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Atelierele sunt cele care asigură zilnic mobilitatea multor milioane de oameni de pe întreg
mapamondul. Mecanicii gândesc mereu la rece atunci când lucrurile devin complicate. Se
prezintă rapid și flexibil la fața locului, când este nevoie de ei. Se adaptează la noile cunoștințe
privind mobilitatea viitorului. Și chiar se murdăresc uneori pe mâini pentru a face imposibilul
posibil. Aceștia sunt eroi cu adevărat!

Noi rămânem în plan secund. Și le facem

Cineva care nu doar garantează calitate,

munca mai ușoară administratorilor de

fiabilitate și cunoștințe de specialitate, ci

ateliere. Într-o perioadă în care mobilita-

se descurcă și pe căi încă „nebătute” de

tea se schimbă rapid și există motoare

nimeni. Pentru ca atelierele să se poată

cu ardere internă economice, puțin polu-

concentra total asupra muncii lor și totul

ante, în paralel cu concepte de propulsie

să decurgă fără bătăi de cap la lucrările de

alternative, este cu atât mai mare nevoie

reparație și întreținere. Și pentru ca în final

de un partener experimentat, de încrede-

să rămână în prim-plan doar ceea ce este

re și inovator.

important: prestația dumneavoastră excelentă. TREABĂ EXCELENTĂ!

Cum poți oferi o muncă de
calitate excelentă?

Cât de complexă este manipularea? Cum
pot fi asigurate întreținerea și reparația indiferent de model? Și ce este important

Cu un partener care îți face munca mai

pentru mobilitatea viitorului?

ușoară și cu un portofoliu de produse în
permanentă dezvoltare în domeniile:

Noi credem că baza lucrărilor din ateliere va fi încă mult timp motorul cu ardere

n

Componente pentru motor

internă. Totodată știm că viitorul este al

n

Garnituri

mobilității electrice, dar și al altor tehno-

n

Filtre

logii de propulsie alternative și combus-

n

Sisteme de răcire și climatizare

tibili alternativi.

n

Demaroare și alternatoare

n

Mobilitate electrică și componente

Vom continua așadar să urmăm ambele

electronice

trasee și să oferim atelierelor produsele

Diagnoză și echipamente de service

potrivite, precum și servicii cuprinzătoare

n

pentru motoarele cu ardere internă și moTot ceea ce facem la MAHLE are sco-

bilitatea electrică deopotrivă – de la sis-

pul de a oferi administratorilor de atelie-

teme de răcire a motorului și sisteme de

re și mecanicilor o adevărată plusvaloare.

climatizare, trecând prin componente

Din acest motiv ne și punem periodic

pentru motor și filtre, până la diagnoză și

aceleași întrebări: Respectă piesa de

echipamente de atelier.

schimb ceea ce promite? Este asigurată
disponibilitatea?

Paginile următoare oferă un
rezumat al gamei noastre de
produse și prestațiilor noastre
de service. Toate informațiile
sunt disponibile și online la
mahle-aftermarket.com.

EXCEL
E
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Pistoane

În calitate de producător de serie, MAHLE este implicată în
Formula 1 și profită de experiențele și know-how-ul reginei motosportului. Fiind cel mai mare producător de pistoane la nivel

Componente pentru motor
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mondial, MAHLE este implicată intens în munca de cercetare a
motor – rapid, fiabil și oriunde în lume. Prin intermediul pistoane-

înăspresc de la an la an. Solicitarea termică (până la 2.600 °C)

lor noastre, sectorul de aftermarket beneficiază de componente

și presiunile medii necesare la aprindere au crescut, solicitarea

pentru motor de nivel OEM și prin urmare de garanția oferită de

prin forța masică a crescut din cauza conceptelor de turație înaltă

toate produsele noastre: testate în cele mai grele condiții și con-

și tendinței de creștere a cursei pistonului. Corespunzător cresc

sacrate în practică. Vă garantăm acest lucru.

și cerințele: greutate mai mică, consum mai mic de ulei și sigu-

Garnituri

produselor de mâine și oferă astăzi soluții pentru aproape orice
Acestea sunt solicitate permanent și condițiile de funcționare se

ranță absolută, chiar și în testele de gripare la cald și la rece, ori

toanele MONOTHERM® cu format monobloc și prelucrate corespunzător cântăresc la fel de puțin ca unele din aluminiu. Chiar și
dezvoltarea acestora a evoluat semnificativ, rezultatul fiind reprezentat de pistonul de aluminiu cu zonă port-segment răcită.

Noi livrăm performanță –
inclusiv în Formula 1

Pe capul pistonului sunt
indicate marca firmei sau
emblema mărcii, diametrul
maxim al pistonului, jocul de
montaj și sensul de montaj,
conform prescripțiilor producătorului motorului respectiv.

