 
Visokozmogljiva absorpcija delcev zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v izjemnih pogojih (vročina, 
mraz, kemični vplivi) in upočasni obrabo ventilov, tekalnih površin valjev, batnih obročkov, drsnih  
ležajev in drugih komponent motorja. Za brezhibno delovanje morate filter menjati v skladu z intervali, 
ki jih predpiše proizvajalec avtomobila. 

 
Naši zračni filtri so povsem tesni 
Neočiščen zrak v sesalnem traktu onesnažuje merilnik zračnega toka in izkrivlja rezultate – to pa  
moti vbrizgavanje in povzroča obrabo. Za preprečevanje tako imenovanega obvodnega zraka  
se naši filtrirni vložki natančno prilegajo, tesnila pa so skrbno prilagojena. PUR-tesnila iz posebno  
razvite PU pene zagotavljajo tesnenje med umazano in čisto stranjo brez vrzeli. Odporna so na  
staranje in kemične vplive ter so temperaturno stabilna. Za optimalno prilagoditev geometriji  
tesnila je njihova prilagodljivost natančno definirana. 
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Filtri za kabino (LA) 

Filtri za kabino znamke MAHLE vozniku in potnikom tudi pri 

smogu ali cvetnem prahu zanesljivo zagotavljajo očiščen zrak in 

s tem poskrbijo za zdravje, dobro počutje in popolno osredo-

točenost. Poleg tega razbremenijo prezračevalni sistem, ščitijo 

sistem ogrevanja, klimatsko napravo in kabino pred umazanijo 

ter preprečujejo rosenje šip. 

 

Prednosti geometrije gub na naših filtrih za kabino: 

 n Dolga življenjska doba 

 n Nizek upor pri pretoku zmanjšuje obremenitev  

prezračevalnega sistema 

 n Natančno prileganje preprečuje obvodni zrak 

 

In: naši filtri za kabino so obdelani brez topil – škodljivega  

izparevanja tako ni. 

 

Filtri za kabino z aktivnim ogljem (LAK) 

Ta vrsta filtra zadržuje prah, umazanijo, škodljive izpušne pline 

in visoke koncentracije ozona ter zmanjšuje vonjave. Uporablje-

ni meh ima trislojno zgradbo: sloj iz aktivnega oglja je umeščen 

med dva sloja koprene. 

 

V vozilih z veliko kilometrino ali v posebno obremenjenem okolju 

se dodatno vgrajujejo predfiltri (LAP) iz poliestrskih pen ali kopre-

naste blazine, ki preprečujejo prehitro uničenje filtra v kabini – to 

znatno podaljša življenjsko dobo naših filtrov LA /LAK. 

Večkratna zaščita 

MAHLE lastnikom vozil ponuja veliko izbiro filtrov za kabino in jih 

razvija posebej za njihove individualne potrebe. 

Proizvodni program 2022/2023
Filtri

Filtri za kabino 
Med enourno vožnjo se v kabino vozila vpiha do 100.000 litrov zraka. Če je filter za kabino zamašen ali 
sploh ne dela, se lahko koncentracija škodljivih snovi v kabini poveča do vrednosti, ki so do šestkrat 
večje kot ob robu cestišča. MAHLE zato priporoča menjavo vsakih 15.000 km ali vsaj enkrat letno. 

Zaščita pred naslednjim: 

 n Cvetni prah 

 n Fini prah 

 n Saje 

 n Delci pnevmatik 

 n Industrijski prah 
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LAK 
Bolje 

LAO CareMetix®

Najbolje 
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LA  
Dobro 

 = Filter za kabino brez aktivnega oglja 

 = Filter za kabino z aktivnim ogljem 

 = Filter za kabino z dodatno zaščito pred vonjavami 
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CareMetix®

V zastojih, v tunelih, ob velikih gradbiščih, čistilnih napravah ali sveže pognojenih poljih lahko nasta-
jajo zdravju škodljivi amoniakovi in žvepleni plini, ki so povezani z neprijetnimi vonjavami. Novi filter 
za kabino CareMetix® ščiti s širokopasovno tehnologijo S5. Preprečuje, da v kabino vozila zaide fini 
prah, cvetni prah, plesen, saje, bakterije ali vonjave. 

CareMetix® (LAO) s širokopasovno tehnologijo S5 

Kdor je na poti v avtu, potrebuje čist zrak, da se lahko varno 

in osredotočeno udeležuje cestnega prometa, in da se počuti 

dobro. Naš zrak za dihanje je pogosto obremenjen z zdravju ško-

dljivimi in alergenimi snovmi in vonji, ki jih običajni filtri ne morejo 

izločiti. Rešitev: CareMetix® s širokopasovno tehnologijo S5 – 

petkratna zaščita s petimi sloji – filtrira tudi vonj! 

 – 5 slojev  
za splošno dobro počutje 
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Zadržuje cvetni prah, droben prah 
(PM2.5 in PM1) in izjemno fine delce 
(kot so saje in zavorni prah) 

Odstranjuje neprijetne vonjave,  
varuje pred alergeni in skoraj povsem 
preprečuje rast bakterij in plesni 

Zelo učinkovito odstranjuje škodljive 
pline, kot so ogljikovodiki 

Zelo učinkovito odstranjuje škodljive 
pline, kot so dušikovi oksidi (NOx) in 
žveplov dioksid (SO2) 

Povečuje stabilnost filtra 

1

2

3

4

5

Sloj visokozmogljivega filtra za delce 

Molekularni sloj 

Tehnični sloj aktivnega oglja 

Bio-funkcijski sloj z aktivnim ogljem 

Zaščitni sloj 

Saje in fini prah 

Škodljivi plini in neprijetne vonjave 

Cvetni prah in alergeni 

Plesen in plesnoba 

Bakterije 

Zaščita pred škodljivimi plini  
in neprijetnimi vonjavami 

Zaščita pred cvetnim prahom  
in sproščenimi alergeni 

Zaščita pred sajami in  
finim prahom (PM2.5 in PM1) 

Zaščita pred plesnijo 

Zaščita pred bakterijami 

Dobro je vedeti  
 

Filter za kabino je priporočljivo zame-

njati vsako leto ali najkasneje vsakih 

15.000 prevoženih kilometrov. Da boste 

vi in vaši najbližji vdihavali le svež zrak. 

CareMetix® je na voljo tudi za vozila z 

alternativnimi pogoni. 

1

2

3

5

4
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Motorno olje se nenehno onesnažuje – ostanki zgorevanja, prah, 

oljni koks, saje, delci, ki nastajajo pri drgnjenju, in kondenzati 

pospešujejo obrabo delov motorja. Čisto motorno olje zmanjša 

trenje, hladi dele motorja, ščiti pred korozijo in zatesni zgoreval-

ni prostor. Oljni filtri znamke MAHLE zanesljivo ščitijo pred del-

ci umazanije. Stabilna geometrija gub zagotavlja trdoto pri hla-

dnem zagonu – obremenitvene konice do 20 bar se izravnajo z 

veliko tlačno trdnostjo ohišja. 

Nadtlačni ventil zagotavlja oskrbo z oljem v vseh okoliščinah – v 

fazah hladnega zagona, pri nizkih zunanjih temperaturah in celo 

pri močno onesnaženih filtrirnih elementih. Povratni zaporni ven-

til preprečuje prazni tek filtra ob ugasnjenem motorju in zagota-

vlja hitro oskrbo z oljem ob zagonu. Kakovostni tesnilni materiali  

in natančno prilegajoči se priključni deli zagotavljajo zanesljivo  

ločevanje umazanega in filtriranega olja. 

Pomemben pogoj za brezhibno delovanje oljnega filtra je pravo-

časna menjava v skladu z vzdrževalnimi intervali, kot jih navaja 

proizvajalec avtomobila. 

 
Učinkovitejša izmenjava: menjalni oljni filter 

Uporaba menjalnih oljnih filtrov OC je preprosta: za hitro sprosti-

tev je ohišje iz globoko vlečene, prašno barvane jeklene pločevine 

opremljeno s poliedrom. Krovna plošča je opremljena z navojem za 

privojni nastavek in utorom za sprejem tesnila, filtrirni element pa z 

notranjim obodom proti oljnemu tlaku, ki deluje od zunaj navznoter. 

Oljni filtri Filtri za gorivo 
Ohišje

Vzmet

Obvodni ventil

Notranji obod kot 
oporni element 

Modul oljnih filtrov MAHLE za gospodarska vozila  

je temeljito integriran tako na strani olja kot na strani 

hladila. Tako je prisotnih manj vmesnih ploskev in 

mest tesnenja – visokozmogljivi umetni materiali 

nižajo težo in stroške. 

 
Vložki oljnih filtrov 
S filtrirnimi vložki iz programa OX se vaši  
delavnici ponuja posebno ekonomična rešitev: 
namesto menjave celega filtra se zamenja le  
umazan filtrirni vložek – ekološko smiselna  
rešitev, ki privarčuje stroške materiala in 
odstranjevanja. Vložki oljnega filtra so na 
voljo za vse oljne filtre z deljivim ohišjem. 

Filtri za gorivo MAHLE zanesljivo ščitijo 

pred tujki. Kakovostni filtrirni mediji šči-

tijo pred najmanjšimi delci umazanije in 

s tem pred korozijo. To zagotavlja varno 

delovanje motorja in gospodarno obrato-

vanje. Neprekinjena oskrba z gorivom se 

doseže z uravnavanjem tlaka in vračanjem 

presežka iz vbrizgalne črpalke v rezervoar 

– blaženje pulziranja izravnava nihanja v 

tlaku, ki ga povzroča črpalka za gorivo. Fil-

tri za gorivo MAHLE v celoti ustrezajo var-

nostnim standardom proizvajalcev avto-

mobilov in zagotavljajo tesnost celo pri 

nesrečah. Pogoj za brezhibno delovanje 

filtrov za gorivo je redna menjava v skladu 

z vzdrževalnimi intervali, kot jih navaja pro-

izvajalec avtomobila. 

Filtri za dizelsko gorivo 

Da se preprečita izločanje parafina in 

zgoščevanje pri nizkih temperaturah, de-

lujejo naši filtri za gorivo s predgretjem z 

električnimi grelnimi elementi ali z vrača-

njem goriva, ki ga je ogrel motor. Novejši 

filtrirni sistemi učinkovito izločajo tudi vodo 

– če je v dizelskem gorivu voda, obstaja 

nevarnost poškodb zaradi korozije in ka-

vitacije v vbrizgovalnem sistemu. 

Izločanje vode poteka v dveh fazah: 

 n 1. faza: poleg filtriranja delcev  

se najmanjši delci vode oblikujejo  

v večje kaplje. 

 n 2. faza: te večje kaplje se v stopnji  

izločanja (hidrofobna tkanina)  

odstranijo iz goriva. 

