ÓTIMO TRABALHO!
Com o apoio da MAHLE Aftermarket

Nossa linha
de produtos

02

03

Linha de produtos
2020/2021

Nossa linha de produtos:
Índice

Introdução
ÓTIMO TRABALHO!

Filtros
04

Componentes de motores
Pistões 

07

O pistão ideal para cada motor 

08

Jogos de anéis do pistão 

10

Camisas de cilindro 

13

Bronzinas 

15

Componentes do trem de válvulas 

16

Turbocompressores 

19

Motores de arranque e alternadores

Filtros 

23

Filtros de ar 

24

Filtros de cabine 

26

CareMetix® 

28

Filtros de óleo 

30

Filtros de combustível 

31

Filtros CleanLine 

33

Cartuchos secadores de ar 

36

Filtros de ureia 

37

Filtros do óleo de câmbio

38

Refrigeração e climatização
Juntas
Juntas 

21

Gerenciamento térmico 

41

Refrigeração de motores

42

Climatização 

44

PREMIUM LINE

47

Termostatos 

49

Motores de arranque e alternadores 

Vendas e logística
51

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos
Eletrônica de controle e potência

53

Equipamentos de oficina e diagnóstico
Equipamentos para manutenção de AC

55

A nova geração de equipamentos

56

Acessórios para manutenção de AC

58

Diagnóstico remoto e serviço de suporte 

59

Manutenção de transmissão automática 

60

Ainda mais soluções – para serviços eficientes 

62

PMU400 – equipamento de medição de precisão 

63

Ferramenta de calibração digital ADAS 

65

TechPRO /TechPRO SMART

66

MAHLE OzonePRO 

69

®

®

O que todos os nossos produtos incluem 

72

MAHLE Aftermarket – sempre o catálogo certo 

73

04

05

Linha de produtos 2020/2021
ÓTIMO TRABALHO!

ÓTIMO TRABALHO!
Com o apoio da MAHLE.
Todos os dias, as oficinas são responsáveis por garantir a mobilidade de milhões de pessoas no
mundo todo. Os mecânicos sempre mantêm a cabeça fria quando as coisas ficam complicadas,
reagindo com rapidez e flexibilidade quando precisamos deles, adquirindo novos conhecimentos
para a mobilidade do futuro e às vezes até sujando as mãos para transformar o impossível em
realidade. Eles são verdadeiros heróis!
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O TRABA

Nós estamos nos bastidores de tudo

Um parceiro que não só garanta qualida-

isso, dando todo o apoio aos donos das

de, confiabilidade e expertise, mas que

oficinas. Pois, numa época de mudan-

também saiba percorrer caminhos que

ças velozes na mobilidade, com motores

ninguém nunca trilhou – assim permitindo

de combustão econômicos e sustentá-

que as oficinas se concentrem totalmente

veis coexistindo com conceitos alterna-

no seu trabalho e que tudo flua bem nos

tivos de propulsão, eles precisam ainda

reparos e na manutenção. Para que, no

mais de um parceiro experiente, confiá-

fim, fique em destaque o que realmente

vel e inovador.

importa: o seu ÓTIMO TRABALHO!

Como fazer um ótimo trabalho?

Como é o manuseio? Como assegurar a
possibilidade de manutenção e serviço

Com um parceiro que está sempre ao

em todos os modelos? E o que é impor-

seu lado e oferece uma linha de produtos

tante para a mobilidade do futuro?

constantemente ampliada, nas áreas de:
Acreditamos que os motores de combusn

Componentes de motores

tão ainda continuarão sendo a base do

n

Juntas

trabalho nas oficinas por muito tempo. Por

n

Filtros

outro lado, sabemos que o futuro perten-

n

Refrigeração e climatização

ce à mobilidade elétrica, e também a ou-

n

Motores de arranque e alternadores

tras alternativas de tecnologias de propul-

n

Mobilidade elétrica e

são e combustíveis.

sistemas eletrônicos
n

Equipamentos de oficina

Por isso, continuaremos seguindo os

e diagnóstico

dois caminhos, oferecendo às oficinas
produtos adequados e serviços com-

Tudo que fazemos na MAHLE deve agre-

pletos tanto para sistemas com motor

gar valor real para os mecânicos e donos

de combustão quanto para mobilidade

de oficinas. Por isso nos fazemos sempre

elétrica – de refrigeração de motores e

as mesmas perguntas: a peça de reposi-

climatização, componentes de motores

ção cumpre o que promete? Sua dispo-

e filtros até equipamentos para oficinas

nibilidade é garantida?

e diagnóstico.

As páginas a seguir fornecem
uma visão geral da nossa
linha de produtos e serviços.
Todas as informações também
estão disponíveis on-line em
mahle-aftermarket.com.

O TRABA
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Pistões

Como fabricante em série, a MAHLE tem um compromisso com
a Fórmula 1 e se beneficia da experiência e do know-how dessa
categoria superior de corridas. Sendo o maior fabricante mun-

Componentes de motores
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dial de pistões, a MAHLE pesquisa intensivamente os produtos
motor – rápidas, confiáveis e em qualquer lugar do planeta. Com

ficam mais difíceis a cada ano. A carga térmica (de até 2.600 °C)

nossos pistões, os clientes do aftermarket recebem equipamen-

e a pressão média de ignição cresceram, e a carga de inércia

tos originais nos componentes de motor e a garantia que acom-

também aumentou devido aos conceitos de alta velocidade e à

panha todos os nossos produtos: testados e comprovados na

tendência de cursos maiores dos pistões. Os desafios também

prática, sob as condições mais rigorosas. Essa é a promessa que

estão crescendo: menor peso, menor consumo de óleo e seguran-

nunca deixamos de cumprir.

Juntas

do futuro e hoje já oferece soluções para praticamente qualquer
Eles estão sob impacto constante e suas condições de trabalho

ça absoluta – mesmo em testes de capacidade de carga a frio e

tões de peça única MONOTHERM® fabricados nesse padrão,
que pesam tão pouco quanto os feitos de alumínio. E estes últimos também foram substancialmente aprimorados, resultando
em pistões de alumínio com porta-anel refrigerado.

Proporcionamos desempenho –
também na Fórmula 1

Na cabeça do pistão, você
encontra o logotipo da marca
ou empresa, o diâmetro máximo
do pistão, a folga e o sentido
de montagem, conforme as
especificações do fabricante
do respectivo motor.

Ernst Mahle

Motores de arranque e alternadores

desenvolvidas pela MAHLE, economizam peso – como os pis-

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

tinuamente reduzidas. Os pistões ECOFORM®, novas soluções

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Como consequência, a altura geral e de compressão são con-

O pistão é uma peça de
metal imprescindível para
o funcionamento de um
motor de combustão,
ótima também para evitar
que os engenheiros se
tornem muito convencidos.

Refrigeração e climatização

Filtros

a quente e testes de resistência a choques térmicos.

O pistão ideal para cada motor
Pistões com porta-anel
e galeria de refrigeração

Pistões fundidos de saia sólida

Pistões forjados de saia sólida

Pistões fundidos de saia sólida com lon-

Principalmente para motores de produção

Para altas temperaturas de operação: re-

ga durabilidade para motores a gasolina

em série com alta carga e motores de cor-

frigeração intensiva da cabeça do pistão

e a diesel, com cabeça, área dos anéis

rida. Seu processo especial de fabricação

e da área dos anéis por óleo que circula

e saia formando uma unidade robusta.

aumenta a resistência e possibilita pare-

na galeria de refrigeração.

Aplicação desde motores de modelismo

des mais finas e menor peso.

até motores de grande porte.

Pistões Autothermik/
Hydrothermik

Pistões com porta-anel
refrigerado

Pistões para motores de veículos de pas-

Pistões muito silenciosos para motores

Usando um processo especial, porta-anel

seio a gasolina e a diesel submetidos a

de veículos de passeio, também com ti-

e galeria de refrigeração são combinados

cargas pesadas. Com tiras de aço fun-

ras de aço fundidas, com ranhuras entre

em um único sistema. Isso melhora con-

didas não ranhuradas, formam um corpo

a área dos anéis e a da saia.

sideravelmente a dissipação de calor na

uniforme de maior resistência.

primeira ranhura do anel.

Pistões Ferrotherm®

Pistões Ecoform com núcleo lateral pivotante
Pistões com peso otimizado para motores a gasolina de
veículos de passeio. Uma tecnologia especial de fundição
viabiliza menor peso com maior rigidez estrutural. Áreas
de aplicação: veículos sobre trilhos, veículos especiais,
engenharia naval, óleo e gás, motores industriais.
®

A cabeça de aço e a saia de alumínio do
pistão são conectadas de forma móvel
por meio do pino do pistão. Com alta
resistência e baixo grau de desgaste, viabiliza que motores a diesel de alta carga
cumpram os limites de emissões e ga-

Pistões com porta-anel
e bucha de pino

Pistões Monotherm®

Pistões para motores a diesel com porta-

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

ses de escapamento.

extremo grau de rigidez estrutural, desen-

Pistões com porta-anel com
galeria de refrigeração e reforço
na cabeça

Pistões de dois tempos

Pistões MonoWeld® para veículos comerciais

-anel metálico de fixação permanente,

volvidos para câmaras de combustão mo-

Para motores a diesel com alta carga.

Feitos de ligas especiais de alumínio

Pistões de aço soldados por atrito com impressionante resistência a altas cargas térmicas,

feito de ferro fundido especial para maior

dernas com pressão a partir de 250 bar.

Uma camada de anodização dura (ca-

para a alta carga mecânica e térmica nos

viabilizando pressões de ignição acima de 230 bar. Sua estrutura rígida e fechada pro-

resistência a desgaste, especialmente na

Com saia conectada e combinada a um

mada HA) na cabeça do pistão protege

motores de dois tempos.

porciona melhor resfriamento da borda da cavidade, já que as paredes podem ser mais

primeira ranhura. Maior capacidade de

pino curto, o peso é semelhante ao de um

contra rachaduras na borda da cavidade

carga graças a buchas de pino feitas de

pistão de alumínio.

ou na cabeça.

material especial.

Pistões de aço forjado de peça única com

finas. A saia conectada garante mais suporte lateral, reduzindo a propensão a cavitação.

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Pistões Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Motores de arranque e alternadores

Refrigeração e climatização

Filtros

Sendo o maior fabricante mundial de pistões, oferecemos uma grande variedade de opções
de produtos e materiais. Nossa linha de produtos inclui pistões de alumínio fundido ou soldado
por feixe de elétrons e pistões compostos com saias de alumínio, ferro fundido nodular e aço.
Pistões compostos são aparafusados a cabeças de pistão de aço forjado – um material testado
e aprovado, com resultados excelentes. Além da versão aparafusada, os pistões de aço também
estão disponíveis em variantes soldadas por atrito ou em alta temperatura. A linha de pistões da
MAHLE para motores de grande porte inclui produtos com até 580 milímetros de diâmetro.

Componentes de motores
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Juntas
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Jogos de anéis do pistão
Melhoramos continuamente o desempenho
e as propriedades de funcionamento dos nossos anéis do pistão – com nossas instalações
de produção de última geração que definem
novos padrões de qualidade.

O jogo de anéis ideal para cada pistão
Oferecemos jogos de anéis do pistão para quase todos os motores a gasolina e a diesel de veículos de passeio, bem como motores a diesel de veículos comerciais com diâmetro de 52 a 160 mm
– com qualidade de equipamento original ou especificamente para

Décadas de desenvolvimento e produção garantem a eficiên-

motores mais antigos.

cia na interação entre pistões e anéis do pistão, para atender às

Somente materiais de alta qualidade

demandas mais exigentes:
n

Vedação da câmara de combustão a partir do cárter

Em aplicações com exigências normais ou elevadas, são usados

n

Limitação e controle do consumo de óleo

materiais com inserções laminares de grafite. Aplicações com alto

n

Dissipação do calor do pistão para a camisa

grau de exigência requerem o uso de ferro cinzento fundido com

refrigerada do cilindro

inserções de grafite nodular ou materiais de aço.

A circunferência dos anéis do pistão precisa ficar bem ajustada

Revestimento das superfícies de rolamento

à parede do cilindro, mesmo que o cilindro sofra um leve desvio
da sua forma ideal. Forças de inércia e pressões de combustão

Para aumentar a resistência a desgastes e queimaduras, as

elevadas, além de fortes desgastes, impõem grandes exigências

superfícies de rolamento dos anéis do pistão são revestidas

ao material utilizado em termos de resistência, qualidade da

(com crômio ou camadas de spray de plasma de materiais

superfície e formato.

metálicos ou cerâmicos).

Vale a pena saber

Componentes confiáveis –
feitos um para o outro

O jogo de anéis “N” da MAHLE corresponde aos anéis usados nos equipamentos originais. Esse jogo de anéis
pode ser utilizado para pistões novos
ou usados. Os jogos de anéis “V” e
“G” da MAHLE oferecem uma solução
econômica para normalização do
consumo de óleo e redução da perda

Anéis com a identificação TOP devem ser instalados com a marcação para cima,

de compressão em pistões usados.

voltada para a cabeça do pistão.

Camisas de cilindro
Também melhoramos constantemente nossas
superfícies de cilindros. A combinação precisa
de camisas de cilindro brunidas com pistões
e anéis do pistão (com superfícies otimizadas
de ferro fundido) diminui o consumo de óleo,
reduz o blow-by, gera menos desgastes,
encurta o tempo de admissão e prolonga
o tempo de execução.