Ernst Mahle

Sisteme de răcire și climatizare
Demaroare și alternatoare

ECOFORM® dezvoltate de MAHLE este reducerea greutății – pis-

Mobilitate electrică și componente electronice

presie se diminuează continuu. Noua soluție oferită de pistoanele

Diagnoză și echipamente de service

Consecința: înălțimea constructivă, respectiv înălțimea de com-

Pistonul este o piesă de
metal absolut necesară
pentru funcționarea unui
motor cu ardere internă și
în egală măsură un mijloc
adecvat de a-i împiedica
pe ingineri să devină prea
înfumurați.

Filtre

la funcționarea de lungă durată în condiții de șoc termic.

Pistoane optime –
pentru orice întrebuințare
Pistoane turnate, cu manta plină

Pistoane forjate, cu manta plină

Pistoane turnate, cu manta plină, cu du-

În principal pentru motoare de serie și

Pentru temperaturi înalte de exploatare:

rată lungă de serviciu pentru motoare

motoare de raliu puternic solicitate.

răcire intensivă a capului pistonului și a

pe benzină și diesel – capul pistonului,

Procedeul de fabricație special sporește

zonei segmenților cu uleiul care circulă

zona segmenților și mantaua alcătuiesc

rezistența și permite o grosime mai mică

în canalul de răcire.

o unitate robustă. Domeniu de utilizare:

a pereților și o greutate mai mică.

motoare de modelism până la motoare

Filtre

de mare putere.

Sisteme de răcire și climatizare

În calitatea noastră de cel mai mare producător de pistoane din lume, avem în ofertă o multitudine
de variante de produse și materiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde pistoane de aluminiu
turnate sau sudate cu fascicul de electroni, precum și pistoane construite cu substructuri din aluminiu, fontă cu grafit nodular și oțel. Pistoanele construite sunt îmbinate prin înfiletare cu suprastructurile de piston din oțel forjat – un material care și-a dovedit calitățile extraordinare în practică.
Pistoanele din oțel se livrează nu doar ca variante înfiletate, ci sunt disponibile și în variante sudate
prin fricțiune sau brazate la temperaturi înalte. Gama de pistoane MAHLE pentru motoare mari
cuprinde produse cu un diametru de până la 580 milimetri.

Pistoane cu zonă port-segment
cu canal de răcire

Componente pentru motor
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Garnituri
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Pistoane autotermice/
hidrotermice

Pistoane cu zonă
port-segment răcită

Pistoane pentru motoarele de mare

Pistoane extrem de silențioase pentru

Zona port-segment și canalul de răcire sunt

performanță pe benzină sau diesel din

motoare de autoturisme, cu benzi de oțel

combinate într-un singur sistem printr-un

autoturisme. Acestea alcătuiesc un corp

turnate – porțiunea care face trecerea de

procedeu special. Disiparea căldurii la pri-

unitar cu rezistență sporită, cu benzi de

la zona segmenților la zona mantalei este

mul canal inelar este considerabil mai bună.

oțel turnate, fără caneluri.

prevăzută cu caneluri.

Pistoane Ferrotherm®

Pistoane Ecoform® cu miezuri laterale pivotante
Pistoane cu greutate optimizată pentru motoarele pe
benzină ale autoturismelor. O tehnologie de turnare specială
permite o greutate redusă cu rezistență mare a structurii.
Domenii de utilizare: vehicule feroviare, vehicule speciale,
aplicații navale, petrol și gaze, motoare industriale.

Capul de oțel și mantaua de aluminiu ale
pistonului sunt conectate mobil printr-un
bolț de piston. În cazul motoarelor diesel solicitate intens, rezistența sporită și
uzura redusă permit respectarea valorilor-limită scăzute pentru gazele de eșa-

Demaroare și alternatoare

Pistoane Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Pistoane Monotherm®
rezistență structurală foarte mare, dezvol-

Pistoane cu zonă port-segment,
cu canal de răcire și armare a
capului pistonului

Pistoane pentru motoare diesel cu zonă

Pistoane în doi timpi

Pistoane MonoWeld® pentru autovehicule utilitare

port-segment metalică fixată ferm, din

tate pentru camerele de ardere moderne

Pentru motoare diesel puternic solicita-

Fabricate din aliaje speciale de aluminiu

Pistonul din oțel sudat prin fricțiune convinge prin rezistență termică înaltă și permite presi-

fontă specială, pentru o rezistență spo-

cu presiuni care depășesc 250 de bari.

te. Un strat de anodizare dură (strat AD)

pentru solicitările mecanice și termice

uni de aprindere mai mari de 230 bari. Structura rigidă, închisă permite o mai bună răcire

rită la uzură, în special în prima cane-

Cu mantaua atașată și în combinație cu

pe capul pistonului protejează împotriva

înalte din motoarele în doi timpi.

a marginii camerei de combustie, fiind posibile grosimi mai mici ale pereților. Mantaua ata-

lură. Rezistență sporită a bucșelor din

bolțul scurt al pistonului, greutatea este

apariției fisurilor în marginea concavă,

material special.

similară unui piston de aluminiu.

respectiv pe cap.