 

Novo in usmerjeno v prihodnost 

Za gospodarska vozila je družba MAHLE 

razvila poseben modul filtra za gorivo.  

Patentiran večstopenjski filtrirni element 

ponuja učinkovito izločanje vode: najprej 

se izločijo trdni delci, v naslednjih stopnjah 

pa se mikrofine vodne kapljice vežejo v 

večje kaplje (koalescenca) in izločijo. 

Menjalni filtri za gorivo 

Preprosto se privijejo na navojne nastavke 

filtrske glave. Montirana tesnila iz elastome-

ra skrbijo za tesnost med glavo in filtrom. 

Filtri napeljave za gorivo 

Sestavljeni so iz jeklene pločevine z zaš-

čito pred korozijo, legiranega jekla, alumi-

nija ali umetnih mas in se montirajo v na-

peljavo za gorivo. Kot opcija se opremijo 

z dodatnimi funkcijami (uravnavanje tlaka, 

predgretje, izločanje vode). 

Filtrski vložki za gorivo 

Pri ohišju filtra, ki se lahko odpre, se pri 

servisiranju zamenjajo le filtrski vložki.  

Ohišje ostane na motorju. To prihrani stro-

ške materiala in zmanjša porabo surovin. 

Filtrirni element iz 
posebnega papirja

Povratni zaporni ventil 
na čisti strani 

Povratni zaporni ventil 
na umazani strani 

Krovna plošča 

Tesnilo 
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Filtrirano gorivo  

Emulzija za črpalko  

Izločanje delcev in aglomeriranje 

vodnih kapljic  

Čisto dizelsko gorivo z vodnimi  

kapljicami  

Hidrofobna mreža Izločena voda 

Prikaz delovanja dvostopenjskega filtra  

z vgrajenim izločevalnikom vode. 
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Učinkovitejše izločanje vode 

Običajni filtrirni sistemi delujejo enostopenjsko. Rezultati preskusov 

pa dokazujejo, da pri onesnaženem gorivu učinkovitost izločanja 

vode teh sistemov pade s 96 na manj kot 15 odstotkov. Zato fil-

ter CleanLine deluje po dvostopenjskem načelu. 

1. stopnja 

Filtriranje nečistoč iz dizelskega goriva in aglomeracija  

vodnih kapljic 

2. stopnja 

Izločanje kapljic aglomerirane vode iz filtriranega goriva 

Z lovljenjem nečistoč v prvi stopnji filtriranja se lahko v drugi stopnji 

nato učinkoviteje izloči voda. To zagotavlja maksimalno izločanje 

vode skozi celoten servisni interval. Poleg tega se zaradi ločitve 

na dve stopnji učinkovito izločijo tudi najmanjše vodne kapljice. 

Laboratorijski preizkusi in testi v praksi dokazujejo, da je novi dvo-

stopenjski pristop srednjeročno in dolgoročno boljši od običajnih 

sistemov. 

Globalno bodo na voljo tri različice: 

 n Dvostopenjski CleanLine z vgrajenim rezervoarjem za vodo  

(na voljo samo v Južni Ameriki) 

 n Dvostopenjski CleanLine brez rezervoarja za vodo  

(na voljo v EMEA) 

 n Enostopenjski CleanLine brez rezervoarja za vodo  

(na voljo v EMEA) 

Primerjava med običajnimi izločevalniki vode  

in zasnovo MAHLE 

Filtri CleanLine 

11 4

2 5

3 6

Dizelsko gorivo z umazanijo in vodo 

Nečistoče in voda se ločijo v enem koraku 

Učinkovitost izločanja vode se tekom življenjske  

dobe filtra zmanjšuje 

Dizelsko gorivo z umazanijo in vodo 

1. stopnja: nečistoče se izločijo, majhne kapljice  

vode pa aglomerirajo 

2. stopnja: večje kaplje vode se izločijo iz  

očiščenega dizelskega goriva 

Enostopenjsko izločanje vode 
(običajni sistem) 

Dvostopenjsko izločanje vode  
(filter CleanLine) 

Izločena voda odteče 
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Filtri za gorivo – preprosta  
in čista zamenjava 
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Manj zamašen filter 

Učinkovitejša dvostopenjska filtracija filtra CleanLine izloči več 

nečistoč in v vsaki kategoriji vozil zmanjšuje težave zaradi za-

mašitve (npr. naraščanje diferenčnega tlaka). 

Najboljše ocene v primerjavi  
z običajnimi sistemi 

Stanje  
filtra 

Učinkovitost izločanja 
vode pri običajnih  
enostopenjskih sistemih 

Učinkovitost izločanja 
vode pri dvostopenjskem 
filtru CleanLine 

Nov filter Več kot 93 % Več kot 93 % 

Rabljen filter v  
delovnih pogojih 

Do 20 % Več kot 70 %

Učinkovitejše izločanje vode  
iz dizelskega goriva 

Manj vode v dizelskem gorivu –  
večdnevno laboratorijsko preizkušanje biodizla 

Večji ko je delež biodizla, večja je vsebnost vode v dizelskem 

gorivu. 

Učinkovito izločanje vode –  
laboratorijski preizkus z umazanimi filtri 

Opravljena je bila primerjava treh sistemov: MAHLE, konkurenčna 

znamka A in konkurenčna znamka B. Kljub bolj onesnaženemu  

filtru je dvostopenjski sistem CleanLine izločil več vode. 

Zaščita pred stalno nevarnostjo 

Dizelsko gorivo je po naravi nagnjeno k vpijanju vode. V regijah, kot 

je Južna Amerika, se ta težava v zadnjih letih zaradi uporabe meša-

nic biodizla še poslabšuje. Večja ko je nagnjenost goriva k vpijanju 

vode, bolj naraste vsebnost vode in težavnejša je njegova filtracija. 

Vodo je treba odstraniti iz dizelskega goriva zato, ker lahko po-

škoduje komponente sistema za vbrizg, kot so črpalka za gorivo, 

injektorji, ventili in deli dovoda goriva. Dodatno težavo predstavljajo 

mikroorganizmi, ki se hitro namnožijo v mirujočem dizelskem gori-

vu s povečano vsebnostjo vode. Ti organizmi še dodatno mašijo 

filter in tako povzročajo naraščanje diferenčnega tlaka. 

Previsok diferenčni tlak dolgoročno škoduje sistemu. Filter CleanLine 

z dvostopenjsko filtracijo v svojem neposrednem konkurenčnem 

okolju predstavlja najučinkovitejšo rešitev za ta izziv. 

■ Konkurenčne znamke          ■ CleanLine

Pretok: 
150 l/h 
Lahko vozilo 

0

100

200

300

400

500

Diferenčni tlak (mbar)

Pretok: 
400 l/h
Srednje težko vozilo 

Pretok: 
600 l/h
Težko vozilo 

Filter izloči več vode  
iz dizelskega goriva 
 

Prednost dvostopenjske filtracije v primerjavi z običajnimi 

sistemi postaja vse bolj jasna, čim dlje se uporablja. 

Motor po 0 urah delovanja  

0 prevoženih km po menjavi 

Motor po 750 urah delovanja  

50.000 prevoženih km po menjavi 

Vsebnost vode (ppm)■ Konkurenčne znamke   

■ CleanLine

Motor po 300 urah delovanja  

20.000 prevoženih km po menjavi 
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Konkurenčna znamka A

Konkurenčna znamka B 
Konkurenčna znamka B

Učinkovitost izločanja vode (%)
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Prednosti filtrov CleanLine 

 n Maksimalno izločanje vode in zmogljivost  

zadrževanja prahu skozi celotno življenjsko dobo 

 n Vrhunska učinkovitost 

 n Boljša zaščita sistema za vbrizg 

 n Prihranek stroškov za vzdrževanje injektorjev  

in črpalk za gorivo 

 n Trpežno ohišje iz umetne mase 

 n Nižji stroški na kilometer 

 n En sam izdelek je primeren za več namenov 

uporabe, zato zahteva manj dokumentacije 

 n Preprosta zamenjava filtra in uporaba 

obstoječega rezervoarja za vodo 
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Vložki za sušilnik zraka Sečninski filtri 
Dušikovi oksidi (NOx) povzročajo smog in kisli dež ter krepijo učinek 

tople grede. Za zmanjšanje emisij se uporablja sredstvo AUS 32 

(32,5-odstotna raztopina sečnine). Sredstvo AUS 32 je vodeno, 

bistro, nestrupeno, nenevarno za uporabo in ne predstavlja tve-

ganja za človeka in okolje. Sredstvo AUS 32 se prodaja pod raz-

ličnimi trgovskimi znamkami na bencinskih črpalkah ali v proda-

jalnah z opremo – kot AdBlue v Evropi, DEF v Severni Ameriki ali 

ARLA 32 v Braziliji. Poraba znaša približno 5 % porabe goriva. 

Sredstvo AUS 32 omogoča doseganje vedno ostrejših zakonskih 

mejnih vrednosti, ki dosegajo ali celo presegajo standarda EURO 6 

in Tier-2-Bin-5 (ZDA). Ta metoda čiščenja izpušnih plinov je teh-

nično zahtevna in s selektivno katalitično redukcijo (s kratico SCR) 

pretvarja dušikove okside v neškodljivi dušik (N2) in vodo (H2O). 

Sistem SCR 

Raztopina sečnine se iz ločenega rezervoarja regulirano vbrizga-

va preko vbrizgovalnih šob v tok izpušnih plinov, neposredno pred 

katalizator SCR. Vroči izpušni plini razgrajujejo raztopino sečnine 

na amoniak in izocianovo kislino (termoliza). 

Voda v raztopini pa razgrajuje izocianovo kislino na amoniak in 

ogljikov dioksid (hidroliza). 

Dušikovi oksidi v izpušnih plinih nato v katalizatorju reagirajo z 

amoniakom in se pretvorijo v nenevarni dušik in vodno paro. 

Težava z onesnaženjem – MAHLE ima rešitev 

Vedno več proizvajalcev uporablja sisteme SCR in potreba po raz-

topini sečnine se veča. Vedno zapletenejši postopki skladiščenja 

in prevažanja povečujejo tveganje onesnaženja z nevarnostjo one-

snaženja, obrabe ali celo izpada občutljivih sklopov (vbrizgovalne 

šobe, katalizator, druge sistemske komponente). 

Da se to prepreči, ponuja MAHLE Aftermarket sečninske filtre v 

preverjeni originalni kakovosti. Filtrirni mediji s finimi porami zago-

tavljajo dolgotrajno pravilno delovanje sistemov SCR. 