Componentes de motores
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A MAHLE produz camisas de cilindro para muitos fabricantes internacionais de motores – tanto para produção em série quanto
para o aftermarket, e sempre nos mesmos rigorosos padrões de
qualidade de materiais, estruturas e superfícies. Graças às tole-

Juntas

12

râncias mínimas na produção, as camisas podem ser fixadas com
enorme precisão. Definimos as ligas, os tratamentos de fundição
e processos de usinagem, sempre em cooperação estreita com
os fabricantes dos motores.
Filtros

Materiais

Brunimento
Um bom brunimento reduz o desgaste dos anéis do pistão, a
emissão de partículas, o consumo de óleo e a perda por fricção.
Melhorias futuras no brunimento continuarão encurtando a fase de
admissão do cilindro e melhorando as propriedades tribológicas.
A boa qualidade dos materiais é um pré-requisito para um bom
brunimento uniforme das camisas de cilindro (materiais de fundição sem poros ou cavidades, com estrutura homogênea e dureza uniforme, adequados para a pré-usinagem das perfurações).

Principais métodos de brunimento divididos por etapas do processo
Descrição

Qualidade feita para durar –
encaixe perfeito e resistência

Brunimento normal

Brunimento de platô

Brunimento com escova

Processo de brunimento
Variante

1ª operação

2ª operação

1

Diamante

Diamante

A gasolina de passeio de série

2

Diamante

Cerâmica

A diesel de passeio de série

3

Cerâmica

Cerâmica

Comerciais de série

1

Diamante

Diamante

Diamante

A gasolina de passeio de série

2

Diamante

Diamante

Diamante

A diesel de passeio de série

3

Diamante

Cerâmica

Cerâmica

Comerciais de série

1

Diamante

Diamante

Escovamento

De passeio e comerciais de série

2

Diamante

Cerâmica

Escovamento

Diamante

Diamante

Brunimento com fluido

Microacabamento

A diesel de passeio de série

1

Diamante

Estrutura de laser

Cerâmica

Cerâmica

Teste/corrida

2

Diamante

Diamante/cerâmica

Estrutura de laser

Brunimento com fluido
Brunimento a laser

Aplicação
3ª operação

4ª operação

Motores de arranque e alternadores

formação de bainita e perlita ultrafina reforça a matriz.

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

usados nas ligas melhoram as propriedades de atrito, enquanto a

Equipamentos de oficina e diagnóstico

grafite lamelar e fósforo) nas camisas de cilindro. Outros materiais

Refrigeração e climatização

Além de alumínio, usamos ferro fundido (liga de ferro fundido com

15
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Componentes de motores
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Juntas

Bronzinas
Materiais e métodos
de fabricação
Paralelamente a tecnologias de ponta já
utilizadas, como a pulverização catódica

bo ultramodernas e novas ligas de alumíEm conjunto com os fabricantes de mo-

nio de alta resistência. A combinação entre

tores, desenvolvemos e testamos bron-

as novas ligas e os novos revestimentos

zinas para todos os tipos de motores.

de polímeros oferece alta resistência con-

A pesquisa básica contínua e o desen-

tra desgaste, excelentes propriedades em

volvimento constante de materiais e tec-

lubrificação limítrofe e enorme redução da

nologias de produção garantem a máxi-

tendência a corrosão, especialmente em

ma qualidade – com resistência a fadiga,

fases com fricção mista de motores híbri-

desgaste e corrosão, adaptabilidade e

dos e com função start/stop.

alta resiliência. Fornecemos caixas de
mancais, mancais flangeados, buchas

Os mancais de polímeros mais moder-

dos mancais e arruelas axiais com diâ-

nos utilizados em equipamentos originais

metros de 27 a 140 mm, além de buchas

já podem substituir mancais com pulveri-

dos mancais de 6 a 105 mm.

zação catódica em algumas aplicações.

Processo de revestimento
baseado no princípio de
atomização de cátodos, em
que os átomos são pulverizados de um cátodo metálico

Refrigeração e climatização

Empregamos ligas de bronze sem chum-

pelo impacto dos íons de
um processo de descarga
gasosa. O metal atomizado
resultante condensa-se
como uma camada uniforme
na superfície de rolamento
das caixas dos mancais.

Motores de arranque e alternadores

mentos originais.

Pulverização
catódica
(sputtering)

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

revestimentos para o mercado de equipa-

Robustas e duráveis –
para todos os tipos de motores
Além de todas as tecnologias convencionais, a MAHLE agora também
fornece diferentes mancais e arruelas
axiais revestidos com polímeros.

Equipamentos de oficina e diagnóstico

no desenvolvimento de novos materiais e

Filtros

(sputtering) de mancais, a MAHLE é líder

16
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Componentes
do trem de válvulas
As válvulas formam um sistema fechado junto com seus anéis

bamento mecânico. São utilizados diferentes materiais confor-

de assento e guias, que precisa ser resistente a exigências extre-

me a finalidade, e nossas válvulas são reforçadas em torno do

mas. Por isso, nossa linha de produtos inclui não só válvulas, mas

assento, endurecidas, nitretadas ou cromadas. Para aplicações

também seus parceiros tribológicos – anéis de assento e guias

com exigências extremas, nossa linha também inclui válvulas

das válvulas. O desenvolvimento combinado desses componen-

ocas preenchidas com sódio (para dissipação máxima de calor).

tes como um único sistema traz grandes vantagens para minimizar desgastes e aumentar sua eficiência econômica.

Guias e anéis de assento das válvulas

Todos os tipos de válvulas

As guias centralizam as válvulas sobre os assentos e compensam as forças laterais que atuam sobre a sua haste. Além dis-

No mundo todo, a MAHLE produz válvulas de diferentes formatos

so, também dissipam o calor para o cabeçote. Dependendo do

e tipos para veículos comerciais e de passeio – com diâmetro da

design, são usadas guias idênticas ou diferentes para os lados

haste de 5 a 12 mm e comprimento da válvula de 80 a 210 mm.

de admissão e de saída. Os materiais utilizados abrangem des-

Seu amplo know-how técnico, sua alta produtividade e excepcio-

de ferro cinzento fundido e latão até diversas ligas de materiais

nal qualidade tornaram a MAHLE um dos principais fabricantes de

sinterizados. Juntos, a válvula e o seu anel de assento vedam a

válvulas do mercado internacional.

câmara de combustão contra perda de pressão, também dissipando calor e evitando que as válvulas se choquem contra o

Na produção em larga escala, empregamos as mais modernas

material mais mole do cabeçote. Os anéis de assento das vál-

tecnologias: métodos com pó de plasma na fabricação de peças

vulas são feitos predominantemente de ligas de aço-cromo ou

brutas ou processos de retificação a alta velocidade para aca-

materiais sinterizados.

Materiais

Endurecimento da
base por indução

Perfil do pescoço

Geometria da base

Torneado, retificado

1 – 3 ranhuras

Aço martensítico

Endurecimento do
contorno

Contorno forjado

Designs especiais

Tipos

Endurecimento completo

Tampa abaulada

Comprimento da válvula

Usinada

80 – 210 mm

Aço austenítico

Válvulas monometálicas
Válvulas bimetálicas

Design do assento
Revestimento com
pó de plasma
Endurecimento por
indução

Endurecimento da
superfície da base

Válvulas ocas

Forjada
Com ou sem calota

Diâmetro da haste:
> 6 mm
Fechamento do orifício:
· Soldagem a laser
· Soldagem por atrito
Preenchidas com sódio

Diâmetro da tampa
18 – 65 mm

Diâmetro da haste
5 – 12 mm

Tratamento da superfície
Nitretada com banho de sal,
cromada dura
(Espessura da camada:
3 – 35 µm)

Nossas válvulas são otimizadas para uma ampla gama de aplicações, para resistir a condições
mecânicas, químicas e térmicas extremas e garantir a dissipação ideal de calor.

Qualidade e segurança –
a cada quilômetro

19
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Qualidade de ponta com processo
de desenvolvimento e fabricação integrado
Para garantir um alto grau de eficiência em um amplo espectro
de perfis de operação, com velocidades acima de 300.000 rpm
e temperatura dos gases de escapamento de mais de 1.000 °C,
é preciso ter competência máxima em desenvolvimento e produ-

Refrigeração e climatização

Filtros

Turbocompressores de gases de escape são uma tecnologia fundamental para aumentar o
desempenho e reduzir o consumo e as emissões.

Juntas

Turbocompressores

modinâmicas e termomecânicas.
Os turbocompressores MAHLE são fabricados em conformidade com os padrões estabelecidos, usando os mais modernos
processos em fábricas de última geração – em todo o Grupo.
Os turbocompressores vêm registrando alto crescimento no

n

Maquinário de alta velocidade para rodas de compressor –

mercado de peças de reposição automotivas. Quase todos os

para maior precisão no balanceamento, estabilização ideal

veículos a diesel produzidos na Europa, na América do Norte e

da velocidade e redução de ruídos de funcionamento

no Japão operam com turbocompressor.

n

Anéis do pistão duplos no eixo do rotor – para menor
consumo de óleo e menos partículas estranhas

A marca MAHLE abastece o aftermarket com turbocompresso-

Reduzindo emissões –
com melhor desempenho

n

res de alta eficiência. No mercado de veículos comerciais, cobrimos mais de 70% de todas as aplicações de alta rotatividade.

Carcaça da turbina feita de materiais de alta tecnologia –
para maior estabilidade térmica e durabilidade

n

Carcaça central com funcionalidade garantida por processos
controlados e balanceamento progressivo do eixo do rotor –

Nossa linha é continuamente ampliada, com um kit de montagem disponível ou em preparação para praticamente todos os
turbocompressores.

para melhor rendimento e redução do ruído
n

Eixo e rodas do rotor com soldagem por feixe de elétrons,
garantindo alta resistência

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

de desenvolvimento, para garantir as devidas propriedades ter-

Equipamentos de oficina e diagnóstico

tas de simulação logo na fase inicial do seu processo integrado

Motores de arranque e alternadores

ção. Por isso, a MAHLE emprega as mais avançadas ferramen-
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Materiais de vedação
Materiais das juntas de cabeçote e módulos de admissão
n

Aço multifolhas (MLS): juntas de cabeçote e coletor

n

Material composto: juntas de cabeçote,
coletor de escape e módulo de admissão

ser robustas. Variações extremas de temperatura, alta pressão
interna, líquidos de refrigeração e lubrificantes de todos os tipos

Tampa de válvula/temporizador, cárter de óleo

– as juntas precisam resistir a tudo isso.

e outros materiais de vedação
n

A linha de juntas MAHLE Performance foi totalmente reformulada, usando as mais modernas tecnologias e os materiais mais

distribuição, bombas de água e juntas diferenciais
n

avançados para vedar e proteger os motores, para que rodem
com mais intensidade e rapidez, superando as limitações das
juntas convencionais.

Material composto de alto desempenho para cárter de
Cortiça para cárter do óleo, tampa do cárter de distribuição
e juntas diferenciais com substrato de metal

n

Borracha moldada para tampa de válvula e juntas
do cárter de óleo

A MAHLE oferece uma linha completa de produtos, além de
informações técnicas, treinamentos e suporte.

Padrões de inovação
e qualidade inigualáveis

Filtros

Grafite: juntas de cabeçote e coletor

Refrigeração e climatização

n

Motores de arranque e alternadores

ras de aço de várias camadas, as juntas dos motores precisam

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Das formas de composição mais simples a sofisticadas estrutu-

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Com sua linha de juntas, a MAHLE cobre mais
de um milhão de aplicações no mundo todo e
cerca de 200 milhões de veículos registrados
com motores a partir de 1990.

Juntas

Juntas

23

Linha de produtos 2020/2021
Filtros

Componentes de motores

22

Juntas

Filtros
Os meios filtrantes que compõem a nossa linha
são feitos de papel especialmente tratado,
de TNT ou de diversas camadas, dependendo
das especificações e da aplicação.

Os filtros de papel da MAHLE são compostos de fibras de celulose de alta qualidade impregnadas com resinas especiais, para

Fibras de celulose impregnadas

Filtro de papel após a gravação.

vistas sob microscópio.

Filtros

Filtros de papel

uso em filtros de ar, combustível, óleo e hidráulicos. O pré-

papel mecanicamente estável e resistente a influências químicas e térmicas. A geometria estável das pregas evita a formação de blocos mesmo em condições exigentes, para que o ar,
o óleo ou o combustível possam fluir sempre livremente. A finura
de filtração pode atingir até 1 μm, dependendo das exigências.

Filtros de TNT

básico dos filtros de TNT (tecido não tecido) – quanto mais finas
as fibras, melhor a retenção. O material é aplicado em camadas,

➡

Fibras plásticas de micrômetros de espessura são o material

Papel pregueado pronto para uso em filtros.

Lado sujo

Meltblown

com a finura das fibras e a densidade do TNT aumentando do
lado sujo para o limpo. Esse efeito de funil proporciona uma eficiência de retenção de 99,9% com baixa resistência de fluxo.
Os materiais de TNT têm eficiência comprovada e difundida em
filtros de cabine, e vêm sendo cada vez mais utilizados em filtros

Nossa linha de filtros –
uma solução limpa

também prolongando a sua vida útil. Em filtros de combustível,
o TNT geralmente é usado em conjunto com uma base estabilizadora de papel.

➡

de óleo e de ar. O desempenho dos filtros aumenta em até 40%,

Lado limpo

Filtro multicamadas com TNT à base de plástico no lado sujo
e papel no lado limpo.

Meios filtrantes multicamadas
Em comparação com os filtros convencionais de papel, a combinação de TNT e papel tem capacidade de absorção até 40%
mais alta, filtrando partículas de 3 a 5 μm. Meios filtrantes multicamadas são instalados sobretudo em sistemas modernos de
injeção de combustível diesel.

Celulose

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

requisitos específicos – o tratamento de endurecimento torna o

Equipamentos de oficina e diagnóstico

ticais. A seguir, o papel é dobrado e impregnado conforme os

Motores de arranque e alternadores

Refrigeração e climatização

-aquecimento prepara o material para a gravação dos veios ver-
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Filtros de ar
Um ar de admissão limpo é essencial para o desempenho ideal do motor. Os filtros de ar da
MAHLE retêm até 99,9% da poeira, da fuligem e das partículas de pneus e contribuem para
a proporção adequada entre ar e combustível. A alta capacidade de absorção de partículas
garante vida útil prolongada mesmo sob condições extremas (calor, frio, influências químicas)
e reduz o desgaste prematuro de válvulas, superfícies de cilindros, anéis do pistão, bronzinas
e outros componentes do motor. Para garantir o desempenho perfeito dos filtros, eles devem
ser trocados nos intervalos recomendados pelo fabricante do veículo.

Em veículos de passeio, elementos cilíndricos e planos são instalados em carcaças de filtros de ar fixadas no motor ou no chassis e estabilizados com pontos de cola no lado sujo e grelhas de
reforço no lado limpo, conforme as especificações. Para ambientes com muita poeira, é instalado um pré-filtro adicional (manta de
espuma) no lado sujo. Um pino de apoio de metal ou de plástico fornece resistência adicional a sobrecargas sobre a superfície.
Em veículos comerciais, são usados sistemas de filtros de ar robustos feitos de plástico reciclável, de peso reduzido, que também diminuem os ruídos de sucção. Para garantir uma grande
superfície de filtragem com alta estabilidade, esses filtros geralmente são cilíndricos, otimizados com vedações radiais e apoios
axiais. Elementos adicionais de segurança (cilindros especiais de
TNT) protegem o lado limpo durante a manutenção e substituição.

Nossos filtros são totalmente vedados
Ar impuro na área de admissão contamina o medidor da massa de ar e distorce os seus
resultados, prejudicando a injeção de combustível e provocando desgaste. Para evitar esses
vazamentos de ar, nossos elementos filtrantes têm encaixe preciso, com vedações cuidadosamente selecionadas. Juntas de PUR com espuma de PU especialmente projetada para
isso garantem a vedação perfeita entre o lado sujo e o limpo. Esses elementos são resistentes ao tempo, a influências químicas e a variações de temperatura. Seu grau de flexibilidade
é selecionado com precisão, a fim de garantir o encaixe perfeito ao formato das vedações.
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Filtros de cabine

Filtro de cabine (LA)

Filtros de cabine com carvão ativado (LAK)

Os filtros de cabine da MAHLE garantem ar puro para motorista

Este tipo retém poeira, partículas de sujeira, gases de escape no-

e passageiros respirarem, protegendo sua saúde e bem-estar e

civos e altas concentrações de ozônio, além de minimizar odores.

assegurando concentração total – mesmo com poluição ou alta

O fole utilizado possui três camadas: uma camada de carvão ati-

incidência de pólen. Além disso, reduzem a sobrecarga no venti-

vado é inserida entre duas camadas de TNT.

Componentes de motores
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lador, protegem o aquecimento, a climatização e a cabine contra

Juntas

contaminação e evitam o embaçamento dos vidros.

Longa durabilidade

n

Baixa resistência de fluxo minimiza a carga sobre o ventilador

Em veículos com alta rodagem ou em ambientes muito poluídos,

n

Ajuste preciso elimina vazamentos de ar

são utilizados pré-filtros (LAP) adicionais de espuma de poliéster
ou manta de TNT, que evitam que o filtro de cabine fique obstru-

E mais: nossos filtros de cabine não liberam vapores nocivos,

ído rápido demais – assim prolongando sensivelmente a vida útil

pois são fabricados sem uso de solventes.

dos nossos filtros LA/LAK.

Proteção multiplicada
A MAHLE oferece aos proprietários de veículos uma ampla gama
de filtros de cabine, desenvolvidos especificamente para suas

LA
Bom

LAK
Ótimo

Proteção contra:
n

Pólen

n

Partículas de pneus

n

Partículas finas

n

Poeira industrial

n

Fuligem

LAO CareMetix®
O melhor

= Filtro de cabine sem carvão ativado
= Filtro de cabine com carvão ativado
= Filtro de cabine com proteção adicional contra odores

Alérgenos

Bactérias

Mofo

Odores intensos

Odores leves

Ozônio

Gases de escape

Poeira industrial

Partículas de pneus

Fuligem

Partículas finas

Pólen

necessidades individuais.

Motores de arranque e alternadores

n
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cabine:

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Benefícios da geometria de pregas dos nossos filtros de

Refrigeração e climatização

Filtros

Em apenas uma hora de direção, passa pela cabine de passageiros um volume de até 100.000 litros
de ar. Se o filtro de cabine fica obstruído ou deixa de funcionar, a concentração de poluentes na
cabine de passageiros pode atingir um nível até seis vezes maior que o do ar exterior. Por isso, a
MAHLE recomenda substituir os filtros a cada 15.000 km ou ao menos uma vez por ano.
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CareMetix® – 5 camadas
para bem-estar total
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1

Camada filtradora de partículas

Gases nocivos e odores desagradáveis

2

Camada molecular

Pólen e alérgenos no ar

3

Camada tecnológica de carvão ativado

Mofo e fungos

4

Camada biofuncional com carvão ativado

Bactérias

5

Camada protetora

Proteção contra gases nocivos
e odores desagradáveis
Proteção contra pólen
e alérgenos no ar
Proteção contra mofo

Proteção contra bactérias

1 Retém pólen, partículas finas (PM2,5,

4

PM1) e ultrafinas (como fuligem de
diesel e poeira de freio)
2 Elimina odores desagradáveis,

CareMetix® (LAO) com
tecnologia S5 de amplo espectro

o ar que respiramos geralmente está poluído com substâncias
nocivas e alergênicas, além de odores que os filtros convencionais não são capazes de eliminar. A solução: CareMetix® com

Dentro do seu veículo, você precisa de ar puro para se concen-

tecnologia S5 de amplo espectro, que oferece 5 vezes mais

trar no tráfego e dirigir com atenção – e para se sentir bem. Mas

proteção com 5 camadas – filtrando também os odores!

protege contra alérgenos e impede
quase totalmente o crescimento
de bactérias e mofo
3 Alta eficácia na eliminação de gases

nocivos como hidrocarbonetos

5

Alta eficácia na eliminação de gases
nocivos como óxidos de nitrogênio
(NOx) e dióxido de enxofre (SO2)

Vale a pena saber

Contribui para a estabilidade do filtro

Os filtros de cabine devem ser trocados anualmente ou no máximo a cada
15.000 quilômetros rodados. Para que
você e a sua família possam respirar
ar fresco, CareMetix® também está
disponível para veículos com tecnologias
alternativas de propulsão.

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Fuligem e partículas finas

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Proteção contra fuligem
e partículas finas (PM2,5 e PM1)

Motores de arranque e alternadores

Refrigeração e climatização

Filtros

No trânsito, em túneis, grandes canteiros de obras, estações de tratamento de esgoto ou campos
recém-fertilizados, podem ser produzidos gases sulfurosos ou amônia, que além de prejudiciais à
saúde, geram odores desagradáveis. O novo filtro de cabine CareMetix® oferece proteção contra
eles, com tecnologia S5 de amplo espectro. Ele evita a entrada de partículas finas, pólen, mofo,
fuligem e bactérias no interior do veículo, além dos odores.

Carcaça
Mola
Válvula de bypass
Caixilho interno
para suporte

ças do motor, protege contra corrosão e garante a boa vedação

fases:

lidade. Meios filtrantes de alta qualidade
protegem contra as menores partículas
de sujeira e também contra corrosão.

da câmara de combustão. Os filtros de óleo da MAHLE protegem

Isso garante o funcionamento seguro do

com confiança contra as partículas de impurezas. A geometria ro-

motor e a eficiência na sua operação.

busta das suas pregas garante estabilidade no arranque a frio –
com picos de carga de até 20 bar compensados pela alta resistência a pressão do cárter.
Uma válvula de alívio de pressão garante o suprimento de óleo
em todas as condições – em fases de arranque a frio, em temperaturas externas baixas e mesmo quando o elemento filtrante

Elemento filtrante de
papel especial
Válvula de retenção,
lado limpo

Fase 1: Além da filtração de partículas em si, gotículas de água são
aglutinadas em gotas maiores.

n

Fase 2: Essas gotas maiores são

A alimentação constante de combustível

retidas do combustível no estágio

é assegurada pelo controle de pressão

de separação (tecido hidrofóbico).

e pela recirculação do combustível excedente da bomba injetora até o tanque –

Válvula de retenção,
lado sujo
Tampa
Anel de vedação

está muito sujo. A válvula de retenção evita que o filtro se esvazie quando o motor está desligado e garante o enchimento rápi-

n

do de óleo ao dar partida no motor. Materiais de vedação de alta

1

A MAHLE desenvolveu um módulo de filtro

sa as oscilações de pressão causadas

de combustível especial para veículos co-

pela bomba de combustível. Os filtros

merciais. Seu elemento filtrante patentea-

de combustível da MAHLE cumprem to-

Troca mais eficiente: filtros de óleo para troca

Modernos e inovadores
2

o amortecimento da pulsação compen-

dos os padrões de alta segurança dos fa-

do de vários estágios proporciona eficácia

3

na separação da água: no primeiro estágio,

bricantes de veículos e garantem prote-

qualidade e peças de conexão precisas garantem a separação

É simples substituir os filtros de óleo OC: sua carcaça, feita de

ção contra vazamentos, mesmo em caso

confiável entre o óleo contaminado e o limpo.

chapa de aço de repuxo profundo com pintura a pó, possui uma

de acidentes. Para seu funcionamento

guia helicoidal para facilitar a desmontagem. A tampa possui uma

correto, o filtro de combustível deve ser

Porém, para o funcionamento perfeito do óleo do motor, é preci-

rosca para o espigão e uma ranhura para encaixe do anel de ve-

substituído regularmente nos intervalos

so que ele seja substituído nos intervalos de manutenção corre-

dação – e o elemento filtrante conta com um caixilho interno para

de troca recomendados pelo fabrican-

tos indicados pelo fabricante do veículo.

reforço contra a pressão exercida de fora para dentro pelo óleo.

te do veículo.

as partículas sólidas são filtradas. Nos estágios subsequentes, as gotículas de água

4

microfinas são aglutinadas em gotas maiores (coalescência) e a água é separada.
Filtros de combustível rosqueáveis

5

(spin-on)
6

Filtros de combustível diesel

São instalados de forma prática, rosqueando a cabeça do filtro no adaptador. As
vedações de elastômero protegem con-

Para prevenir a separação da parafina e a

1

Combustível filtrado

gelificação em baixas temperaturas, nos-

2

Emulsão abaixo da bomba

sos filtros de combustível contam com

3

Separação de partículas e agluti-

Filtros de combustível em linha (in-line)

nação das gotas de água

São feitos de chapas de aço com trata-

cos ou com recirculação do combustível

4

Diesel filtrado com gotículas de água

mento anticorrosivo, aço inoxidável, alu-

aquecido pelo motor. Sistemas de filtros

5

Malha hidrofóbica

mínio ou plástico e instalados na tubu-

mais recentes também separam a água

6

Volume de água coletado

lação do combustível. Também estão

pré-aquecimento por elementos elétri-

Refis de elemento filtrante

O módulo de filtro de óleo da MAHLE para veículos comerciais é altamente integrado ao lado do
óleo e ao do líquido de refrigeração. Isso resulta
em menos pontos de interface e vedação, com
plásticos de alto desempenho reduzindo o peso
e os custos ao mesmo tempo.

Com os refis de elemento filtrante da linha OX,
oferecemos soluções especialmente econômicas
para as oficinas: em vez de trocar o filtro completo,
só é preciso substituir o refil de elemento filtrante
sujo – uma solução ambientalmente sustentável
que economiza materiais e custos de descarte.
Os refis estão disponíveis para todos os filtros de
óleo com carcaça desmontável.

com eficácia, pois a presença de água

tra vazamentos entre a cabeça e o filtro.

disponíveis com funções opcionais, como

no diesel pode causar danos por corro-

Diagrama explicativo do filtro de dois está-

regulagem de pressão, pré-aquecimento

são e cavitação no sistema de injeção.

gios com separador de água integrado.

e separação de água.
Refis de elemento filtrante do
combustível
Nas carcaças de filtros desmontáveis,
a manutenção é feita trocando apenas
o refil do elemento filtrante. A carcaça é
mantida no motor, reduzindo custos com
materiais e poupando recursos.