 
Dobro opremljeni za  
prihodnost  
 
Sečninski filtri MAHLE zagotavljajo varno  
in zanesljivo delovanje sistema SCR.  
Tako ste optimalno opremljeni za trenutne  
in prihodnje emisijske standarde. 

Za delovanje 
varnostnih 
sistemov 
s stisnjenim 
zrakom 

Posebej za gospodarska vozila 

Številni krmilni in regulacijski procesi v  

gospodarskih vozilih potekajo s stisnjenim 

zrakom, na primer v zavornem sistemu. 

Če zrak vsebuje vlago, se lahko napeljave 

in posode poškodujejo. Če se v mazivnih 

slojih pojavi voda, lahko ta zamrzne. Da 

se to prepreči, sušilniki zraka odvzemajo  

vlago. Kot komponente, pomembne za 

varnost, je treba sušilnike zraka obvezno 

zamenjevati v skladu s predpisi proizva-

jalca. 

Vložki za sušilnik zraka znamke MAHLE 

delujejo neodvisno od temperature. Rege-

neracijo sušilnega sredstva uravnava sis-

tem – umazanija iz predfiltra in konden-

zirana voda se izločata istočasno. Tako 

notranjost kot zunanjost vložkov sušilnika 

zraka znamke MAHLE sta odporni na ko-

rozijo in zanesljivi tudi v zahtevnih pogojih. 

Materiali: za varnost ljudi, mo-
torja in okolja – samo najboljše 

Ovoj vložka za sušilnik zraka je sestavljen 

iz trpežnega jekla ali polietilena (PE). Na 

čelni strani ima vtisnjen navoj za privitje 

na glavo. Posebnost pa predstavlja vse-

bina te kartuše: sestavljena je iz drobne-

ga granulata ali silikonskih kroglic velikosti 

1–3 mm, odvisno od uporabe oz. tipa vo-

zila. Materiali so izredno prehodni. Celot-

na površina je zasnovana tako, da never-

jetno hitro vpija in oddaja vlago. 

Tako se aktivira takoj, ko mimo nje steče 

zrak iz kompresorja ali iz ločene posode, 

in se vedno znova samodejno regeneri-

ra. Za izločanje najbolj finih delcev olja iz 

zraka in s tem daljšo življenjsko dobo so 

v vložek sušilnika zraka deloma integrirani 

izločevalniki olja (koalescenti). 

Vložki za sušilnik zraka MAHLE 
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MAHLE ponuja celovit program filtrov – v kakovosti originalne  
opreme. Vsi filtri so izjemno učinkoviti – za zaščito ljudi, 
motorja in okolja. Poleg tega proizvodni program nenehno 
razširjamo z inovativnimi izdelki, na primer filtri CleanLine. 
Seveda se tudi ti filtri izdelujejo v kakovosti originalne opreme. 

Filtri za olje v menjalniku 
Da bo menjalnik držal dlje 

Kot vsa obratovalna sredstva v vozilu je tudi olje v menjalniku 

izpostavljeno staranju in obrabi. Pri zelo visokih temperaturah, 

na primer zaradi športnega stila vožnje ali vožnje s prikolico, se 

lahko olje v avtomatskem menjalniku stara hitreje kot v običaj-

nih razmerah. 

 
Primerjava metod menjave olja 

Za daljšo življenjsko dobo in brezhibno delovanje vse zapletenej-

ših avtomatskih menjalnikov mnogi proizvajalci vozil spreminjajo 

svoje specifikacije olja za menjalnik: vse manj enkratnega polnje-

nja, ki bi naj vzdržalo celotno življenjsko dobo vozila, in vse več 

rednega menjavanja ali menjavanja po potrebi. 

Enostavno bolje: dinamična menjava olja 

Pri običajni oziroma statični menjavi olja se zamenja približno  

30 do 50 % olja v menjalniku, pri čemer se novo in staro olje 

premešata. Nasprotno se pri dinamični menjavi olja v menjal-

niku z uporabo naprav za izpiranje FluidPRO® družbe MAHLE  

zamenja do 100 % olja. 

Prednosti za voznika: 

 n preprečijo se stroški popravila menjalnika 

 n znatno izboljšano vedenje menjalnika 

 n odstranitev manjših motenj menjalnika  

(npr. trzanje ali slabo speljevanje) 

 n daljša kilometrina na menjalnik 

 
Filtri za olje v menjalniku MAHLE 

Naši filtri za olje v menjalniku odstranijo ostanke drgnjenja iz 

menjalnika in ga učinkovito ščitijo pred poškodbami. Že danes 

družba MAHLE ponuja primerne rešitve za številne običajne  

avtomobilske znamke in tipe vozil. Ta proizvodni program bomo 

nenehno širili tudi v prihodnje. 

Statična menjava olja 

Dobro je vedeti 
25 % na novo registriranih vozil v EU že vozi  

z avtomatskim menjalnikom, trend pa še narašča. 

Svetovna proizvodnja vozil z avtomatskim menjalni- 

kom se je v zadnjih petih letih povečala za kar 40 %. 

Menjava olja v menjalniku na vsakih 60.000 km ali  

vsaka 4 leta podaljša življenjsko dobo zapletenih  

avtomatskih menjalnikov in poskrbi za optimalno  

delovanje menjalnika. 

+ Dinamična menjava olja

 

Pri dinamični menjavi olja je mogoče 
zamenjati od 90 do 100 % olja. 
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Upravljanje toplote 

Paleta  
izdelkov 

Učinkovito upravljanje toplote je ena od ključnih tehnologij za mobilnost danes in jutri. Kot eden 
vodilnih svetovnih dobaviteljev na tem področju vam MAHLE in naša blagovna znamka BEHR ponu-
jata celotno paleto izdelkov, storitev ter rešitev za delavnice za uspešen servis in popravila osebnih 
ter gospodarskih vozil z vsemi vrstami pogonov. Poleg več kot 8000 nadomestnih delov za klimati- 
zacijo vozil in hlajenje motorja v 25 skupinah izdelkov to vključuje tudi servisno ter diagnostično 
opremo za klimatske naprave, tehnična usposabljanja in informacije o popravilih ter vzdrževanju. 

Klimatizacija 

 n Klimatski kompresorji 

 n Klimatski kondenzatorji 

 n Sušilni filtri in akumulatorji 

 n Ekspanzijski ventili in dušilne cevi 

 n Uparjalniki 

 n Stikala za klimatsko napravo 

 n Električni krmilni elementi  

za mešalne lopute 

 n Ventilatorji za kabino 

 n Olja za klimatske kompresorje 

 n Klimatski regulatorji ventilatorjev  

in upori 

 n Toplotni izmenjevalniki za kabino

Hlajenje motorja 

 n Hladilniki za hladilo 

 n Ekspanzijske posode 

 n Ventilatorji in sklopke

 n Ventilatorji kondenzatorja /  

hladilnika za hladilo 

 n Hladilniki polnilnega zraka 

 n Hladilniki za olje 

 n Hladilniki recirkulacije izpušnih plinov 

 n Električne črpalke za hladilno sredstvo 

 n Stikala in senzorji 

 n Termostati 
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Izdelki za vse  
vrste pogonov 



Električne črpalke za hladilno 
sredstvo
Elektronsko krmiljene črpalke za hladil-

no sredstvo MAHLE so osrednji element 

sodobnega upravljanja toplote. V pri-

merjavi z mehanskimi črpalkami za hla-

dilno sredstvo imajo številne prednosti. 

Ker so neodvisne od jermenskega pogo-

na, jih je na primer mogoče vgraditi na 

poljubno mesto v motornem prostoru in 

so primerne tudi za hibridna ter električna 

vozila. Ločeno uravnavanje pretoka hla-

dilne tekočine in majhne mehanske izgu-

be zagotavljajo hitrejše segrevanje, zlasti 

pri hladnem zagonu, ter visok izkoristek, 

bistveno manjšo porabo goriva in nižje 

izpuste CO2.

Termostati 
MAHLE kot globalni partner v imenu pri-

znanih proizvajalcev avtomobilov in motor-

jev razvija ter proizvaja sisteme in kom-

ponente za upravljanje toplote. Termostati 

MAHLE delujejo tako v tropski vročini kot 

arktičnem mrazu. S krmiljenjem hladilnega 

krogotoka vsak motor hitro spravijo na pra-

vilno delovno temperaturo. MAHLE ponuja 

veliko različnih termostatov in drugih kom-

ponent za uravnavanje temperature za raz-

lične potrebe. 
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Hlajenje 
motorja 

Hladilniki za olje 
Tehnično dovršeni hladilniki za olje MAHLE 

ne le podaljšujejo intervale menjave olja, 

temveč se zaradi skoraj konstantnega 

temperaturnega razpona motornega olja 

podaljša tudi življenjska doba motorja. Da 

zadovoljimo vse zahteve svojih strank, po-

nujamo veliko izbiro različnih tipov hladil-

nikov za olje, hlajenih z zrakom ali hladi-

lom. Posebej lahka in prostorsko varčna 

izbira je hladilnik za olje, sestavljen iz skla-

da plošč, ki ne potrebuje ohišja za hladilo 

in je v celoti izdelan iz aluminija. 

Hladilniki polnilnega zraka 
Od povečanja zmogljivosti v celotnem raz-

ponu vrtljajev motorja do prihranka goriva 

in toplotne razbremenitve motorja: hlajenje 

zraka za zgorevanje s hladilniki polnilnega 

zraka ima pri prisilno polnjenih motorjih 

številne prednosti. Nič čudnega torej, da 

so s hladilnikom polnilnega zraka opre-

mljena skoraj vsa sodobna motorna vozila, 

ki imajo vgrajen turbopolnilnik. MAHLE 

ponuja dve različici: modeli za nepos-

redno hlajenje polnilnega zraka, pri katerih 

se hladilnik, nameščen na sprednjem delu 

vozila, hladi z okoliškim zrakom, in modeli 

s posrednim hlajenjem polnilnega zraka. 

Skozi te tečejo hladila, ki preko nizkot-

emperaturnega hladilnika oddajajo toploto 

okoliškemu zraku. 

Hladilniki recirkulacije izpušnih 
plinov 
Temperatura zgorevanja v valju ima ve-

lik vpliv na nastajanje dušikovih oksidov 

v zgorevalni komori. Hladilniki recirkula-

cije izpušnih plinov MAHLE omogočajo 

zanesljivo izpolnjevanje veljavnih mejnih 

vrednostmi. Posebni izmenjevalniki to-

plote iz kakovostnega legiranega jekla ali 

aluminija hitro ohladijo del glavnega toka 

izpušnih plinov. Ta se nato dovaja nazaj 

v sesani zrak. Nižja temperatura zgore-

vanja v valju pozitivno vpliva na nastaja-

nje spojin NOx. 