Filtros

motor. Manter o óleo do motor limpo reduz o atrito, refrigera as pe-

A separação da água é feita em duas

têm corpos estranhos com alta confiabi-

Refrigeração e climatização

são e condensados acelerando o desgaste dos componentes do

Os filtros de combustível da MAHLE re-

Motores de arranque e alternadores

combustão, poeira, óleo carbonizado, fuligem, partículas de abra-

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

O óleo do motor sofre contaminação constante – com resíduos de

Filtros de combustível

Juntas

Filtros de óleo
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Filtros CleanLine
Separação mais eficiente da água

Comparação entre separadores de água convencionais
e o conceito da MAHLE

Estágio 1
Filtragem de impurezas do diesel e aglutinação
de gotículas de água

1

4

Estágio 2

2

5

3

6

Separação das gotículas de água aglutinadas
do combustível filtrado
Com a retenção de impurezas no primeiro estágio do filtro, a água
pode ser separada com mais eficiência no segundo estágio. Isso
Drenagem da água separada

garante separação máxima da água durante todo o intervalo de
manutenção. Além disso, graças à separação entre os dois estágios do filtro, é possível separar até as menores gotículas de água.
Testes de campo e em laboratório comprovam que o novo conceito de dois estágios mostra-se superior aos sistemas convencionais a médio e longo prazo.

1

Diesel com sujeira e água

2

Impurezas e água são separadas em um estágio

3

Eficiência do filtro na separação de água
cai ao longo do seu ciclo de vida

Três versões serão disponibilizadas internacionalmente:

Filtros de combustível –
com troca simples e higiênica

n

CleanLine de dois estágios com reservatório de água
integrado (disponível exclusivamente na América do Sul)

n

Diesel com sujeira e água

5

Estágio 1: Impurezas são separadas
e gotículas de água são aglutinadas

CleanLine de dois estágios sem reservatório de água
(disponível na região EMEA)

n

4

CleanLine de um estágio sem reservatório de água
(disponível na região EMEA)

6

Estágio 2: Gotas maiores de água
são separadas do diesel filtrado

Refrigeração e climatização

CleanLine baseiam-se no princípio de dois estágios.

Motores de arranque e alternadores

15% quando o combustível está contaminado. Por isso, os filtros

Separação de água
em dois estágios
(filtro CleanLine)

Separação de água
em um estágio
(sistema convencional)

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

de separação da água nesses sistemas cai de 96 para menos de

Equipamentos de oficina e diagnóstico

tanto, resultados de testes demonstram que o grau de eficiência

Filtros

Os filtros convencionais funcionam com um único estágio. No en-

Menos obstrução dos filtros

O diesel tem a tendência natural de absorver água. Em regiões

A filtração em dois estágios mais eficiente do filtro CleanLine sepa-

90

como a América do Sul, esse problema vem se agravando nos

ra mais impurezas e reduz a incidência de obstrução (que, p. ex.,

80

últimos anos com o uso de misturas de biodiesel. Quanto maior

eleva a pressão diferencial) em todas as categorias de veículos.

70

Eficiência de separação de água (%)

Pressão diferencial (mbar)

100

60

a tendência de absorção de água, maior a proporção de água no

50

Melhor desempenho em comparação
com sistemas convencionais 

40
30

A água precisa ser removida do diesel pois, caso contrário,

20

alta proporção de água. Esses microrganismos também entopem o filtro, elevando a pressão diferencial.

A superioridade da filtração em dois estágios sobre
os sistemas convencionais fica ainda mais evidente

A pressão diferencial excessiva danifica o sistema a longo pra-

Eficiência de
separação de água
do filtro CleanLine
de dois estágios

Filtro novo

Acima de 93%

Acima de 93%

Filtro usado
em condições
operacionais

Até 20%

Acima de 70%

10
0
0

ao longo do tempo.

zo. Graças à filtração em dois estágios, os filtros CleanLine

Separação mais eficiente de água do diesel

oferecem a melhor solução para esse desafio no seu mercado
concorrencial direto.

5

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

Massa das partículas de impurezas adicionadas (g)

Eficiência de separação de água
Pressão diferencial

CleanLine
CleanLine

Eficiência de separação de água
Pressão diferencial

Concorrente A
Concorrente A

Eficiência de separação de água
Pressão diferencial

Concorrente B
Concorrente B

Proporção de água (ppm)
1.400

Pressão diferencial (mbar)

1.200

Vantagens do
filtro CleanLine

1.000
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Motor após 0 horas de operação

600

0 km após a troca

400
200

300

n

0
0

200
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100
B0 – Diesel S10

B5

B20

B50

■ Concorrente

Vazão:
400 l/h
Veículos intermediários
■ CleanLine

Vazão:
600 l/h
Veículos pesados

n

Eficiência superior

n

Melhor proteção do sistema de injeção

n

Economia de custos com manutenção

B100

0
Vazão:
150 l/h
Veículos leves

de retenção de poeira ao longo da vida útil

16

Número de dias

Máxima separação de água e capacidade

de injetores e bombas de combustível
Motor após 300 horas de operação
20.000 km após a troca

Menos água no diesel –
teste de biodiesel ao longo de vários dias
Quanto mais alta a proporção de biodiesel, mais alta a concen-

n

Carcaça plástica robusta

n

Menor custo por quilômetro

n

Múltiplas aplicações, resultando em menos

tração de água no diesel.

Separação eficiente de água –
teste em laboratório com filtros obstruídos
Motor após 750 horas de operação
50.000 km após a troca

Foi feita uma comparação entre três sistemas: MAHLE, concorrente A e concorrente B. Apesar da maior contaminação dos
filtros, o sistema CleanLine de dois estágios foi capaz de separar mais água.

■ Concorrente ■ CleanLine

Proporção de água (ppm)

transtornos com documentação
n

Filtros fáceis de trocar e aproveitamento
do reservatório de água existente

Filtros

sado por microrganismos que proliferam no diesel parado com

Eficiência de
separação de água de
sistemas convencionais
de um estágio

Refrigeração e climatização

circuito de alimentação de combustível. Outro problema é cau-

Filtro remove mais água
do diesel

Condição
do filtro

Motores de arranque e alternadores

provoca danos nos componentes do sistema de injeção, como

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

combustível e mais difícil a filtração.

bomba de combustível, injetores, válvulas e componentes do

1.000
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Componentes de motores

Proteção contra uma ameaça constante
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Assim, ela é imediatamente ativada pela

Óxidos de nitrogênio (NOx) contribuem para a formação de smog

A água contida na solução decompõe o ácido isociânico em

passagem do ar que vem do compres-

e chuva ácida, além de potencializar o efeito estufa. Para reduzir

amônia e dióxido de carbono (hidrólise).

sor ou do reservatório à parte, e sempre

as emissões, é utilizado o ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Au-

Muitos processos de regulagem e contro-

se regenera por conta própria. Às vezes,

tomotivo, uma solução de 32,5% de ureia). O ARLA 32 é aquoso,

Os óxidos de nitrogênio presentes no sistema de escape então

le de loop fechado nos veículos comerciais

separadores de óleo (coalescedores) são

transparente, atóxico e de manipulação segura, sem representar

reagem com a amônia no catalisador e são convertidos em

funcionam com ar comprimido, como os

integrados aos cartuchos secadores de ar

riscos para pessoas ou o meio ambiente. O ARLA 32 é vendido

nitrogênio inofensivo e vapor de água.

sistemas de freio. Se o ar ainda contém

para aumentar a vida útil dos sistemas e

em postos de gasolina ou distribuidores de acessórios sob diferen-

umidade, há risco de danos a tubulações e

separar partículas ultrafinas de óleo do ar.

tes marcas comerciais: internacionalmente como AUS 32, como
AdBlue na Europa e DEF na América do Norte. Seu consumo cor-

diluem, pode ocorrer congelamento. Para

responde a aproximadamente 5% do consumo de combustível.

evitar que isso aconteça, os secadores de

Cada vez mais fabricantes apostam em sistemas SCR, e a de-

ar removem a umidade. Como componen-

O uso do ARLA 32 permite cumprir limites legais de emissões

manda por soluções de ureia está crescendo. Mas processos de

tes essenciais para a segurança, é impres-

cada vez mais restritivos, como EURO 6 e Tier 2 Bin 5 (EUA).

armazenamento e transporte cada vez mais complexos elevam o

cindível trocar os secadores de ar confor-

Esse método de purificação de gases de escape é tecnica-

risco de contaminação, com o perigo de que componentes sen-

me as especificações do fabricante.

mente complexo e transforma óxidos de nitrogênio em nitrogê-

síveis (bicos injetores, catalisadores e outros componentes dos

nio inofensivo (N2) e água (H2O), pelo processo de redução ca-

sistemas) se sujem, se desgastem ou sofram panes.

Os cartuchos secadores de ar da MAHLE

talítica seletiva (SCR).

funcionam em qualquer temperatura. Eles

Para evitar esse problema, a MAHLE Aftermarket oferece filtros

Sistema SCR

contêm agentes secantes que são regenerados pelo controle do sistema – remo-

meios filtrantes de poros finos garantem a operação adequada e

vendo impurezas do pré-filtro e água con-

De maneira controlada, bicos injetores adicionam a solução de ureia

densada ao mesmo tempo. Os cartuchos

de um tanque separado ao fluxo de gases de escape, logo antes

secadores de ar da MAHLE são resistentes contra corrosão por dentro e por fora,

do catalisador SCR. Os gases de escape quentes decompõem a
Cartuchos secadores de ar da MAHLE

solução de ureia, formando amônia e ácido isociânico (termólise).

com funcionamento confiável mesmo sob
as condições mais difíceis.

Só os melhores materiais –
para a segurança das pessoas,
dos motores e do meio ambiente
O casco dos cartuchos secadores de ar
é feito de aço robusto ou polietileno (PE).
Ele possui uma rosca prensada na parte frontal, para que seja rosqueado à cabeça. O especial nesse cartucho é o seu
conteúdo, que consiste em pequenas esferas de granulado ou silicone de apenas
1 a 3 milímetros, dependendo da aplica-

Bem equipado para o futuro

ção ou tipo de veículo. Esses materiais
são extremamente porosos. Sua superfície toda é projetada para absorver e liberar novamente a umidade de forma extremamente rápida.

de ureia de qualidade comprovada de equipamento original. Seus

Os filtros de ureia da MAHLE garantem a operação
segura e robusta do sistema SCR. Com eles você
fica bem equipado para os padrões de emissões
do presente e do futuro.

durável dos sistemas SCR.

Componentes de motores
Filtros

reservatórios. E se os filmes lubrificantes se

O problema da contaminação –
e a solução da MAHLE

Refrigeração e climatização

Especiais para veículos
comerciais

Motores de arranque e alternadores

Para uso em
sistemas de
segurança
de ar comprimido

Filtros de ureia
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Filtros do óleo de câmbio
Para maior durabilidade da transmissão

Benefícios para o motorista:

Como todos os materiais consumíveis no veículo, o óleo de câm-

n

Redução de custos com reparos da transmissão

bio está sujeito a envelhecimento e desgaste. Em temperaturas

n

Melhoria visível na operação da transmissão

muito altas – como as causadas por direção esportiva ou com

n

Elimina pequenas falhas na transmissão (como

reboques, por exemplo – o óleo da transmissão automática pode
envelhecer mais rápido que em condições normais.

Comparação dos métodos de troca de óleo

solavancos ou dificuldades no engate)
n

Prolonga a quilometragem da transmissão

Filtros de óleo de câmbio MAHLE
Nossos filtros de óleo de câmbio removem restos de abrasão da
transmissão e oferecem proteção eficaz contra danos. Atualmente, a MAHLE já oferece as soluções adequadas para inúmeras
marcas populares e tipos de veículos. E seguiremos ampliando
a nossa linha continuamente no futuro.

Troca estática de óleo

+

Troca dinâmica de óleo

90 a 100% do óleo é substituído
na troca dinâmica de óleo.

Para prolongar a durabilidade e o funcionamento perfeito de

Vale a pena saber

transmissões automáticas cada vez mais complexas, muitos fabricantes de veículos estão alterando suas especificações para o
óleo de câmbio: em vez de completá-lo durante toda a vida útil, a
nova estratégia é trocá-lo regularmente ou conforme necessário.

Simplesmente melhor: troca dinâmica de óleo
Na troca convencional ou estática de óleo, 30 a 50% do óleo do
câmbio é trocado, misturando óleo novo ao antigo. Na troca dinâmica de óleo de câmbio, até 100% do óleo é trocado com a
utilização dos equipamentos de lavagem FluidPRO® da MAHLE.

25% dos novos veículos registrados na União
Europeia já possuem transmissão automática –
e a tendência é continuar aumentando.
Nos últimos cinco anos, a produção mundial de
veículos com transmissão automática cresceu
cerca de 40%.
A troca do óleo do câmbio a cada 60.000 km ou
a cada 4 anos prolonga a vida útil de sistemas
complexos de transmissão automática e garante
o desempenho ideal do câmbio.

A MAHLE oferece a linha completa de filtros – com
qualidade de equipamento original. Todos os filtros
têm alta eficácia para proteger as pessoas, os motores
e o meio ambiente. E mais: a linha de produtos é
constantemente ampliada com produtos inovadores,
como os filtros CleanLine. Esses filtros também são
fabricados com qualidade de equipamento original.

Após a aquisição da totalidade das participações da Behr Hella Service (BHS) pela MAHLE
Aftermarket, todas as atividades existentes da BHS foram transferidas para a MAHLE em 1º de
janeiro de 2020. Para os clientes da MAHLE, isso significa ter acesso a um amplo portfólio de
produtos de gerenciamento térmico para veículos de passeio e comerciais, assim como veículos
agrícolas e máquinas de construção. Os produtos são comercializados sob a marca comercial
BEHR, com ampliações constantes do portfólio.