Ventilatorji in sklopke 
Z učinkovitim zagotavljanjem hladilnega 

zraka zmanjšamo porabo goriva in varu-

jemo okolje. Z izdelki tradicionalne blagov-

ne znamke Visco®, ki je na trgu prisotna 

že več kot 50 let, ima MAHLE v svoji po-

nudbi še posebej preverjene in zmogljive 

ventilatorje in ventilatorske pogone. Sklop- 

ke Visco® zagotavljajo dodaten prihranek 

in tišje delovanje motorja. 

Pri motorjih za gospodarska vozila in zmo-

gljivih motorjih za osebna vozila omogo-

čajo uravnavanje potrebnega pretoka 

hladilnega zraka, tako da v odvisnosti od 

temperature vzpostavljajo torno povezavo 

z ventilatorjem in vplivajo na njegovo hit-

rost. Če ni potrebe po hladilnem zraku, se 

sklopka popolnoma izklopi. 

Ekspanzijske posode 
Ko temperatura hladila naraste, se poveča 

njegova prostornina. To hkrati poveča tlak 

v hladilnem sistemu. Da je vendarle zago-

tovljen konstanten tlak v sistemu, se od-

večna razširjena prostornina hladila skozi 

ventil, ki se nahaja v pokrovčku robustne 

ekspanzijske posode MAHLE, razširi va-

njo. Ekspanzijske posode tako zanesljivo 

zagotavljajo uravnavanje tlaka na nomi-

nalno vrednost in skrbijo za razbremeni-

tev hladilnega sistema. 

Ventilatorji kondenzatorja /  
hladilnika za hladilo 
Za učinkovito hlajenje motorja ne potre-

bujemo le zmogljivih hladilnikov, temveč 

tudi visokozmogljive ventilatorje, kot so 

modeli znamke MAHLE. Sestavljeni so 

iz elektromotorja s prirobnično pritrjenim 

ventilatorjem. Namestijo se pred ali za 

kondenzatorjem oziroma hladilnikom za 

hladilo ter z zračnim tokom zanesljivo od-

vajajo toploto iz hladila. Avtomobili s kli-

matsko napravo potrebujejo dodaten ozi-

roma ustrezno močnejši ventilator. 

Hladilniki za hladilo 
Naši hladilniki za hladilo so bistvenega po-

mena za zmogljivost hladilnega modula. 

Zaradi svojega položaja v toku zraka na 

sprednjem delu vozila lahko odpadno to-

ploto motorja, ki jo je absorbiralo hladi-

lo, optimalno oddajajo zunanjemu zraku. 

Za vse sestavne dele, kot so hladilni blok 

in rezervoar za vodo – vključno z vsemi 

priključki in montažnimi elementi – je pri 

MAHLE značilna skrbna izdelava in dol-

ga življenjska doba. Sam hladilni blok je 

sestavljen iz hladilne mreže s sistemom 

cevi in reber, cevnih plošč in stranskih 

delov. V običajnih hladilnikih je rezervoar 

za vodo izdelan iz poliamida, ojačanega 

s steklenimi vlakni. Dodatno so na voljo 

tudi hladilniki, v celoti izdelani iz aluminija, 

ki se odlikujejo z zmanjšano težo in manj-

šo vgradno globino. 
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Klimatizacija 

Klimatska kompresorska olja 
Kakovost klimatskega kompresorske-

ga olja je bistvenega pomena za varno in 

dolgotrajno delovanje klimatske naprave. 

Uporaba nekakovostnega ali nepravilnega 

olja pomeni večjo obrabo in lahko povzro-

či predčasno okvaro klimatskega kompre-

sorja. MAHLE ponuja sintetična kompre-

sorska olja. Še posebej priporočamo olje 

PAO 68, ki že več kot 20 let daje odlične 

rezultate in prispeva k večji učinkovitosti 

klimatske naprave. 

Stikala za klimatsko napravo 
Stikala za klimatsko napravo MAHLE za-

nesljivo krmilijo različne releje za delovni 

tok in v skladu z določenimi tlačnimi toč-

kami uravnavajo vklop in izklop posame-

znih komponent sistema. Tako ves čas in 

v vseh pogojih omogočajo varno in učin-

kovito delovanje klimatske naprave. 

Ventilatorji za kabino 
Jasen pogled in prijetna klima v kabini 

– ventilatorji za kabino MAHLE niso po-

membni le za udobje, temveč tudi za var-

nost voznika in sovoznika. Še toliko bolj 

pomembna je skrbna izdelava, ki zagota-

vlja dolgo življenjsko dobo. 

Klimatski regulatorji  
ventilatorjev in upori 
Regulatorji ventilatorjev uravnavajo delo-

vanje ventilatorja prezračevalnega siste-

ma in s tem pretok zraka v potniški kabini. 

Pogosto so nameščeni v bližini kabin-

skega ventilatorja ali pa so pritrjeni ne-

posredno na ventilator. MAHLE ponuja 

različne izvedbe regulatorjev, ki delujejo 

električno ali elektronsko: električni re-

gulatorji ventilatorjev imajo več uporov 

in so običajno opremljeni tudi z vgrajeno 

termično varovalko – ob preobremenitvi 

se za zaščito drugih komponent izklopijo. 

Električni regulatorji omogočajo delova-

nje ventilatorja pri različnih hitrostih. Elek- 

tronski regulatorji ventilatorjev MAHLE se 

aktivirajo s signalom, moduliranim s širino 

impulza. Z njihovo pomočjo se klimatski 

sistem udobno in brezstopenjsko reguli-

ra preko ventilatorja. Dodatna prednost 

je funkcija samodiagnoze: sami zaznava-

jo svoje stanje in o napaki takoj obvestijo 

krmilno napravo. 

Klimatski kondenzator 
Klimatski kondenzator je tako rekoč 

»nasprotni pol« klimatskega kompresor-

ja: medtem ko slednji hladilno sredstvo 

zgosti in segreja, ga kondenzator ponov-

no ohladi. V ta namen plin teče skozi cevi 

in rebra klimatskega kondenzatorja, na-

meščenega pred hladilnikom hladiva, in 

pri tem oddaja toploto. Tako se zmanjša 

tlak in hladilno sredstvo se utekočini. Za 

lažjo logistiko in montažo ima MAHLE v 

ponudbi poleg številnih klimatskih kon-

denzatorjev tudi zaključene module, pri- 

pravljene na vgradnjo. Ti moduli v eni sami  

enoti združujejo ravnocevni kondenzator 

in zbiralno/ekspanzijsko posodo z vgra-

jenim sušilnikom. 

Uparjalniki 
Uparjalnik je osrednji element za upravlja-

nje temperature. Nahaja se v notranjosti 

vozila pod armaturno ploščo in je integri-

ran v prezračevalni sistem. Uparjalnik je 

namenjen izmenjavi toplote med okoliš-

kim zrakom in hladilnim sredstvom v kli-

matski napravi. Tekoče hladilno sredstvo 

pod visokim tlakom v njem preide v pli-

nasto stanje. Pri tem se plin ohladi, hlad 

pa se preko velike površine uparjalnika 

sprosti v okolico in z ventilatorjem usmer-

ja neposredno v notranjost vozila. Uparjal-

nike MAHLE odlikujejo visoka zmogljivost, 

majhna vgradna globina in majhna teža. 

Sušilni filtri in akumulatorji 
Če je hladilno sredstvo onesnaženo ali vse-

buje vlago, se lahko klimatski kompresor 

poškoduje. To preprečimo s skrbno izde-

lanimi sušilnimi filtri MAHLE, ki se, glede na 

vrsto sistema, imenujejo tudi akumulatorji: 

ko skoznje teče tekoče hladilno sredstvo, 

gre skozi higroskopski filter, ki zadrži tako 

vlago kot tudi fine delce. Za zanesljivo de-

lovanje klimatske naprave je pri starejših 

vozilih ali vozilih z veliko prevoženimi kilo-

metri priporočljiva preventivna zamenja-

va sušilnega filtra/zbiralnika. Sušilni filtri 

MAHLE pa opravljajo še eno pomembno 

nalogo: njihov zgornji del služi kot kompen-

zacijski prostor, spodnji del pa kot zbiral-

nik za hladilno sredstvo. Tako lahko opti-

malno izravnamo nihanja tlaka v sistemu. 

Klimatski kompresor 
Klimatski kompresor je bistvenega pome-

na za uravnavanje temperature v avto-

mobilu: stiska plinasto hladilno sredstvo 

in ga tako segreva. Nato se hladilno 

stedstvo preko vmesnih postaj klimat-

skega kondenzatorja in uparjalnika, kjer 

se z izhlapevanjem ustvari potrebno hla-

jenje za kabino, vrne v klimatski kompre-

sor – in cikel znova steče od začetka. Za 

pogon agregata običajno preko klinaste-

ga ali narebrenega V-jermena skrbi motor 

vozila. Klimatski kompresor je napolnjen 

s posebnim oljem za mazanje, ki delno 

kroži skupaj s hladilnim sredstvom v kli-

matskem sistemu. Dimenzije klimatskega 

kompresorja se razlikujejo glede na veli-

kost sistema. Paleta visokokakovostnih 

modelov MAHLE je obsežna in vključu-

je tudi najnovejšo generacijo električno 

gnanih agregatov, specifičnih za posa-

mezna vozila. 

Ekspanzijski ventili in dušilne cevi 
Ekspanzijski ventil oziroma dušilna cev 

(odvisno od zasnove klimatskega siste-

ma) je nameščena pred uparjalnikom in 

ločuje visokotlačno območje od nizko- 

tlačnega območja hladilnega krogotoka. 

Tekoče hladilno sredstvo se skozi ventil 

vbrizga v uparjalnik, kjer se spremeni v 

plin in z uparjanjem povzroči želeno hla-

jenje. Ekspanzijski ventili in dušilne cevi 

MAHLE za doseganje optimalne hladilne 

zmogljivosti natančno uravnavajo pretok 

hladilnega sredstva v skladu s potrebami. 

Električni krmilni elementi za 
mešalne lopute 
Električno gnani krmilni elementi za klimat-

ske naprave znamke MAHLE izpolnjujejo 

najvišje zahteve: uporabljajo se predvsem 

v avtomatsko reguliranih klimatskih siste-

mih za krmiljenje zračnih oziroma mešalnih 

loput. Tako zagotavljajo optimalno poraz-

delitev pretoka zraka v notranjosti vozila.  

S tem zmanjšujejo tveganje zarošenih ali 

zaledenelih stekel oziroma preprečujejo 

motenje voznikove koncentracije zaradi 

neprijetne notranje klime ali prepiha. 
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Toplotni izmenjevalniki za kabino 
Toplotni izmenjevalniki za kabino MAHLE 

izkoriščajo odpadno toploto motorja za 

uravnavanje temperature v notranjosti vo-

zila. Načelo je hkrati preprosto in učin-

kovito: hladilo teče skozi toplotne izme-

njevalnike pod armaturno ploščo. Tukaj 

mimo njih piha zračni tok, ki ga ustvarja 

ventilator za kabino. Tako ogrevan zrak 

prenaša toploto neposredno v kabino in 

s tem zagotavlja prijetno klimo, tudi ko je 

zunaj hladno. 
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Zaganjalniki in alternatorji

Vsi mehatronski izdelki so zapečateni z var-
nostnim trakom. Ponudba obsega približno 
560 zaganjalnikov, več kot 600 alternatorjev, 
več kot 300 električnih pogonskih motorjev 
in trenutno skoraj 4000 nadomestnih delov – 
in se nenehno širi. 

Zaganjalniki in alternatorji 

Za številne načine uporabe v vozilih vseh znanih proizvajalcev 

originalne opreme po vsem svetu že imamo prave izdelke. To 

vključuje približno 70 odstotkov vseh zaganjalnikov in več kot 

60 odstotkov alternatorjev. Zaradi nenehnega razvoja izdelkov 

je naša skupna pokritost v Evropi več kot 80-odstotna. 

Električni pogoni in krmilniki 

Da zadostimo rastočim potrebam v tem segmentu, ki jih je spro-

žila vedno večja elektrifikacija vozil in naprav, ponujamo širok pro-

gram električnih motorjev in krmilnikov za osebna in gospodarska 

vozila, viličarje, transportne naprave, pometalne stroje, dvižna vo-

zila, vozičke za golf ali klimatizacijo potniških avtobusov. Te izdelke 

izčrpno predstavljamo v posebnem katalogu. 

Vedno prva izbira – s tehtnim razlogom 

 n Dobavljamo izključno kakovost prvovgradnje. 

 n Od nas vedno prejmete nove tovarniške izdelke.  

Vzdrževane ali obnovljene komponente so za nas tabu. 

 n Pri naših izdelkih lahko računate z dolgo življenjsko dobo  

brez vzdrževanja in s funkcionalnostjo. Primerni so za  

uporabo v industriji težkih ali gospodarskih vozil, saj so 

odporni na sol, vodo in prah ter neobčutljivi na tresljaje,  

nizke temperature in druge vremenske vplive. 

 n Naš kompaktni dizajn pusti prostor novemu 

razvoju in načinom uporabe. 

 n Vse naše komponente so elektromagnetno združljive  

in izpolnjujejo mednarodne standarde. 

 n Proizvajamo trajnostno in varčujemo z viri. 
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Zmogljivi in učinkoviti –  
za optimalen zagon 

Znanje in izkušnje  
z najboljšo tradicijo 
 

V naših zaganjalnikih, alternatorjih, 
električnih pogonih in krmilnikih za 
osebna in gospodarska vozila, kmetijske 
in gradbene stroje, vozičke za golf in 
čolne je več kot 50 let izkušenj in znanja. 
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Senzorji 

Aktuatorji in stikala Elektronika 

Visokozmogljiva elektronika 

Izkoristite še obsežnejšo  
paleto izdelkov enega  
samega proizvajalca –  
za vse mobilnostne rešitve. 

Novosti v paleti izdelkov MAHLE prina-

ša Nagares – španski specialist za elek-

troniko. Družba MAHLE je s prevzemom 

okrepila svoje kompetence pri izdelkih za 

elektromobilnost in odslej nudi sistemske 

rešitve v obsežnem sklopu električnih po-

gonov, pomožnih agregatov in upravljanja 

temperature. 

Nabor vključuje naslednje 
izdelke: 

 n Aktuatorje in stikala 

 n Elektronske izdelke, kot so krmilniki 

za žarilne svečke dizelskih motorjev  

in za nizkonapetostne motorje,  

regulatorji za akustične opozorilne  

signale, elektronska odklopna  

stikala za akumulatorje 

 n Visokozmogljivostno elektroniko,  

kot so pretvorniki DC/DC 

 n Različne senzorje 

Višja dodana vrednost za  
trgovce in servisne delavnice 

 n Globalna mreža MAHLE s kontaktno  

osebo v vaši bližini 

 n Še obsežnejša paleta izdelkov  

enega samega proizvajalca – 

za vse mobilnostne rešitve 

 n Celovita tehnična podpora s strani 

strokovnjakov za proizvode  

MAHLE Aftermarket 

 n Prenos strokovnega znanja in izkušenj  

v okviru proizvodnega izobraževanja  

MAHLE Aftermarket 

Dodatne prednosti 

 n Krmilna in zmogljivostna elektronika 

za osebna in gospodarska vozila v 

brezkompromisni kakovosti originalne 

opreme proizvajalca MAHLE Nagares 

 n Dolgoletne razvojne in proizvodne kom-

petence na področju elektronike vozil  

v našem novem oddelku Elektronika 

 n Dostop do proizvodnega programa,  

obogatenega z elektroniko prihodnosti,  

ki ga nenehno posodabljamo glede  

na zahteve trga 

Krmilna in 
močnostna elektronika 
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Inovativne rešitve –  
za mobilnost prihodnosti 
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Servisne postaje za 
klimatske naprave 

Znak kakovosti EGEA 
To je simbol kakovosti in funkcionalnosti profesionalnih izdelkov za opremo delavnic. Naprava, ki  

je bila razvita in zasnovana po specifikaciji EGEA, izpolnjuje vse zakonske zahteve in varnostne stan-

darde. Znak kakovosti družbi MAHLE priznava razvoj visokokakovostnih in zmogljivih servisnih postaj.  

Ta oznaka odlikuje številne izmed naših servisnih postaj za klimatske naprave za R1234yf. 

Linija servisnih postaj za  
klimatske naprave ArcticPRO® 

Za učinkovit, okolju prijazen in gospo-

darni servis klimatskih naprav je MAHLE 

Aftermarket razvil linijo izdelkov ArcticPRO® 

s tehnologijo E3. 

Učinkovite rešitve –  
za vzdrževanje in servis 

Nudimo natančno prilagojene izdelke za 

vse potrebe, od osnovne/lahke kategori-

je preko vstopnih modelov pa vse do pro-

fesionalnih in premijskih rešitev. 

Formula E³ = ekološko  
× ekonomično × efektivno 

E³ – FILL  

Vedno pripravljeno na uporabo – neodvi-

sno od temperature vozila in okolice. 

E³ – CONNECT  

Popolna izpraznitev hladilnega sredstva iz 

cevi in spojnih elementov brez ostankov. 

E³ – PUMP  

Z internim čistilnim postopkom vakuum-

ske črpalke se lahko intervali zamenjave 

olja močno podaljšajo. Na več kot 1000 

obratovalnih ur. Prednost: občutno nižji 

stroški vzdrževanja. 

Pregled prednosti 

 + Učinkovit in uspešen servis ne 

glede na temperaturo vozila in okolice 

 + Vmesnik USB, WLAN, Bluetooth 

za diagnozo na daljavo, posodobitve 

programske opreme in omrežje ASA 

 + Primerno za: osebne avtomobile,  

gospodarska vozila, terenska 

vozila, kmetijske stroje in hibride 

 + Lučka LED povsod v servisni 

delavnici prikazuje stanje 

 + Daljinsko upravljanje z aplikacijo za 

pametni telefon/tablico (iOS in Android) 

 + Ergonomsko oblikovanje: sprednja 

stran naprave se odpre z enim gibom 

Proizvodni program 2022/2023
Oprema za delavnice in diagnostiko
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Nova generacija servisnih 
postaj za klimatske naprave 
znamke MAHLE postavlja pov-
sem nova merila na področju 
povezljivosti ter udobnega 
upravljanja in vzdrževanja – 
z vmesnikoma Bluetooth in 
Wi-Fi, velikim zaslonom na 
dotik, aplikacijo za nadzor  
stanja in funkcijo servisa na 
daljavo. 

Naše nove naprave prepričajo z navdušu-

joče obsežno povezljivostjo. Vse naprave 

so spletno povezane z našim strežnikom in 

prejemajo redne samodejne posodobitve 

programske opreme. Ergonomsko obli-

kovanje in intuitivno upravljanje sta znak 

vrhunske tehnologije in spoznanj. Povsem 

nova merila postavljamo tudi z enoročnim 

upravljanjem vzdrževalne lopute. Vse ser-

visne postaje za klimatske naprave nove 

generacije so že predvidene za predelavo 

na hladilno sredstvo R513a in za vključi-

tev v omrežje ASA. 

Velik 7-palčni zaslon na dotik preprosto in 

varno vodi serviserja skozi vse potrebne 

korake servisiranja klimatskega sistema. 

Naše profesionalne in premium naprave 

se lahko upravljajo in nadzorujejo tudi z 

aplikacijo. Poleg tega nudimo učinkovi-

to evropsko servisno omrežje s tehnično 

podporo, uvajanjem v delo in strokovnim 

usposabljanjem. 