Produtos para todos
os tipos de transmissão

n

Compressores de AC

n

Tanques de compensação

n

Condensadores de AC

n

Acoplamentos comuns ou Visco®

n

Filtros secadores e acumuladores

n

Ventoinhas do radiador/condensador

n

Válvulas de expansão e tubos do orifício

n

Resfriadores do ar de admissão

n

Evaporadores

n

Radiadores de óleo

n

Comutadores de AC

n

Trocadores de calor da cabine

n

Atuadores elétricos para válvulas

n

Resfriadores de recirculação

misturadoras

de gases de escape

n

Ventoinhas de cabine

n

Bombas e kits de água

n

Óleos para compressor de AC

n

Interruptores e sensores

n

Reguladores e resistências da

n

Termostatos

ventoinha de AC

Refrigeração e climatização

Radiadores do líquido de refrigeração

Motores de arranque e alternadores

n

Filtros

Climatização

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Linha de
produtos
ampliada

Refrigeração de motores

Componentes de motores

Gerenciamento térmico
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Radiadores do líquido de
refrigeração

Ventoinhas do condensador/
radiador

Resfriadores de recirculação
de gases de escape

Ventiladores e acoplamentos

Bombas e kits de água

A eficiência no resfriamento do ar reduz

Como um elemento crucial do circuito de

Nossos radiadores são essenciais para

Para a refrigeração eficiente do motor,

A temperatura de combustão no cilindro

o consumo de combustível e o impacto

refrigeração, as bombas de água são uma

o desempenho dos módulos de refrige-

é preciso não só um radiador potente,

tem um papel fundamental na produção de

ambiental. Com os produtos da tradicio-

das peças de reposição mais procuradas.

ração. Graças ao seu posicionamento no

como também ventoinhas de alto desem-

óxidos de nitrogênio na câmara de com-

nal marca Visco®, que conta com mais

Para suprir as exigências do mercado, a

fluxo de ar na dianteira do veículo, eles po-

penho como os modelos da MAHLE. Elas

bustão. Os resfriadores de recirculação

de 50 anos de experiência, a MAHLE ofe-

MAHLE também oferece modelos con-

dem transferir com eficiência o calor resi-

são compostas de um motor elétrico com

de gases de escape da MAHLE permitem

rece ventiladores e acoplamentos espe-

trolados eletronicamente, além das bom-

dual do motor absorvido pelo líquido de

hélices acopladas. Instaladas na frente ou

mantê-la dentro dos limites aplicáveis com

cialmente potentes e confiáveis. Os aco-

bas convencionais acionadas por cor-

refrigeração para o ar ambiente. Todos os

atrás do condensador ou radiador, elas

confiabilidade. Trocadores de calor espe-

plamentos Visco® proporcionam maior

reias. Em toda a linha de produtos, nossas

componentes da MAHLE, como o bloco

extraem confiavelmente o calor do líqui-

ciais feitos de materiais nobres, como aço

economia e redução do ruído do motor.

bombas de água destacam-se por sua

do radiador e a caixa d’água, incluindo to-

do de refrigeração com sua corrente de

inoxidável ou alumínio, refrigeram rapida-

das as suas conexões e elementos de fi-

ar. Automóveis com ar-condicionado pre-

mente uma parte do fluxo principal de es-

Em veículos comerciais e em veículos de

sitos de funcionamento e precisão. Elas

xação, destacam-se por seu design elabo-

cisam de um ventilador adicional ou mais

cape. Depois ele é reintroduzido no fluxo

passeio com motores potentes, eles ofe-

estão disponíveis não só como peças

rado e sua vida útil prolongada. O bloco é

potente.

Componentes de motores
Juntas

Refrigeração
de motores
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avulsas (eventualmente incluindo o-rings

conforme as necessidades, criando ade-

e vedações), mas também como kits fá-

um sistema de tubos e aletas, pelos es-

positivamente para a formação de óxidos

rência às hélices e modulando seu núme-

ceis de montar – com correias dentadas

pelhos da tubulação e pelos painéis late-

de nitrogênio.

ro de rotações em função da temperatu-

perfeitamente coordenadas e, se neces-

rais. Nos radiadores convencionais, a caixa

ra. Quando o ar frio não é necessário, o

sário, polias-guia, tensoras e de desvio,

d’água é feita de poliamida reforçada com

acoplamento se desliga completamente.

vedações e amortecedores.

fibra de vidro. Além disso, também estão
disponíveis radiadores totalmente de alumínio, com peso reduzido e baixa espessura.

Radiadores de óleo
Os radiadores de óleo de tecnologia avan-

Trocadores de calor da cabine

çada da MAHLE não só aumentam o intervalo das trocas de óleo: mantendo a

Tanques de compensação

Os trocadores de calor da cabine da

temperatura do óleo do motor constante

Quando a temperatura do líquido de re-

MAHLE usam o calor residual do motor

Resfriadores do ar de admissão

dentro do espectro recomendado, eles

frigeração aumenta, ele se dilata, au-

para a gestão de temperatura na cabine

Do aumento de potência em todas as faixas de velocidade à economia de combustível

também prolongam a vida útil do mo-

mentando também a pressão dentro do

do veículo. Seu princípio é simples e efi-

e redução da sobrecarga térmica do motor, a refrigeração do ar de combustão por res-

tor. Para atender todas as exigências dos

sistema de refrigeração. Para manter a

caz: o líquido de refrigeração passa pelos

friadores do ar de admissão em motores turbocarregados oferece muitas vantagens.

nossos clientes, oferecemos uma gran-

pressão sempre constante, os robustos

trocadores de calor, que ficam localizados

Portanto, é natural que quase todos os veículos motorizados modernos que possuem

de variedade de tipos de radiadores de

tanques de compensação da MAHLE

sob o painel, exatamente por onde circula

turbocompressor venham equipados com eles.

óleo, resfriados a ar ou a líquido de refri-

absorvem o líquido de refrigeração em

a corrente de ar gerada pela ventoinha da

geração. Nossa linha inclui radiadores de

expansão através de uma válvula locali-

cabine. O ar aquecido por esse processo

A MAHLE disponibiliza duas variantes: modelos para resfriamento direto, onde o resfria-

óleo de discos empilhados – que são va-

zada na tampa. Assim eles garantem que

transfere o calor diretamente para a cabi-

dor instalado na parte dianteira do veículo é refrigerado pelo ar ambiente, e modelos com

riáveis, compactos e especialmente leves,

a pressão retorne confiavelmente para o

ne de passageiros, proporcionando uma

refrigeração indireta. Nestes últimos, circulam líquidos de refrigeração que transferem o

projetados sem chassi e fabricados intei-

nível anterior, evitando sobrecargas no

temperatura confortável quando está frio

calor para o ar ambiente por meio de um radiador de baixa temperatura.

ramente em alumínio.

sistema de refrigeração.

do lado de fora.

Motores de arranque e alternadores

recem um controle das correntes de ar frio

ratura de combustão no cilindro contribui

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

de ar de admissão. A redução da tempe-

composto pela unidade do radiador com
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pressor do ar-condicionado: enquanto

A válvula de expansão ou tubo do orifí-

confortável na cabine, as ventoinhas de

Os reguladores controlam as ventoinhas

pressor do ar-condicionado é fundamen-

este último comprime e aquece o agen-

cio, dependendo da estrutura do sistema

cabine da MAHLE desempenham um

da ventilação e, assim, o fluxo de ar na

tal para um funcionamento seguro e dura-

te refrigerante, o condensador reduz no-

de ar-condicionado, fica localizada antes

papel importante não só para o conforto,

cabine de passageiros. Eles geralmente

douro do sistema de climatização. O uso

vamente sua temperatura. Para isso, o

do evaporador e separa as áreas de alta e

mas também para a segurança do con-

ficam próximos da ventoinha da cabine

de óleos inadequados ou de baixa qua-

gás passa pelas tubulações e lamelas do

baixa pressão no circuito do agente refri-

dutor e dos passageiros. Seu design ela-

ou são instalados diretamente ao lado do

lidade provoca maior desgaste e pode

condensador, situado antes do radiador,

gerante. O agente refrigerante em estado

borado também é importante por garantir

ventilador. A MAHLE oferece diversas va-

resultar em panes precoces do com-

perdendo calor nesse processo. Assim

líquido é injetado no evaporador através da

uma vida útil prolongada.

riantes de reguladores, com acionamen-

pressor do ar-condicionado. A MAHLE

a pressão diminui e o agente refrigeran-

válvula, onde se transforma em gás e libera

to elétrico ou eletrônico: os reguladores

oferece óleos sintéticos para compres-

te se liquidifica. Para facilitar a logística

o resfriamento evaporativo desejado. Para

elétricos das ventoinhas possuem várias

sores. Nossa recomendação especial é o

e a montagem, a linha de produtos da

atingir a potência ideal de refrigeração, as

resistências e, geralmente, também um

óleo PAO 68, que já é usado há mais de

MAHLE oferece não só diversos conden-

válvulas de expansão ou tubos do orifício

fusível térmico integrado – em caso de so-

20 anos com eficácia comprovada e con-

sadores de ar-condicionado, como tam-

da MAHLE regulam o fluxo de agente refri-

brecarga, eles se desligam para proteger

tribui para elevar a potência do ar-condi-

bém módulos prontos. Neles, cada uni-

gerante conforme a necessidade.

outros componentes. Os reguladores elé-

cionado. Ao contrário de outros óleos, o

dade é composta de um condensador

tricos possibilitam operar o ventilador em

óleo PAO 68 não é higroscópico, ou seja,

de tubo plano e do tanque de coleta/

diferentes níveis de velocidade. Os regu-

não absorve umidade do ar ambiente. Ele

compensação com secador integrado.

ladores eletrônicos da MAHLE são con-

pode ser utilizado como alternativa para

trolados por um sinal de modulação da

diferentes óleos PAG, em sistemas de ar-

largura de pulso. Eles permitem controlar

-condicionado com R134a e em alguns

convenientemente a climatização do ven-

com R1234yf – e, parcialmente, também

tilador em gradação contínua, sem níveis

em compressores de ar-condicionado de

predefinidos. Outro diferencial é sua fun-

acionamento elétrico (respeite sempre as

ção de autodiagnóstico: eles monitoram

instruções de uso). Isso simplifica consi-

seu próprio estado e comunicam qualquer

deravelmente o uso, já que a mesma ver-

erro imediatamente à unidade de controle.

são do óleo PAO 68 serve para a maio-

Filtros secadores e acumuladores

Compressores de AC

A presença de impurezas ou umidade no

O compressor do ar-condicionado é indis-

agente refrigerante pode ocasionar danos

pensável para o controle da temperatura

no compressor do ar-condicionado, entre

em veículos de passeio: ele comprime o

outros problemas. Isso é evitado pelos fil-

agente refrigerante em estado gasoso, as-

tros secadores da MAHLE, que têm de-

sim aquecendo-o. Depois de passar pelas

Evaporadores

sign elaborado e, dependendo do tipo de

estações intermediárias do condensador e

O evaporador é um elemento central para

sistema, também podem ser chamados

do evaporador do ar-condicionado, onde

a gestão de temperatura. Ele fica localiza-

de acumuladores: quando o agente refri-

é gerado o resfriamento evaporativo de-

do na cabine, sob o painel de instrumen-

gerante passa por eles em estado líquido,

tos do veículo, e é integrado ao sistema

ocorre uma filtragem higroscópica que re-

te retorna ao compressor e o ciclo se rei-

Atuadores elétricos para
válvulas misturadoras

de ventilação. O evaporador faz a troca

tém a umidade e as partículas finas. Mas

nicia. Essa unidade geralmente é movida

Os atuadores de acionamento elétrico

de calor entre o ar ambiente ao seu re-

como os filtros secadores podem absorver

pelo motor, por meio de uma correia tra-

para ar-condicionado da MAHLE também

dor e o agente refrigerante do ar-condi-

apenas uma quantidade limitada de umi-

pezoidal dentada ou poly-V. Para a lubrifi-

cumprem as mais altas exigências: usa-

cionado. Ele aplica alta pressão ao agente

dade até que o material secante se satu-

cação, o compressor do ar-condicionado

dos sobretudo em sistemas de ar-con-

refrigerante em estado líquido, que pas-

re, eles devem ser substituídos regular-

Comutadores de AC

é abastecido com um óleo especial, que

dicionado controlados automaticamente,

sa para o estado gasoso. O resfriamen-

mente, a cada dois anos ou toda vez que

Os comutadores de ar-condicionado da

circula parcialmente com o agente refri-

eles regulam as válvulas misturadoras e

to evaporativo resultante desse proces-

o circuito do agente refrigerante for aberto.

MAHLE controlam diferentes relés de cor-

gerante no sistema de climatização. O di-

de ar, assegurando a distribuição ideal

so transfere-se para o ambiente através

Além disso, os filtros secadores da MAHLE

rentes de trabalho com confiabilidade, ati-

mensionamento do compressor varia con-

do fluxo de ar na cabine do veículo. As-

da grande superfície do evaporador e é

também cumprem outra tarefa importante:

vando e desativando componentes espe-

forme o tamanho do sistema. A MAHLE

sim eles reduzem o risco de embaçamen-

conduzido diretamente para a cabine do

sua parte superior serve como uma câma-

cíficos do sistema ao atingir determinados

oferece uma ampla linha de modelos de

to ou congelamento dos vidros, ou de que

veículo pela corrente de ar da ventilação.

ra de compensação, e a inferior, como um

níveis de pressão. Assim eles garantem a

alta qualidade que também inclui unidades

a concentração do motorista seja prejudi-

Os evaporadores da MAHLE destacam-

reservatório de agente refrigerante. Assim

operação eficaz e segura do sistema de

de acionamento elétrico de última geração

cada por correntes de ar ou desconfortos

-se por sua alta potência, baixa espessu-

é possível equilibrar oscilações de pressão

climatização, em todos os momentos e

específicas por veículo.

provocados pela climatização da cabine.

ra e peso reduzido.

no sistema de maneira ideal.

condições.

sejado para a cabine, o agente refrigeran-

A qualidade do óleo utilizado no com-

ria dos casos. E assim é conservada a
garantia completa dos compressores
de ar-condicionado da MAHLE que funcionam com os óleos PAO 68 e PAO 68
Plus UV.

Componentes de motores
Juntas

Reguladores e resistências da
ventoinha de AC

Óleos para compressor de AC

Garantindo uma visão clara e um clima

Filtros

Válvulas de expansão e tubos
do orifício

Ventoinhas de cabine

O condensador é o “antagonista” do com-

Refrigeração e climatização

Condensadores de AC

Motores de arranque e alternadores

Climatização

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos
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ginal e compreende aprox. 4.500 produ-

Os cerca de 3.000 produtos sem o com-

tos fabricados pela MAHLE, AKG, Hanon

plemento PREMIUM LINE oferecem bom

e outros fabricantes de OE.

desempenho e a mesma qualidade, representando uma solução econômica

Os produtos PREMIUM LINE com qua-

com excelente relação custo-benefício.

lidade de equipamento original são uma

Boa qualidade a preços baixos.

solução ideal para clientes que exigem o
melhor, pois apresentam uma vida útil ex-

Em cerca de 1.200 casos, o cliente pode

cepcionalmente longa e máximo desem-

escolher entre um produto premium ou

penho mesmo em condições extremas.

de ótimo padrão.

Diferencial inconfundível
de qualidade

E o mais importante: com os produtos
certos, sejam PREMIUM LINE ou padrão,
e os seus ótimos serviços, você deixa o

Os catálogos muitas vezes oferecem uma

seu cliente feliz – assim garantindo que

escolha de dois produtos adequados

ele volte sempre.

para o veículo – sendo que cada produto

PREMIUM LINE com qualidade original –
para clientes que exigem o melhor

PREMIUM LINE é identificado com este
símbolo especial. O selo PREMIUM LINE
também está presente nas etiquetas das
embalagens e nas próprias peças. Graças à classificação clara dos produtos,
você sempre tem certeza do que vem
dentro da caixa.

Motores de arranque e alternadores

sição com qualidade de equipamento ori-

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Se é padrão, é bom

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Premium
ou de ótimo
padrão?

A PREMIUM LINE oferece peças de repo-

Refrigeração e climatização

Filtros

Na MAHLE, as necessidades do cliente vêm sempre em primeiro lugar. Por isso, oferecemos
a linha premium mais completa para climatização automotiva e refrigeração de motores do
aftermarket independente. A PREMIUM LINE oferece peças de reposição com qualidade de
equipamento original e longa durabilidade por todo o ciclo de vida dos veículos. Elas oferecem
máximo desempenho mesmo em condições extremas.

Juntas

A escolha é sua!

Termostatos
Para atingir a eficiência ideal,
o motor de combustão precisa de máxima estabilidade
do nível de temperatura. Isso
é garantido com o uso de termostatos, que regulam a temperatura do motor por meio
do líquido de refrigeração.

Termostatos controlados por
mapa – os mais eficazes no
circuito de refrigeração

Componentes de motores
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Como parceira global, a MAHLE desenvolve e produz sistemas e componentes
de gerenciamento térmico para fabricantes renomados de veículos e motores.

Os termostatos controlados por mapa

Juntas

48

aumentam a eficiência do motor, pois
uma resistência elétrica de aquecimento é adicionalmente integrada à cera do
é controlada eletricamente pela unidade

dade de termostatos e componentes para

de controle e, por isso, reage bem mais

regulação de temperatura:

rápido a diferentes condições de carga

Filtros

seu elemento de trabalho. A resistência
A MAHLE Aftermarket oferece uma varie-

Os termostatos MAHLE funcionam tão

te da carga traz as seguintes vantagens:

bem no calor tropical quanto no frio po-

termostatos controlados por mapa

lar. Controlando o circuito de refrigeração,

n

Termostatos EGR

n

Combustão ideal

eles ajustam rapidamente qualquer motor

n

Termostatos de óleo

n

Menor consumo de combustível

para a temperatura certa de operação. A

n

Termopares e interruptores térmicos

n

Menos emissões de poluentes

MAHLE oferece muitas opções de termos-

n

Maior durabilidade do motor

tatos e demais componentes para regula-

n

Maior desempenho

ção de temperatura, para as mais diferen-

n

Mais conforto

tes necessidades.

Conector

Resistência de aquecimento
Prato da válvula
Mola de compressão
Caixa (elemento de trabalho)

Temperatura de operação ideal –
com controle inteligente

Elemento elastômero
Pistão de trabalho
Guia (disco de bypass do termostato)
Carcaça

Corte transversal de um termostato controlado por mapa com conexões elétricas
e resistência de aquecimento integrada ao elemento de cera.

Motores de arranque e alternadores

Essa regulação de temperatura dependen-

termostatos de válvula de camisa e

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

termostatos integrais e de carcaça;

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Elementos de termostato;

Refrigeração e climatização

e operação.
n
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Motores de arranque
e alternadores

Componentes de motores
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n

Oferecemos somente qualidade de equipamento original.

n

Você sempre recebe de nós produtos recém-fabricados.
Não trabalhamos, em hipótese alguma, com peças
usadas ou recuperadas.
Com nossos produtos, você pode contar com longa
durabilidade, facilidade de manutenção e alto grau de

Motores de arranque e alternadores

e insensíveis a vibrações, baixas temperaturas e outros
fatores climáticos, eles são adequados para o uso na

Já temos o produto certo para um grande número de aplicações

indústria de veículos comerciais e pesados.
n

e uma variedade de aplicações.
n

to contínuo, pretendemos chegar a uma cobertura total de mais
de 80% na Europa.

Todos os nossos componentes são eletromagneticamente
compatíveis e cumprem os padrões internacionais.

n

Adotamos práticas de produção sustentáveis e uso
consciente de recursos.

Acionamentos e controladores elétricos

Potentes e eficientes –
para um arranque perfeito

Para atender à demanda crescente nesse segmento, impulsionada pela eletrificação progressiva de veículos e equipamentos, oferecemos uma ampla linha de motores e controladores elétricos
para veículos de passeio e comerciais, empilhadeiras, veículos
industriais, varredoras, paleteiras, carrinhos de golfe e sistemas
de climatização de ônibus de passageiros. Esses produtos são
apresentados em detalhes em catálogos específicos.

Expertise na
melhor tradição
Nos nossos motores de arranque,
alternadores, acionamentos e
controladores elétricos, aplicamos
mais de 50 anos de experiência
e conhecimento – para veículos
comerciais e de passeio, máquinas
agrícolas e de construção, carrinhos
de golfe e barcos.

Motores de arranque e alternadores

arranque e 44% dos alternadores. Com nosso desenvolvimen-

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

tos originais – nossa cobertura ultrapassa 50% dos motores de

Nosso design compacto abre espaço para inovações

Refrigeração e climatização

n

funcionalidade. Por serem resistentes a sal, água e poeira

veiculares de todos os fabricantes renomados de equipamen-

Filtros

Geralmente a melhor escolha – por bons motivos

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Todos os produtos mecatrônicos vêm equipados com um selo de segurança VeoMark®
à prova de falsificação. A linha inclui cerca de
700 motores de arranque, mais de 700 alternadores e mais de 400 motores de tração
elétricos e é constantemente ampliada –
contando com quase 5.000 peças de reposição no momento.
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Juntas

Eletrônica de controle
e potência

Componentes de motores
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passeio com rigorosa qualidade

Uma linha ainda maior de produtos

de equipamento original da

do mesmo fabricante – para todas

MAHLE é a Nagares, especialista espa-

as soluções de mobilidade
n

competências em produtos para mobilidade elétrica e passa a oferecer soluções

MAHLE Nagares
n

Suporte técnico completo dos

desenvolvimento e produção

especialistas em produtos

de eletrônica veicular no novo

da MAHLE Aftermarket
n

Muitos anos de expertise em

Transferência de conhecimento

segmento de produtos Electronics
n

Acesso a uma linha ampliada de

em sistemas em todo o vasto portfólio

nos treinamentos de produtos

produtos que agora inclui apli-

de acionamentos elétricos, componentes

da MAHLE Aftermarket

cações pioneiras de eletrônica,

auxiliares e gerenciamento térmico.

constantemente atualizada conforme os requisitos do mercado

A linha de produtos inclui:
n

Atuadores e interruptores

n

Produtos eletrônicos, como

Atuadores e interruptores

Eletrônica

Sensores

Eletrônica de alta potência

unidades de controle de velas
de incandescência diesel e de
motores de baixa tensão,
reguladores acústicos de sinais
sonoros de aviso ou eletrônica
de desconexão de baterias
n

Soluções inovadoras –
para a mobilidade do futuro

Eletrônica de alta potência,
como o conversor DC/DC

n

Sensores diversos

Filtros

pessoais diretos perto de você

Refrigeração e climatização

para veículos comerciais e de

Uma nova adição à linha de produtos da

essa aquisição, a MAHLE reforça suas

Eletrônica de controle e potência

Rede global MAHLE com contatos

Motores de arranque e alternadores

n
n

n

nhola em tecnologias eletrônicas. Com

Ainda mais benefícios

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Mais valor agregado para
distribuidores e oficinas

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Aproveite as vantagens de
ter acesso a uma linha ainda
maior de produtos do mesmo
fabricante – para todas as
soluções de mobilidade.

Juntas

Equipamentos para
manutenção de AC

Componentes de motores
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+ Manutenção eficiente e com bons

econômica de sistemas de ar-condicionado, a MAHLE Aftermarket desenvolveu

resultados, em qualquer temperatura
ambiente ou do veículo
+ Interface USB, Wi-Fi e Bluetooth

a linha de produtos ArcticPRO® com tec-

para diagnóstico remoto, atualizações

nologia E3.

de software e conectividade ASA
+ Impressora para comprovante

Soluções eficientes –
para manutenção e serviços

do cliente
+ Adequadas para: veículos de

passeio, comerciais, off road,
De modelos básicos e leves a soluções
econômicas, profissionais e premium,
oferecemos o produto ideal para qualquer necessidade.

agrícolas e híbridos
+ Luzes LED indicam o status

em qualquer lugar da oficina
+ Controle remoto via aplicativo para

smartphone ou tablet (iOS e Android)
+ Design ergonômico: abertura frontal

do aparelho por uma manopla

O selo EGEA
atesta a qualidade e a funcionalidade de equipamentos profissionais para oficinas. Os equipamentos
desenvolvidos e projetados conforme as especificações da EGEA cumprem todas as exigências
legais e normas de segurança. O selo certifica que a MAHLE desenvolve equipamentos de serviço
eficientes e de alta qualidade para oficinas. Muitos dos nossos equipamentos de manutenção de AC
para R1234yf levam esse selo.

Refrigeração e climatização

Para manutenção eficiente, ecológica e

Filtros

Resumo das vantagens

Motores de arranque e alternadores

Linha ArcticPRO® de equipamentos para manutenção de AC

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Eficientes e
inovadores

Equipamentos de oficina e diagnóstico
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A nova geração
de equipamentos

Agente refrigerante R134a

Básico

Profissional

Componentes de motores
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Premium

Juntas

56

A nova geração de unidades de manutenção de sistemas de climatização da MAHLE cria um novo
padrão em termos de conectividade e facilidade de operação e manutenção – com Bluetooth e
Wi-Fi, ampla tela touchscreen, um aplicativo para monitoramento de status e manutenção remota.

novos equipamentos. Todas as unidades se conectam via internet ao nosso servidor e recebem constantemente atualizações

Todas as nossas unidades seguem
a fórmula de AC da MAHLE:
E³ = ecológica × econômica × eficiente

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Adequado para veículos híbridos

n

Tanque de agente refrigerante de 12 l

n

Conversível para refrigerantes

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Tela touchscreen de 7"

R1234yf e R513a

n

Conversível para refrigerantes

n

Banco de dados dos serviços

n

Tela touchscreen de 7"

n

Conversível para refrigerantes

n

Banco de dados dos serviços

n

Tela touchscreen de 7"

R1234yf e R513a

n

Teste de desempenho de AC

n

Banco de dados dos serviços

n

Teste de vazamento de nitrogênio

n

Teste de desempenho de AC

ou gás de formação

n

Teste de vazamento de nitrogênio ou

automáticas de software. Seu design ergonômico e interface de
usuário intuitiva são de última geração. E, com a operação com

E³ – FILL

uma mão só, revolucionamos o manuseio da tampa de manu-

Sempre pronta para o uso – independentemente da tempera-

tenção. Todos os equipamentos de manutenção de AC da nova

tura ambiente e do veículo.

gás de formação

geração já são conversíveis para o agente refrigerante R513a e
para conexão à rede ASA.