 
Iščete  
rezervni del? 
Ponujamo nadomestne dele  

in veliko izbiro dodatne opreme 

ter se veselimo vašega povpra-

ševanja: sales-workshop- 

equipment@mahle.com 

ArcticPRO® ACX 310 
 n Hladilno sredstvo R134a 

 n Posebno kompaktno 

 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Podatkovna zbirka za servisne  

podatke 

 n Samodejno prepoznavanje plinov, ki 

ne kondenzirajo, in ročno izpuščanje

ArcticPRO® ACX 410 
 n Hladilno sredstvo R1234yf 

 n Posebno kompaktno 

 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Podatkovna zbirka za servisne  

podatke 

 n Samodejno prepoznavanje plinov,  

ki ne kondenzirajo, in samodejno  

izpuščanje 

Le 65 kg Le 65 kg
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Zmogljive naprave za 
servisiranje klimatskih naprav 

Hladilno sredstvo R134a

Hladilno sredstvo R1234yf 

ArcticPRO® ACX 320 
 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Rezervoar za hladilno sredstvo 12 l 

 n Velik 7-palčni zaslon na dotik 

 n Tiskalnik za dokazila strankam 

 n Baza podatkov za servisne podatke 

 n Možnost predelave na hladilno 

sredstvo R1234yf in R513a 

ArcticPRO® ACX 350 
 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Možnost predelave na hladilno 

sredstvo R1234yf in R513a 

 n Velik 7-palčni zaslon na dotik 

 n Tiskalnik za dokazila strankam 

 n Baza podatkov za servisne podatke 

 n Testiranje delovanja klimatske naprave 

 n Iskanje puščanja z dušikom 

in formirnim plinom 

ArcticPRO® ACX 380 
 n Primerno za hibridna vozila 

 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Možnost predelave na hladilno 

sredstvo R1234yf in R513a 

 n Velik 7-palčni zaslon na dotik 

 n Tiskalnik za dokazila strankam 

 n Baza podatkov za servisne podatke 

 n Testiranje delovanja klimatske naprave 

 n Iskanje puščanja z dušikom 

in formirnim plinom 

 n Sistem Oil Care: hermetične posode  

z oljem 

ArcticPRO® ACX 420 
 n Rezervoar za hladilno sredstvo 12 l 

 n Velik 7-palčni zaslon na dotik 

 n Za osebna, gospodarska, terenska, 

kmetijska in hibridna vozila 

 n Tiskalnik za dokazila strankam 

 n Baza podatkov za servisne podatke 

 n Možnost predelave na hladilno  

sredstvo R513a 

 n Izbirno: hibridna funkcija 

ArcticPRO® ACX 450 
 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Certifikati CE/PED 

 n Povsem samodejno izpuščanje 

nekondenzirnih plinov 

 n Tiskalnik za dokazila strankam 

 n Baza podatkov za servisne podatke 

 n Testiranje delovanja klimatske naprave 

 n Možnost predelave na 

hladilno sredstvo R513a 

 n Iskanje puščanja z dušikom 

in formirnim plinom 

ArcticPRO® ACX 480 
 n Visokozmogljiva vakuumska črpalka 

 n Velik 7-palčni zaslon na dotik 

 n Tiskalnik za dokazila strankam 

 n Baza podatkov za servisne podatke 

 n Testiranje delovanja klimatske naprave 

 n Možnost predelave na hladilno  

sredstvo R513a 

 n Iskanje puščanja z dušikom 

in formirnim plinom 

 n Sistem Oil Care: hermetične posode  

z oljem
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Začetni 
model

Začetni 
model

Profe-
sionalni 
model 

Profe-
sionalni 
model 

Premium

Premium
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ROU – Recovery 
Only Unit
Preprosta in zanesljiva odstranitev 

neznanih in kontaminiranih hladilnih 

sredstev iz klimatske naprave vozila 

 n Za hladilno sredstvo R134a in R1234yf 

 n Vse je organizirano: zadostuje en sam 

klic – transport, analiza in odlaganje  

med odpadke – samodejno in brez  

nadležne papirologije 

ACX – univerzalna 
naprava za izpiranje 
Posoda za izpiranje z nosilcem za fleksibilno 

uporabo – povsem neodvisno od servisne 

naprave za klimatizacijo in lokacije 

 n Za hladilno sredstvo R134a in R1234yf 

 n Neposreden dostop do filtra hladilnega  

sredstva za hitro zamenjavo 

 n Fleksibilna uporaba: komplet adapterjev 

visokotlačnega cevnega priključka za 

različne servisne postaje za klimatske 

naprave 

Pribor za 
servisiranje 
klimatskih 
naprav

Diagnoza na daljavo 
in servisna podpora 

Uporaba servisnih postaj za klimatske naprave in izpiranje menjalnika znamke MAHLE je  
izredno preprosta in zanesljiva. Če se kljub temu pojavijo težave, naša diagnoza na daljavo  
poskrbi za hitro pomoč. 

Podrobne informacije o kompletni ponudbi za servisiranje klimatskih naprav najdete  

v naši brošuri »Učinkovite rešitve za vzdrževanje in servis«. 

ACX in ATX Manager
Diagnoza na daljavo in servisna  

podpora kadarkoli in kjerkoli 

 n Takojšnja pomoč v primeru težav 

na lokaciji brez prihoda serviserja 

 n Preprosto povezovanje servisne 

postaje za klimatske naprave z 

osebnim računalnikom preko 

vmesnika USB ali omrežja WLAN 

 n Servisni partner delavnice lahko 

servisno postajo in posamezne 

sestavne dele krmili na daljavo 

in napake morebiti odpravi brez 

prihoda na mesto popravila 

 n Za servisne postaje za klimatske 

naprave MAHLE ArcticPRO® 

in MAHLE FluidPRO® 

Remote Service
Funkcija programske opreme  

ACX in ATX Manager 

 n Programsko opremo prenesete 

neposredno na osebni računalnik 

 n Servisno postajo povežete z 

računalnikom preko priključka 

USB ali omrežja WLAN 

 n V programski opremi ACX 

in ATX Manager se zažene 

vzdrževanje na daljavo 

 n S serijsko številko servisne postaje 

MAHLE lahko vaš MAHLE partner 

oz. vaš pooblaščeni servisni partner 

na daljavo dostopa do postaje 

 n Prikažejo se hidravlična 

shema in sestavni deli 

 n Servisni partner lahko na daljavo 

krmili servisno postajo in posamezne 

komponente ter odpravi napake 

IDX 500 
Notranji analizator za servisne naprave 

za klimatske naprave serije ACX  

(hladilno sredstvo R134a in R1234yf) 

 n Prepoznava zmesi R134a in R1234yf  

s poljubno koncentracijo 

 n Ponuja najboljšo možno zaščito servi-

snih naprav za klimatske naprave 

 n Takoj pripravljeno za uporabo po 

sistemu »priključi in uporabljaj« 

 n Popolnoma samodejno krmiljenje 

z vgrajeno programsko opremo 

ACX RFID – naprava 
za analizo hladilnega 
sredstva 
Eksterna naprava za analizo za servisne 

postaje za klimatske naprave MAHLE 

ACX za hladilno sredstvo R1234yf in kot 

novost tudi za R134a 

 n Skladno z določili smernic VDA 

 n Preprosto, samodejno vodeno 

upravljanje in takojšnji rezultat meritve 

Nitrogen/Hydrogen  
Leak Detector Kit
Kovček za iskanje puščanja 

 n Komplet za iskanje puščanja 

na klimatskih napravah 

 n Komplet vsebuje: steklenico s 

formirnim plinom, iskalnik puščanja 

za formirni plin in regulator tlaka 
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FluidPRO® ATX 250
 n Majhen, a močan. Idealen za prvo 

vključitev menjave olja menjalnika 

v ponudbo vaše delavnice. 

 n Pri našem vrhunskem modelu vas skozi 

vse delovne korake vodi izredno dode-

lana elektronika, ki vključuje posebne 

funkcije za optimalne rezultate. 

 n Vgrajena podatkovna zbirka vključuje 

tehnične informacije (količina olja, vrsta 

olja, navori zategovanja in koda oljnega 

filtra) ter podatke o komponentah, ki 

jih je treba priključiti na menjalnik. 

FluidPRO® ATX 280
 n Dve črpalki s svojimi izboljšanimi 

funkcijami zagotavljata optimalno 

zmogljivost. 

 n Vgrajena funkcija merilne palice za 

delo na zaprtih sistemih menjalnikov. 

 n Funkcija Boost za večjo hitrost 

praznjenja in pospešeno izpiranje 

menjalnika. 

 n Quick Discharge za največjo hitrost pri 

praznjenju posode za odpadno olje. 

 n Povezava WiFi. 

 n Spletna podatkovna zbirka s spreme-

njenim uporabniškim vmesnikom in 

ilustracijami vseh delovnih korakov. 

 n Nova aplikacija FluidPRO® ATX 

Remote Viewer. 

FluidPRO® ATX 190
 n Več udobja pri izpiranju menjalnika in 

menjavi olja (čisto olje brez dodatkov). 

 n Aplikacija iz lastnega razvoja 

poveča storilnost v delavnici. 

 n Prikaz posameznih korakov 

postopka neposredno na prika-

zovalniku naprave ali na pamet-

nem telefonu, tj. v vozilu in zunaj. 

 n Zamenljiva posoda omogoča hiter 

prehod na nove vrste olja z zago-

tovljeno čistostjo zaradi notranjega izpi-

ranja (Zero Cross-Contamination). 

 n Samodejno zaznavanje smeri 

pretoka olja v menjalniku. 

Tudi vaša delavnica lahko 
ponuja menjavo olja za samo-
dejne menjalnike. Serija izdel-
kov MAHLE ATX prepriča s 
profesionalno kakovostjo in 
preprosto uporabo. 

Pregled prednosti 

 + Povsem samodejno 

 + Nova spletna podatkovna zbirka  

s slikami priključkov 

 + Ekskluzivni patentirani sistem za  

vračanje in polnjenje hladilnega  

sredstva

 + Široka pokritost s sistemom  

prilagodilnikov za več blagovnih  

znamk 

 + Zajamčeno brez onesnaženja 

(Zero Cross-Contamination) 

 + Samodejno zaznavanje smeri  

pretoka olja 

 + Upravljanje z aplikacijo ATF 

Remote Viewer (ATX 280) 

 + Dvojna črpalka (ATX 280) za naj-

večjo možno zmogljivost pri črpa-

nju olja iz menjalnika in motorja 

 + Funkcija vračanja olja 

 + Celovito tiskano poročilo 

Nova  
serija izdelkov  

ATX  
2022

Z odobritvijo 
MERCEDES-

BENZ
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Avtomatiziran servis za 
samodejne menjalnike
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Še več rešitev – 
za učinkovitejše servisiranje 

Izjemno natančna merilna 
naprava za dizelske delce 

EmissionPRO® 180
Zanesljivo merjenje izpušnih plinov pri 

dizelskih in bencinskih motorjih 

 n Izpolnjuje zahteve direktive za prever-

janje izpušnih plinov AU 5.01 

 n Programski del za umerjanje in programski 

del uporabniškega vmesnika sta ločena 

 n Modularna zgradba 

 n Odprta računalniška rešitev 

 n Vgrajena navodila za uporabo 

 n Intuitivna programska oprema 

 n Možnost integracije diagnoze 

in vodenega iskanja napak 

 n Univerzalna enota za merjenje števila 

vrtljajev s prenosom izmerjene vred-

nosti po vmesniku USB ali Bluetooth 

 n Zmogljiv vmesnik Vehicle Commu- 

nication Interface za odčitavanje  

pomnilnika napak 

 n Udoben voziček s tiskalnikom, 

tipkovnico, miško, 24-palčnim 

zaslonom in računalnikom 

Pregled prednosti 

 + Kompleten paket za preverjanje 

izpušnih plinov znamke MAHLE 

 + Postaja za preverjanje izpušnih  

plinov na osnovi operacijskega  

sistema Windows 

 + Omogoča mobilno ali stacionarno  

uporabo 

 + Prilagodljivo individualnim željam  

strank 

PMU 400
Izjemno natančna merilna naprava za 

dizelske delce 

 n Meri izpušne delce pri bencinskih 

motorjih velikosti le okoli 10 nm 

 n Kot nadgradni model se popolnoma 

prilega sistemu EmissionPRO® 180, 

pa tudi izdelkom drugih proizvajalcev 

»Naša nova postaja EmissionPRO® 180 predstavlja izjemen rezultat sodelovanja pri razvoju in  
proizvodnji s podjetjem BRAIN BEE.« Olaf Henning – član vodstva koncerna MAHLE in vodja 
poslovnega oddelka Aftermarket 