R1234yf e R513a

n

Sistema Oil Care: frascos herméticos
de óleo

E³ – CONNECT

Refrigeração e climatização

A conectividade completa é um aspecto marcante dos nossos

n

Filtros

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

nutenção de ar-condicionado. Nossas unidades profissionais

E³ – PUMP

e premium podem ser controladas e monitoradas via aplicati-

Com o processo de limpeza interna da bomba de vácuo, os inter-

vo. Além disso, oferecemos uma rede de serviços eficiente em

valos de troca do óleo podem ser substancialmente prolongados.

toda a Europa, com suporte técnico, instrução e treinamentos.

para até 1.000 horas de operação. Vantagem: redução significati-

Agente refrigerante R1234yf

va dos custos de manutenção.
Profissional

Básico

ArcticPRO® ACX 420

ArcticPRO® ACX 450

Premium

ArcticPRO® ACX 480

n

Tanque de agente refrigerante de 12 l

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

Buscando peças de reposição?

n

Tela touchscreen de 7"

n

Certificações CE/PED

n

Tela touchscreen de 7"

n

Para veículos de passeio, comerciais,

n

Drenagem totalmente automática de

n

Banco de dados dos serviços

gases não condensáveis

n

Teste de desempenho de AC

Está procurando algo especial para o seu equipamento de manutenção ou precisando
de uma peça de reposição? Oferecemos uma grande variedade de acessórios e
teremos prazer em atendê-lo em: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Banco de dados dos serviços

n

Banco de dados dos serviços

n

Conversível para refrigerante R513a

n

Conversível para refrigerante R513a

n

Teste de desempenho de AC

n

Teste de vazamento de nitrogênio ou

n

Opcional: função híbrida padrão

n

Conversível para refrigerante R513a

no ACX 420

n

Teste de vazamento de nitrogênio

off road, agrícolas e híbridos

ou gás de formação

gás de formação
n

Sistema Oil Care: frascos herméticos
de óleo

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

facilidade e segurança por todos os passos necessários da ma-

Equipamentos de oficina e diagnóstico

mangueiras e nos acoplamentos.

Motores de arranque e alternadores

Recuperação integral do agente refrigerante remanescente nas
A tela touchscreen de 7 polegadas guia o técnico da oficina com

Kit de detecção de
vazamentos de
nitrogênio/hidrogênio

ACX RFID – aparelho
de análise de agente
refrigerante

Maleta para detecção de vazamentos

Aparelho externo de análise para o equipamento de manutenção de ar-condicio-

ACX e ATX Manager

Serviço remoto

Kit para identificação de vazamentos

nado MAHLE ACX, para agentes refrige-

Diagnóstico remoto e serviço de suporte

Função dos softwares ACX

em sistemas de ar-condicionado

rantes R1234yf e agora também R134a

a qualquer hora, em qualquer lugar

e ATX Manager

O kit contém frasco de gás de
formação, detector de vaza-

n

Atende as especificações da VDA

mentos de gás de formação

(Associação Alemã da Indústria

e regulador de pressão

Automotiva)
n

n

Assistência imediata quando precisar
– sem enviar um técnico ao local

n

Conexão simples entre unidade

Operação simples e automaticamente

de manutenção e PC via interface

guiada, com resultados imediatos

USB ou Wi-Fi

para as medições

n

n

A manutenção remota é iniciada
no software ACX ou ATX Manager.

n

Usando o número de série da
unidade de manutenção da MAHLE,

distância, eventualmente corrigindo

o seu parceiro MAHLE ou parceiro

problemas sem visita presencial

autorizado de serviços pode acessar

Para equipamentos de manutenção

o equipamento remotamente.
n

São exibidos o sistema hidráulico
e os componentes.

n

Seu parceiro de serviços pode
controlar a unidade e os componentes individuais à distância
e corrigir problemas.

ACX – equipamento
universal de lavagem

equipado com sensores eletrônicos e

Remove agentes refrigerantes desconhe-

Tanque de enxágue com suporte para uso

também com tecnologia de detecção

cidos e contaminados de forma simples

flexível – totalmente portátil e independente

UV patenteada.

e segura do sistema de ar-condicionado

de equipamentos de manutenção

tector de vazamentos de operação dual,

ao PC via porta USB ou Wi-Fi.
n

ArcticPRO® e MAHLE FluidPRO®

ROU – Recovery
Only Unit

O ArcticPRO LD-2 é um aparelho de-

Conecte a unidade de manutenção

os componentes individuais à

de sistemas de climatização MAHLE

®

Baixe o software diretamente
para o PC.

n

Parceiro de serviços da oficina
pode controlar a unidade e

Detector de
vazamentos
ArcticPRO® LD-2
com modo dual

n

do veículo.
n

A tecnologia de sensores eletrolíticos
fixos detecta os refrigerantes R134a

n
n

e R1234yf
n

O visor digital também funciona de

Para agentes refrigerantes R134a
e R1234yf

n

Para agentes refrigerantes R134a
e R1234yf

n

Tudo organizado: basta um telefo-

Acesso direto ao filtro do agente
refrigerante, para troca rápida

maneira independente do alarme

nema para providenciar transporte,

sonoro e do nível de sensibilidade,

análise e descarte, de maneira

HD de conexão de mangueiras

permitindo a localização precisa do

automática e sem papelada

para diferentes equipamentos de

Informações detalhadas sobre a nossa linha completa de serviços de climatização estão

manutenção de AC

disponíveis no nosso panfleto “Soluções eficientes para manutenção e serviços”.

ponto de vazamento.

n

Uso flexível: jogo de adaptadores

Refrigeração e climatização

n

As unidades MAHLE de manutenção de ar-condicionado e lavagem de transmissão são fáceis
de operar e extremamente confiáveis. Mas em caso de problemas, nosso serviço de diagnóstico
remoto oferece auxílio rápido.

Motores de arranque e alternadores

n

Diagnóstico remoto
e serviço de suporte

Componentes de motores

NOVO

Juntas

NOVO

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Acessórios
para manutenção de
AC

Filtros
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Evitar defeitos por desgaste ou

n

ATF contaminado
+ Totalmente automático

n

óleo e da pressão do óleo da trans-

Garantir uma direção mais confortável

+ Operação intuitiva

Exclusivo
para veículos
Mercedes-Benz:

FluidPro®
ATX 190

+ Troca de óleo prática e segura

Design fácil de operar e tecnologia
de última geração
n

Tanque de troca de 25 l para ATF
novo, com unidade para troca rápida

n
n

Tanque para aditivos: 500 ml
Grelha de drenagem para
bandeja de óleo

n

Suporte para rack de mangueiras

n

Teclado: de membrana

n

Novo filtro de óleo: filtro de tela de

n

Atualizações de software:

aço inoxidável/tamanho 150 μm
n

Ciclo automático: procedimento

USB tipo A com chave USB 2.0
n

Circuito hidráulico: bomba de

assistido

circulação 10 l/min. bomba de

n

Lavagem: automática

engrenagem de um estágio

n

Limpeza das mangueiras: automática

n

Conexões hidráulicas: 3 m de compri-

n

Drenagem do tanque de ATF usado

mento útil das mangueiras de serviço

n

Dimensões: 750 × 750 × 1200 mm

1 e 2; comprimento da mangueira

n

Peso aprox.: 65 kg

de drenagem de ATF usado 1,5 m

n

Tela: LCD 4,3"

(apenas FluidPRO® ATX 180)

Zero Cross – um programa rápido

Com os tanques removíveis,
é fácil trocar o tipo de óleo

Nossa solução – FluidPRO ATX
®

n

Tempo de manutenção de

O número de veículos com transmissão

permite uma troca de óleo prática

automática vem crescendo fortemente

e segura com máxima pureza

nos últimos anos. É recomendado fazer a

(apenas FluidPRO ATX 180)

automaticamente verificadas e ajus-

Banco de dados inteligente – fornece

tadas ao sentido do fluxo antes de

cada 60.000 km, em média. Com o equi-

informações rápidas e detalhadas

cada manutenção, sem que isso

pamento certo, como o FluidPRO® ATX da

sobre as especificações do veículo e

precise ser feito manualmente

MAHLE, essa é uma tarefa simples.

os dados de manutenção relevantes,

manutenção do sistema de transmissão a

FluidPRO®
ATX 150/ATX 180

missão durante a manutenção
n

n

Indicação clara da qualidade do

®

n

Os fabricantes de veículos recomendam a manutenção da transmissão

n

Evitar altos custos decorrentes

n

n

n

Controle automático da temperatura
do óleo da transmissão – o procedi-

mento, adaptadores e filtros

mento de lavagem é iniciado automa-

Completa – a interface de usuário

ticamente assim que o óleo atinge

forma rápida e detalhada pelo prode problemas

n

As conexões das mangueiras são

como tipo de óleo, nível de enchi-

simples e intuitiva guia o operador de

automática para:
n

apenas 5 a 15 minutos
n

a temperatura correta
n

Modo vareta – método alternativo de

cesso automatizado de manutenção

troca de óleo pelo tubo-guia da vareta

Alto grau de pureza – sem risco de

de óleo (somente FluidPRO® ATX 180)

Prolongar a vida útil da

contaminação do óleo graças ao uso

transmissão automática

de duas bombas, circuitos indepen-

da bandeja de óleo e troca do filtro

Manter o bom desempenho

dentes de óleo e um processo

de óleo da transmissão

do veículo

automatizado de limpeza

n

Processo integrado para remoção

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

n

Equipamentos de oficina e diagnóstico

Resumo das vantagens
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Juntas

Manutenção automatizada para
transmissões automáticas
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Ainda mais soluções –
para serviços eficientes

Equipamento de precisão para
medição de partículas de diesel

Componentes de motores
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“Nosso novo EmissionPRO® 180 é o extraordinário resultado dos nossos esforços de desenvolvimento e produção em cooperação com a BRAIN BEE.” Olaf Henning, membro da diretoria da
MAHLE e diretor da unidade de negócios Aftermarket

n

diagnóstico e resolução guiada

Medição confiável de gases de escape
em motores a gasolina e a diesel

Possibilidade de integração de
de problemas

n

Módulo universal de medição de
rotações com transferência dos

n
n

Cumpre a diretiva AU 5.01
Separação de software entre

dados via USB ou Bluetooth
n

calibração e interface de usuário

Potente interface de comunicação com o veículo para

n

Design modular

n

leitura da memória de erros

Solução aberta para PC

n

Instruções de operação integradas

com impressora, teclado, mouse,

n

Software intuitivo

monitor 24" e computador

n

Carrinho de operação confortável

Resumo das vantagens
+ Pacote completo da MAHLE

para teste de emissões
+ Estação de teste de emissões

com sistema Windows

Simples
de operar

PMU400

Resumo das vantagens

Equipamento de alta precisão para

+ Tecnologia líder no segmento

medição de partículas de diesel

+ Manuseio simples
+ Com tela e teclado próprios,

n

+ Pode ser usado como unidade

a gasolina com tamanho apro-

móvel ou estacionária
+ Configurável com base nas prefe-

rências individuais do cliente

Mede partículas de motores
ximado de apenas 10 nm

n

Módulo complementar que
funciona perfeitamente com o
EmissionPRO® 180, mas também
com produtos de terceiros

funciona como solução autônoma
+ Operação via Bluetooth ou USB

Equipamentos de oficina e diagnóstico

EmissionPRO® 180

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Motores de arranque e alternadores

Refrigeração e climatização

Filtros

EM
BREVE

Ferramenta de calibração
digital ADAS
TechPRO®
Digital ADAS
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n

Calibração simples e confiável dos
sistemas de assistência à condução

n

Filtros

Ferramenta de calibração digital ADAS

Com esta solução inovadora e
novos padrões nesse promissor
segmento de produtos

Esta ferramenta permite que as oficinas
ajustem e calibrem sistemas de assistên-

Refrigeração e climatização

intuitiva, a MAHLE estabelece

nheiro. A ferramenta recebe atualizações
contínuas on-line e expansões para cobrir
mais veículos.

Calibração simples dos sistemas
de assistência à condução

Vale a pena saber
Também oferecemos, é claro,
acessórios como o EASY
PLACING KIT, bloqueadores de
roda e protetores contra poeira.
Consulte nossas listas de preços
específicas para mais detalhes.

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

calibração. Isso economiza tempo e di-
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ples – com apenas um painel digital de

Motores de arranque e alternadores

cia à condução de forma rápida e sim-
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Pronto para iniciar o diagnóstico do
veículo em apenas 7 segundos
n

Fácil de operar

n

Informações técnicas integradas
(diagrama de fios, lista de erros,
exibição de status)

n

Funções: lê dados, lê erros e exibe
soluções; diagnóstico para componentes específicos e codificação
de componentes

n

Tela touchscreen de 10,1" e Wi-Fi

n

(apenas terminal)

SAE J2534 PASS-THRU:
NEXUS-THRU (opcional)

n

TecDocPOWERED

n

Dimensões: 317 × 217 × 50 mm

Wi-Fi 802.11 antena dual b/g/n –

(terminal)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

tecnologia Beamforming (terminal) /

n

Peso: 1.500 g (terminal)/90 g (VCI)

n

Protocolo de comunicação:
ISO 14230 (ISO 9141-2) / ISO 11519

n

n

Conexão sem fio: Bluetooth 4.1 –

+ Sempre em dia com atualizações

vezes mais rápido que outros sistemas de
diagnóstico de veículos. O TechPRO®

Bluetooth 4.1 com alcance de até

acesso rápido e imediato a todas as

profissional automotivo e o veículo. Com

Scan oferece acesso rápido e imediato a

100 m em campo aberto (VCI)

informações de que você precisa

muitas funções versáteis, opções abran-

todas as informações de que você preci-

para o seu trabalho profissional

Tela: LCD TFT touchscreen de 10,1"
(terminal)

via Wi-Fi

É um sistema operacional potente, até dez
como uma interface interativa entre o

VPW / ISO 11898-2 – CAN Bus de

CAN Bus de cabo único

TechPRO® Scan

A linha de produtos TechPRO funciona

com resolução de 1200 × 800

Bus de baixa velocidade / SAE J2411

TechPRO® – ferramentas de
diagnóstico

+ Design inovador da interface oferece

– J1850 PWM / ISO 11519 – J1850
alta velocidade /ISO 11898-3 – CAN

Resumo das vantagens

®

gentes de varredura, software de ope-

sa para o seu trabalho profissional. A es-

+ Cobertura de mais de 90% do

ração simples e um grande número de

tação de diagnóstico reconhece o sistema

mercado de veículos na UE

interfaces, as ferramentas de diagnóstico

do veículo e exibe as informações em uma

+ Controle PASS-THRU e função

TechPRO® garantem rapidez no trabalho

interface intuitiva. Assim você vê imediata-

de programação disponíveis

com excelentes resultados. O TechPRO

mente quais tarefas serão necessárias na

®

é fácil de operar e feito sob medida para
uso nas oficinas. A unidade lê dados e
erros, exibe soluções, permite o diagnóstico de componentes e fornece sua
codificação.

manutenção.