Preprosta 
uporaba 

Pregled prednosti 

 + Tehnologija vodilnega v panogi 

 + Preprosta uporaba 

 + Z zaslonom in tipkovnico je primerna 

tudi kot samostojna naprava 

 + Upravljanje preko povezave  

Bluetooth ali USB 
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Inovativna tehno-
logija za hitro in 
preprosto umer-
janje sistema 

TechPRO® Digital ADAS 

Osnovna različica za umerjanje kamere 

in radarja 

 n Tehnologija Keystone 

 n Povezava WiFi 

 n Tehnologija Targetless 

 n Digitalni laserski merilnik razdalje 

 n Avtomatizirana nastavitev višine 

monitorja (električno krmiljena) 

 n Dvojni vpenjalni sistem 

 n Podaljšan prečnik 

Na voljo:  
Nadgradni komplet 2.0 

TechPRO® Digital ADAS 2.0

Najnovejša tehnologija za popolnoma 

samodejno umerjanje kamere in radarja 

 n Tehnologija Keystone 

 n Povezava WiFi 

 n Tehnologija Targetless 

 n Prepoznavanje registrske tablice 

 n Samodejni prenos laserskih 

merilnih podatkov 

 n Popolnoma samodejna nastavitev  

višine monitorja 

 n Dvojni vpenjalni sistem

 n Podaljšan prečnik 

KATERE SO PREDNOSTI SISTEMA TECHPRO® DIGITAL ADAS?

n Tehnologija Targetless: Ta tehnologija MAHLE s prija-

vljenim patentom je srce sistema. Z vsestransko 

digitalno tablo za umerjanje lahko sistem TechPRO® 

prilagodi prikaz vsem trenutnim in prihodnjim refe-

renčnim protokolom proizvajalcev vozil. 

n Preprosta uporaba: Hitra nastavitev in intuitivno upravlja-

nje omogočata velik prihranek časa. Sistem vas vodi 

skozi posamezne korake postopka umerjanja. 

n Povsem samodejno: Električno krmiljenje in nasta-

vljanje digitalne table za umerjanje potekata samo-

dejno ter usklajeno z vsakokratnim vozilom, ki zato 

ga med postopkom ni treba niti enkrat premakniti. 

n Samoprilagodljivi sistem: Programska oprema preuči 

fizično okolje in ustrezno prilagodi digitalno ciljno 

sliko. To zagotavlja najboljšo možno natančnost. 

n Univerzalno uporabno: Za nas je še posebej pomembna 

čim večja pokritost trga. Orodje za umerjanje 

TechPRO® Digital ADAS temelji na podatkovni zbirki, 

ki se s samodiagnostiko naprave stalno razvija.
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Digitalno umerjanje sistemov ADAS
Z zmogljivim sistemom Keystone (prijavljen patent), prepoznavanju vozila z registrsko tablico in 
popolnoma samodejnim merjenjem je umerjanje končano v le nekaj minutah.
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Preprosto umerjanje sistemov 
za pomoč vozniku 



Sistem Keystone 

Ta tehnologija ostaja v središču digitalnega umerjanja sistemov 

ADAS pri MAHLE. S funkcijo Keystone lahko cilj za umerjanje po-

polnoma prilagodite vozilu, ne da bi ga premaknili. 

S to posebno programsko opremo je mogoče kote za kamero in 

radar določiti z največjo mogočo točnostjo. Predlagana ciljna sli-

ka je pravilno postavljena in prilagojena ustreznemu postopku, 

tako da umerjanje poteka optimalno ter dobite najboljše možne 

rezultate. 

Tudi višina monitorja se samodejno prilagaja na prikazovalniku 

naprave. Zadostuje le preprost ukaz in monitor se premakne v 

pravi položaj po predpisih proizvajalca. 

SKIP Digital ADAS

S funkcijo prepoznavanja registrskih tablic* in vgrajeno posebno 

kamero se takoj prepozna tip sistema, ki ga je treba umeriti. Brez 

negotovosti, brez izgubljenega časa in vse z enim klikom! 

3D-vadnice za zanesljivo delo 

Vsak proizvajalec avtomobilov predpisuje določene delovne 

korake za pravilno umerjanje. S sistemom TechPRO® Digital 

ADAS 2.0 jih boste zlahka obvladali. Neposredno na prikazoval-

niku naprave lahko predvajate razumljive 3D-videoposnetke 

z navodili, v katerih je razložen vsak korak. 

*  Izbirna dodatna funkcija, podprta le na določenih  

trgih SKIP TechPRO®

Laserski merilniki z brezžičnim 
prenosom podatkov

Novi laserski merilniki drsijo po magne-

tnem traku na prečniku in omogočajo 

samodejno merjenje usmerjenosti vozila 

s sistemom TechPRO®. Brez napačnih 

vnosov, brez izgubljanja časa – preprosto 

zaženite umerjanje! 

Tehnologija Targetless

Vgrajena komunikacija s sistemom 

NEXUS 3.0 BUS po omrežju WiFi

Popolnoma samodejna  

električna nastavitev višine 

Značilnosti izdelka: 
n Velikost: 3000 × 1500 × 1800 mm  

n Teža: 75 kg 

n 65-palčni monitor Full HD  

n  Vgrajen računalnik za  

upravljanje (Windows 10)

Merjenje razdalje  

z zelo točnimi laserji

Ultralahka tabla za 

umerjanje radarja

No

va tehnologija 

DIGITAL ADAS
 

 

Dobro je vedeti  
 
Na voljo je tudi dodatna oprema, na primer  

EASY PLACING KIT, spone za kolesa ali  

zaščitne prevleke za prah. Podrobnejše  

informacije so na voljo v ločenih cenikih. 

Samodejna določitev položaja 

vozila s tehnologijo Keystone 

TechPRO® Digital ADAS 2.0
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Popolnoma samodejno umerjanje v le nekaj trenutkih. Nemogoče je zdaj mogoče: z razvojem 
sistema TechPRO® Digital ADAS je zdaj umerjanje še hitrejše. Z laserskimi merilniki z neposredno 
povezavo z diagnostično napravo lahko sistem TechPRO® Digital ADAS 2.0 zajame vse parametre 
usmerjenosti vozila in jih pošilja sistemu TechPRO®, da lahko takoj prilagodi umerjanje.
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Pregled prednosti 

 + Vedno na tekočem s posodobitvami 

preko brezžičnega omrežja WiFi 

 + Inovativna zasnova vmesnika 

omogoča takojšen in hiter dostop  

do vseh informacij, ki jih potrebujete  

za svoje poklicno delo 

 + Več kot 90-odstotna pokritost  

avtomobilskega trga v EU 

 + Na voljo funkcija za krmiljenje in 

programiranje PASS-THRU 

Diagnostična orodja TechPRO® 

Serija izdelkov TechPRO® služi kot inter- 

aktivni vmesnik med vami, avtomobilskim 

strokovnjakom, in vozilom. S številnimi 

in vsestranskimi funkcijami, obsežnimi 

možnostmi odčitavanja, preprosto upo-

rabniško programsko opremo in številnimi 

vmesniki orodja za odčitavanje TechPRO® 

zagotavljajo hitro delo z odličnimi rezultati. 

Vsak sistem TechPRO® je enostaven za 

uporabo in natančno prilagojen uporabi 

v delavnici. Naprava odčitava podatke in 

napake, prikazuje rešitve, omogoča dia-

gnozo komponent in podpira tudi njihovo 

kodiranje. 

TechPRO® Scan

Zmogljiv operacijski sistem, ki je do deset-

krat hitrejši od konkurenčnih sistemov za 

diagnozo vozil. TechPRO® Scan omogo-

ča takojšen in hiter dostop do vseh infor-

macij, ki jih potrebujete za svoje poklicno 

delo. Diagnostična postaja prepozna sis-

tem vozila in ima uporabniku prijazen za-

slon. Tako lahko takoj vidite, katere nalo-

ge so potrebne za vzdrževanje. 

TechPRO®  
TechPRO® SMART
Pripravljena za diagnozo vozila v le sed-

mih sekundah 

 n Enostavna uporaba 

 n Integrirane tehnične informacije  

(diagram ožičenja, seznam napak,  

prikaz stanja) 

 n Funkcije: branje podatkov,  

branje napak in prikaz rešitev;  

diagnoza posameznih komponent  

in kodiranje komponent 

 n 10,1-palčni zaslon na dotik in 

vmesnik WLAN (samo terminal) 

 n TecDocPOWERED 

 n Mere: 317 × 217 × 50 mm (terminal) /  

120 × 48 × 25 mm (VCI) 

 n Teža: 1500 g (terminal) / 90 g (VCI) 

 n Komunikacijski protokol: ISO 14230 

(ISO 9141-2)/ISO 11519 – J1850 

PWM / ISO 11519 – J1850 VPW / 

ISO 11898-2 – visokohitrostno vodilo 

CAN/ISO 11898-3 – nizkohitrostno 

vodilo CAN / SAE J2411 – enoka-

belno vodilo CAN  

 n SAE J2534 PASS-THRU: 

NEXUS-THRU (izbirno) 

 n Brezžična povezava: Bluetooth 4.1 – 

dvojna antena za WLAN 802.11 b/g/n  

– tehnologija Beamforming (terminal) /  

Bluetooth 4.1 z dosegom do 100 m  

na prostem (VCI) 

 n Zaslon: 10,1-palčni zaslon na dotik 

TFT LCD z ločljivostjo 1200 × 800  

slikovnih pik (terminal) 

Najhitrejša diagnostična orodja 
na svetu 
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MAHLE OzonePRO 
za varno čiščenje 
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MAHLE OzonePRO je profesionalna čistilna naprava za preprosto uporabo v vaši delavnici. 
OzonePRO s posebnim senzorjem omogoča optimalne rezultate in varen potek čiščenja. 

Ni prostora 
za viruse! 

Senzor na podlagi informacij o tipu vozi-

la in notranjem stanju vozila neprekinjeno 

analizira koncentracijo nastalega ozona v 

vozilu, dokler ni dosežena idealna vred-

nost, nato pa za potreben čas ohranja to 

konstantno raven, da zagotovi optimal-

no čiščenje. 