Equipamentos de oficina e diagnóstico

TechPRO®
TechPRO® SMART

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos
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Juntas

As ferramentas de diagnóstico
mais rápidas do mundo
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veículo e suas condições internas, o sen-

de limpeza, o ozônio (O3) é comumente

sor analisa continuamente a concentração

utilizado para higienizar instalações sani-

de ozônio produzido no interior do veículo

tárias, pois elimina vírus, fungos e bacté-

até atingir o valor ideal, mantendo-o cons-

rias que se instalam nas superfícies ou no

tante pelo tempo necessário para garantir

interior do veículo.

uma limpeza eficaz.
O ozônio é reconhecido como um agenO OzonePRO também elimina confia-

te limpador natural e oferece um amplo

velmente odores desagradáveis provo-

leque de possibilidades de aplicação:

cados por bactérias e fungos no interior

pode ser usado para purificar ar, água,

do veículo.

superfícies e tecidos.

Por que é tão importante limpar
a cabine do veículo?
Vírus, bactérias e mofo são frequentemente encontrados no estofamento, nos
tapetes ou no sistema de ar-condicionado
dos veículos. Por isso, para a sua segurança e a dos seus clientes, é recomendável fazer uma limpeza meticulosa do interior do veículo a cada manutenção. Hoje
em dia, um serviço de limpeza com produtos altamente eficazes é mais necessário do que nunca.

Operação
prática via

aplicativo

Motores de arranque e alternadores

12 volts

via acendedor
de cigarros

Graças às suas excelentes propriedades

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

Conexão de

Mantenha
os vírus
bem longe!

Usando as informações sobre o tipo de

Refrigeração e climatização

Filtros

O MAHLE OzonePRO é o equipamento de limpeza profissional feito para uso simples na sua oficina.
Com seu sensor especial, o OzonePRO garante a execução segura do processo de limpeza, com
resultados ideais.

Componentes de motores

MAHLE OzonePRO
para limpeza segura

Juntas
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Operação inteligente
garantida pela MAHLE

O ozônio é um gás natural
amplamente usado para
limpeza profissional graças
à sua capacidade de matar
bactérias, fungos e vírus.

É só pressionar
Start e a unidade
faz o resto!

A unidade de limpeza OzonePRO da
Na natureza, cada molécula de ozônio

MAHLE utiliza a mesma tecnologia. O

(O3) se forma como resultado de descar-

ozônio é gerado em placas cerâmicas

gas elétricas, que separam moléculas de

por descargas de corona e depois libera-

oxigênio (O2) em moléculas de oxigênio

do no ambiente pelo aparelho. Em com-

com um só átomo (O1), permitindo for-

paração com outros sistemas, a unidade

mar novas moléculas compostas de três

é capaz de produzir grandes quantidades

átomos.

do ozônio necessário em pouco tempo

O sensor especial embutido tem um papel decisivo para o processo completo.
Com sua função de análise e controle,
ele garante que o ozônio seja usado no

Usar o OzonePRO no seu trabalho diário

veículo apenas pelo tempo necessário

é muito simples.

para eliminar vírus, bactérias e fungos.
Assim a tecnologia previne danos por

Basta posicionar a unidade no ambiente

oxidação ao interior do veículo.

a ser limpado, pressionar o botão Start e

Relatório de
limpeza

O OzonePRO possui um aplicativo pró-

No fim do processo, o relatório pode ser

prio para gerenciamento da unidade e

enviado ou impresso e entregue ao seu

monitoramento remoto dos processos:

cliente, para excelência no serviço.
Refrigeração e climatização

cos minutos.

O3-Easy – o app
para a sua unidade

O3-Easy.

o aparelho faz o resto automaticamente.
Ele informa quando o processo é concluído e a área está higienizada e segu-

e com alta eficiência.

ra para acesso.

Conectado a outros
equipamentos
MAHLE
O objetivo é realizar os trabalhos na sua
O uso de ozônio como
agente de limpeza de ar
e água é recomendado
pelas autoridades de saúde
de diferentes países: o
tratamento com ozônio
é uma forma natural de
limpar áreas contaminadas
com bactérias, vírus,
esporos, fungos e ácaros.

oficina sem perder tempo. Por isso, o
OzonePRO vem equipado com Bluetooth
para se conectar a todos os outros equipamentos MAHLE que você possui. Ele
pode ser conectado facilmente às unidades de diagnóstico TechPRO® e às esta-

Dados técnicos
Capacidade
Bluetooth
Sensor
Indicador de status
App de controle remoto

Ozônio, temperatura, umidade, pressão do ar
LED
App (App/Google Play Store)
70 W

Conexão

12 V (acendedor de cigarros)
220 V (opcional)

Dimensões
você pode ativar processos complemen-

+

Potência

ções para AC ArcticPRO® ACX.
Diretamente via interface de usuário,

5.000 mg/h

Peso

360 × 280 × 288 mm
3 kg

tares, garantindo o uso ideal de todos os
aparelhos.

Acessórios
Gerador de ozônio 220/110 V
Fonte de alimentação 12 V

Cód. ref. 1010350462XX

Motores de arranque e alternadores

decompor em oxigênio em apenas pou-

O sensor

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

cula é limitada, pois o ozônio volta a se
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No entanto, a duração dessa nova molé-

Filtros

Juntas

O que o uso de ozônio
oferece de especial?

Componentes de motores
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O que todos os nossos
produtos incluem

MAHLE Aftermarket –
sempre o catálogo certo

As melhores peças para veículos estão sempre no lugar certo, na hora certa. A MAHLE Aftermarket
opera mais de uma dúzia de centros de logística e muitos pontos de suporte regional em locais
estratégicos na Europa, na América do Norte e do Sul e na Ásia – com fluxo otimizado de mercadorias e, assim, a melhor disponibilidade possível.

A MAHLE Aftermarket reúne sete marcas
fortes, que são sinônimo de inovação e qualidade rigorosa a nível mundial ou regional.
Beneficie-se do nosso know-how e da nossa linha de produ-

Os produtos MAHLE estão entre os mais cobiçados do mercado de peças automotivas – também entre os falsificadores. Por isso, as

tos abrangente e constantemente ampliada nas seguintes áreas:

embalagens das nossas peças de motor, turbocompressores e termostatos vêm com um selo especial de segurança. Ele combina
diferentes recursos de segurança, como VeoMark® e o código MAPP, que, juntos, proporcionam aos distribuidores a maior proteção

n

Componentes de motores

possível contra falsificações. Nossos centros de logística e filiais de vendas estão sempre perto de onde você precisa – África do Sul,

n

Juntas

Alemanha, Argentina, Brasil, China, Cingapura, Dubai, Espanha, EUA, França, Índia, Japão, México, Polônia, Reino Unido, Rússia,

n

Filtros

Suécia, Turquia e Ucrânia.

n

Refrigeração e climatização

n

Motores de arranque e alternadores

n

Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos

n
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25

1.700
unidades no mundo

25.000

colaboradores

Panfletos sobre danos

150.000

Graças a uma extensa rede de logística, nossos produtos che-

Nossos panfletos sobre danos se tornaram materiais de consulta

gam o mais rápido possível até você.

indispensáveis para oficinas e interessados em mecânica. Usando imagens e explicações detalhadas sobre o diagnóstico, a(s)

peças de reposição

causa(s) e a solução ou prevenção, descrevemos os danos que
ocorrem com frequência em cada um dos grupos de produtos.

EN
eShop

parceiros de vendas

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

100%

de competência em OE

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portal CustomerCare da MAHLE
O portal de clientes digital da MAHLE é a chave para o nosso
mundo de serviços, pois reúne todos os produtos, serviços e informações que são importantes para o seu trabalho diário. Além

Cartazes técnicos

de um sistema de chamados de suporte, onde você pode enviar

Os cartazes técnicos são uma ajuda muito prática no trabalho co-

as suas solicitações diretamente aos especialistas da MAHLE,

tidiano, com informações úteis sobre a desmontagem e monta-

você também tem acesso à nossa loja de artigos promocionais.

gem dos nossos produtos. São uma ótima opção para ter sempre

Lá você pode encomendar, sem complicações, todos os mate-

à mão quando necessário. Os panfletos sobre danos e os carta-

riais apresentados nas próximas páginas. Registre-se agora gra-

zes técnicos podem ser obtidos com seu parceiro comercial, ou

tuitamente em: customercare.mahle-aftermarket.com

on-line no Media Center, em: mahle-aftermarket.com.
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acesso à linha de produtos atualizada e a muitas outras informa-

Canais de mídias sociais da MAHLE Aftermarket

ções úteis. Se desejar, o Customer Information System (CIS) pode

Gostaria de receber diariamente todas as novidades e participar

lhe enviar todos os meses informações sobre lançamentos pre-

das nossas campanhas e sorteios regulares?

vistos, novos produtos disponíveis e modelos descontinuados.
De informações sobre as próximas feiras e eventos a atualizações
técnicas e novidades gerais, mantenha-se sempre atualizado atra-

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

vés dos nossos canais nas redes sociais.
Gostaria de receber o boletim mensal do CIS? Registre-se em

Revista do cliente MPULSE

mahle-aftermarket.com, na seção “Serviços”.

Nossa revista para clientes informa sobre todos os temas relevantes relacionados à MAHLE e ao aftermarket: informações sobre

Treinamentos profissionais

Loja on-line da MAHLE

produtos e conhecimentos básicos, dicas técnicas para a oficina,

Como distribuidor atacadista, você pode encomendar todos os

instruções e vídeos de montagem, tendências e novidades, bem

produtos da MAHLE de forma rápida, segura e simples, por uma

como histórias interessantes e campanhas para participar e ga-

plataforma exclusiva. As vantagens para você:

nhar prêmios. A revista MPULSE é publicada duas vezes por ano,

Os especialistas em produtos da MAHLE Aftermarket podem ir

em março e setembro. Em mpulse.mahle.com, a revista MPULSE

até você – levando na bagagem os seus amplos conhecimen-

n

Imagens dos produtos facilitam a identificação

tos técnicos. Alternativamente, você tem a opção de participar

n

Informação imediata sobre a disponibilidade

com os seus colaboradores de seminários práticos. Em qual-

está disponível o ano todo em formato eletrônico.

e os preços de compra

quer um dos casos, nossos treinamentos profissionais mantêm
o seu know-how técnico sempre atualizado. Tem interesse? Bas-

customercare.mahle-aftermarket.com

ta consultar o seu parceiro comercial ou enviar um e-mail para:
ma.training@mahle.com.

Artigos promocionais
Com artigos promocionais atrativos, queremos ficar na sua memória e na dos seus clientes – sejam para distribuir em feiras e

mahlempulse

Canal da MAHLE

Página da MAHLE

eventos ou como ajudantes práticos nas oficinas. Temos artigos

no Instagram

no YouTube

no Facebook

adequados para todas as aplicações.
Apoio comercial personalizado 
Também teremos prazer em desenvolver programas comerciais personalizados para você. Converse com o seu parceiro comercial sobre as opções ou contate-nos diretamente em
customercare@mahle.com.
Technical Messenger
Receba informações técnicas úteis e dicas sobre temas atuais relacionados a manutenção e reparos – por e-mail, de forma sim-

Brochuras e panfletos

ples e prática. O Technical Messenger é publicado regularmente

Com as nossas brochuras e panfletos, pretendemos informar e es-

na nossa homepage e, se desejar, você pode ser informado por

clarecer os nossos clientes – não só sobre a empresa, mas tam-

e-mail sempre que estiver disponível uma nova edição. Gostaria

bém sobre os nossos produtos e serviços.

de receber informações por e-mail sobre as edições? Registre-se
em: mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger

A sustentabilidade dos nossos documentos é importante para

Promoção de vendas

nós: imprimimos só o necessário, reduzimos as tiragens das edi-

Para manter você e os seus clientes a par de informações impor-

Informações do catálogo

ções impressas e, sempre que possível, usamos papel com cer-

tantes sobre produtos, novidades ou campanhas, disponibilizamos

Por razões ambientais, futuramente, gostaríamos de prescindir

tificação PEFC proveniente de florestas geridas de forma susten-

materiais úteis de promoção de vendas para publicidade externa,

dos catálogos impressos – que continuarão a estar disponíveis

tável. Recorrendo a tecnologias de impressão de neutralidade

espaços comerciais e toda a área da oficina.

em formato digital. No nosso catálogo on-line você também tem

climática, também apoiamos projetos de proteção ao clima.

n

Feiras

n

Anúncios

n

Eventos

n

Publicidade em banners

n

Conteúdos editoriais

n

Promoções

n

Material gráfico

n

Visitas guiadas
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