OzonePRO zanesljivo odstranjuje tudi ne-

prijetne vonjave, ki jih povzročajo bakterije 

in plesen v notranjosti vozila. 

Zakaj je čiščenje notranjosti 
vozila tako pomembno? 

Viruse, bakterije in plesen pogosto naj-

demo v oblazinjenju, preprogah ali v kli-

matskem sistemu vozil. Za vašo varnost 

in varnost strank zato pri vsakem vzdrže-

vanju priporočamo temeljito čiščenje not-

ranjosti vozila. Čiščenje z visokoučinkovi-

timi sredstvi je trenutno bolj pomembno 

kot kadarkoli prej. 

Ozon (O3) se pogosto uporablja za čišče-

nje sanitarij in s svojim čistilnim učinkom 

zanesljivo uničuje viruse, plesni in bakte-

rije, ki se nahajajo na površinah ali v no- 

tranjosti vozila. 

Ozon velja kot naravno čistilno sredstvo 

in omogoča širok spekter uporabe: upo-

rablja se lahko za čiščenje zraka, vode, 

površin in tkanin. 

Udobno 
upravljanje z 

APLIKACIJO 

12-voltno 
napajanje preko 

cigaretnega  
vžigalnika 
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MAHLE Aftermarket – 
vedno pravi program 

Kaj je skupno vsem 
našim izdelkom 

MAHLE Aftermarket združuje sedem močnih 
znamk, ki so po vsem svetu ali v določenih regi-
jah znane po inovativnosti in brezkompromisni 
kakovosti. 

Izkoristite naše strokovno znanje in izkušnje ter obsežno in ne-

nehno rastočo paleto izdelkov na področjih: 

 n Motorni deli 

 n Tesnila 

 n Filtri 

 n Hlajenje in klimatizacija 

 n Zaganjalniki in alternatorji 

 n E-mobilnost in elektronika 

 n Oprema za delavnice in diagnostiko 

 

Zahvaljujoč naši obsežni logistični mreži bodo naši izdelki do vas 

prispeli v najkrajšem možnem času. 

Portal MAHLE CustomerCare 

Digitalni portal za stranke MAHLE je ključ do našega sveta sto-

ritev, saj tukaj na enem mestu najdete vse izdelke, storitve in 

informacije, ki jih potrebujete za vsakodnevno delo. Poleg sis-

tema za sledenje zahtevkom za podporo, s katerim lahko svo-

ja vprašanja usmerite neposredno na strokovnjake pri MAHLE, 

vam je tukaj na voljo tudi naša trgovina z oglaševalnimi sredstvi. 

Vse gradivo, ki ga predstavljamo na naslednjih straneh, lahko  

tako tudi v hipu naročite. Še danes se brezplačno registrirajte: 

customercare.mahle-aftermarket.com 

 

 

Brošure o okvarah 

Postale so že nepogrešljivo referenčno delo za delavnice in ljubi-

teljske mehanike: naše brošure o okvarah. S slikami in podrob-

no razlago ugotovitev, vzrokov in ukrepov za odpravljanje oz. 

preprečevanje opisujemo najpogostejše okvare v posameznih 

skupinah izdelkov. 

 

 

 

Tehnični posterji 

Tehnični posterji nudijo praktično podporo pri vsakodnevnem delu 

– s koristnimi informacijami o demontaži in montaži naših izdelkov. 

Vedno prisotni in na voljo, takoj ko jih potrebujete. Brošure o okva-

rah in tehnične posterje prejmete pri svojem trgovskem partnerju ali 

na spletu v medijskem središču na naslovu: mahle-aftermarket.com. 

Najboljši avtomobilski deli so ob pravem času na pravem mestu. MAHLE Aftermarket vodi več kot 
ducat logističnih centrov in številne regionalne točke na strateških lokacijah v Evropi, Severni in  
Južni Ameriki ter Aziji – z optimiranim pretokom blaga in s tem najboljšo možno razpoložljivostjo. 

Izdelki MAHLE sodijo med najbolj iskane izdelke na trgu rezervnih delov za motorna vozila – tudi za ponarejevalce. Zato je embalaža  

naših motornih delov, turbopolnilnikov in termostatov opremljena s posebno varnostno nalepko. Ta združuje različne varnostne funkcije, 

kot sta VeoMark® in koda MAPP, ki skupaj zagotavljata maksimalno zaščito pred ponaredki na tržišču. Kjer koli nas potrebujete, so naši 

logistični centri in prodajne podružnice vedno v vaši bližini – v Argentini, Braziliji, na Kitajskem, v Nemčiji, Dubaju, Franciji, Veliki Britaniji, 

Indiji, na Japonskem, v Mehiki, na Poljskem, v Rusiji, na Švedskem, v Singapurju, Španiji, Južni Afriki, Turčiji, Ukrajini in ZDA. 

30 lokacij po vsem svetu 

1850 zaposlenih 

80.000  rezervnih delov 

25.000 prodajnih partnerjev 100 % kompetenca  
v kakovosti originalne opreme 

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/


Strokovna usposabljanja 

Strokovnjaki za izdelke družbe MAHLE Aftermarket lahko pridejo 

tudi k vam – in s seboj prinesejo svoje obsežno strokovno znanje. 

Druga možnost je, da nas vi in vaši zaposleni obiščete na praktično 

usmerjenem seminarju. Vsekakor pa naša strokovna usposabljanja 

poskrbijo, da bo vaše tehnično znanje na najsodobnejšem nivoju. 

Vas zanima? Potem se preprosto pozanimajte pri svojem trgovskem 

partnerju ali pišite na elektronski naslov: ma.training@mahle.com. 

Kanali družbenih medijev MAHLE Aftermarket 

Želite vsakodnevno spremljati novosti in prejemati informacije o 

rednih akcijah in nagradnih igrah? 

Od informacij o trenutnih sejmih in prireditvah do tehničnih po-

sodobitev in splošnih novic: na naših kanalih družbenih medijev 

boste vedno na tekočem. 

Revija za stranke MPULSE 

Naša revija za stranke poroča o vseh pomembnih temah glede pod-

jetja MAHLE in poprodajnega trga: informacije o izdelkih in temeljna 

znanja, tehnični nasveti za delavnice, navodila in videoposnetki za 

vgradnjo, trendi in novosti ter vznemirljive zgodbe in akcije, v kate-

rih lahko sodelujete in z malce sreče prejmete nagrado. MPULSE 

izhaja dvakrat letno, marca in septembra. Na mpulse.mahle.com 

je MPULSE v obliki spletne revije na voljo vse leto. 

Pospeševanje prodaje 

Da boste vi in vaše stranke vedno na tekočem glede pomembnih 

informacij o izdelkih, novostih ali promocijah, ponujamo koristne pri-

pomočke za pospeševanje prodaje za zunanje oglaševanje, prodaj-

ne prostore in celotno okolje delavnice.

Promocijski izdelki 

S privlačnimi promocijskimi izdelki se želimo vam in vašim stran-

kam vtisniti v spomin, naj gre za promocijska darila za sejme in 

dogodke ali praktične pripomočke za delavnice. Ponujamo prave 

izdelke za vsa področja uporabe.

 

MAHLE Insider

Naše glasilo vas bo zdaj vsak mesec obveščalo o novih izdelkih, 

tehničnih in delavniških temah, ponudbah ter promocijah in dru-

gih zanimivih vsebinah iz sveta MAHLE Aftermarket. Želite preje-

mati mesečno glasilo? Naročite se tukaj: www.mahle-aftermar-

ket.com/eu/de/services/mahle-insider/#register 

E-trgovina MAHLE 

Kot distributer lahko vse izdelke MAHLE naročite hitro, varno in 

enostavno na eni sami platformi. Prednosti za vas: 

 n Slike izdelkov omogočajo hitrejšo identifikacijo zahtevanega izdelka 

 n Takoj se prikažejo razpoložljivost in nabavne cene

customercare.mahle-aftermarket.com 

Brošure in letaki 

Naše brošure in letaki so namenjeni informiranju in izobraževa-

nju vas in vaših strank, in sicer tako o nas kot podjetju kot tudi o 

naših izdelkih in storitvah. Pri tem smo posebej pozorni na ekolo-

ško trajnost naših dokumentov: za vsako naročilo za tisk posebej 

ocenimo, ali je res potrebno; zmanjšujemo naklade; če le mogo-

če, uporabljamo papir s certifikatom PEFC iz gozdov s trajnostnim 

gospodarjenjem; in s podnebno nevtralno tehnologijo tiskanja isto-

časno podpiramo projekte za varstvo podnebja. 

Technical Messenger 

Koristne tehnične informacije in nasveti za najnovejše teme glede 

vzdrževanja in popravil – enostavno po elektronski pošti. Tech-

nical Messenger redno objavljamo na naši spletni strani, o tem 

pa vas lahko po želji obveščamo tudi po elektronski pošti. Želite 

po elektronski pošti prejemati opomnik, ko prispe nova izdaja?  

Registrirajte se na naslednjem naslovu: mahle-aftermarket.com/

eu/en/products/technical-messenger. 

MAHLE eCat 

Prenovili smo svoj spletni katalog, da se boste še lažje znašli v 

naši ponudbi. V katalogu MAHLE Aftermarket eCat boste našli 

našo aktualno ponudbo izdelkov in številne koristne informacije:  

https://web.tecalliance.net/mahle-catalog 

Servis 24 ur na dan: Svetovalna linija za izdelke 

Kontaktne podatke najdete na spletnem mestu lokalne podru-

žnice MAHLE. 

Individualna prodajna podpora 

Z veseljem za vas oblikujemo tudi individualne koncepte za 

prodajno podporo. O naših ponudbah se posvetujte s svo-

jim prodajnim partnerjem ali pa se obrnite neposredno na 

customercare@mahle.com. 

mahlempulse  

na Instagramu 

YouTube kanal 

MAHLE 

Facebook stran 

MAHLE 

MAHLE Insider
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 n Sejmi 

 n Dogodki 

 n Uredniški prispevki 

 n Grafike 

 n Prikazi 

 n Oglasne pasice 

 n Prodajne akcije 

 n Ogledi proizvodnih  

obratov 

mailto:ma.training%40mahle.com?subject=
https://www.mpulse.mahle.com/en
https://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/services/mahle-insider/#register
https://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/services/mahle-insider/#register
https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/en/EUR/login/register
https://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/services/technical-messenger/
https://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/services/technical-messenger/
https://web.tecalliance.net/mahle-catalog/sl/home
https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/en/EUR/login/register
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