Pistoane monobloc din oțel forjat cu o

șată garantează o mai bună ghidare laterală și totodată o tendință mai mică spre cavitație.

Diagnoză și echipamente de service

Pistoane cu zonă port-segment
cu bucșe

Mobilitate electrică și componente electronice

pament și emisii.
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Seturi de segmenți de piston
Îmbunătățim permanent performanța și caracteristicile de funcționare ale segmenților de piston
– cele mai moderne instalații de producție impun
standardele de calitate.

Setul de segmenți ideal pentru fiecare piston
Oferim seturi de segmenți de piston pentru aproape toate motoarele de autoturisme, pe benzină și diesel, dar și pentru motoarele diesel ale autovehiculelor utilitare, cu un diametru cuprins între

Deceniile de dezvoltare și producție garantează un ansamblu efi-

52 și 160 mm, la calitate de echipamente originale sau special

cient de pistoane și segmenți de piston pentru cele mai înalte

pentru motoare rulate.

exigențe:

Exclusiv materiale de înaltă calitate
n

etanșarea camerei de ardere față de carter

n

limitarea și reglarea consumului de ulei

În cazul unor solicitări normale și mari sunt utilizate materiale cu

n

disiparea căldurii pistonului la calea de rulare

grafit laminar intercalat, iar pentru cele mai mari solicitări sunt

răcită a cilindrului

utilizate materiale de fontă cu grafit nodular intercalat sau oțel.

Segmenții de piston trebuie să fie în contact cu peretele cilindrului

Straturi de acoperire ale suprafețelor de rulare

pe întreaga circumferință, chiar dacă cilindrul se abate foarte puțin de la forma ideală. Forțele masice și presiunile de ardere înalte,

Pentru a spori rezistența la uzură și protecția contra urmelor de

dar și solicitarea înaltă la uzură determină cerințe mari în privința

carbonizare, suprafețele de rulare și segmenții de piston prezin-

materialului, referitor la rezistență, calitatea suprafeței și formare.

tă un strat de acoperire (straturi de placare cu crom sau plasmă,
din material metalic sau ceramic).

Bine de știut

Componente fiabile,
armonizate perfect

Setul de segmenți „N” de la MAHLE
corespunde segmenților de piston utilizați la
echiparea originală. Acest set de segmenți
poate fi utilizat atât pentru pistoane noi
cât și pentru pistoane rulate. Seturile de
segmenți „V” și „G” de la MAHLE oferă în
cazul pistoanelor rulate o soluție economică
pentru normalizarea consumului de ulei

Segmenții marcați cu TOP trebuie montați cu marcajul în sus

și reducerea pierderilor de compresie.

(în direcția capului pistonului).

Cămăși de cilindri
Îmbunătățim permanent și oglinzile cilindrilor.
Adaptarea precisă a cămășilor de cilindru
honuite la piston și la segmenții de piston
(datorită suprafețelor optimizate din fontă)
scade consumul de ulei, reduce pierderile
de presiune, determină o uzură mai mică,
timpi scurți de rodaj și timpi de funcționare
mai îndelungați.

Componente pentru motor
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MAHLE produce cămăși de cilindru pentru numeroși producători de motoare internaționali, atât pentru producția în serie cât și
pentru aftermarket, întotdeauna în conformitate cu aceleași directive stricte privind calitatea materialelor, structurii și suprafețelor.
Datorită toleranțelor de fabricație reduse, bucșele trebuie fixate

Garnituri

12

cu precizie. Aliajul, tratamentul topiturii și prelucrarea prin așchiere le stabilim în strânsă colaborare cu producătorii motoarelor.

În afară de aluminiu, pentru cămășile de cilindru utilizăm aliaj de
fontă (fonta cu grafit lamelar este aliată cu fosfor). Alte elemen-

Filtre

Materiale

bainitei și perlitei fine rigidizează matricea aliajului.

Honuire
O honuire de calitate reduce uzura segmenților de piston, emisiile de particule, consumul de ulei și frecarea. Îmbunătățirile viitoare
ale procesului de honuire scurtează faza de rodare a cilindrului și
ameliorează caracteristicile tribologice. Premisa pentru o honuire

Sisteme de răcire și climatizare

te ale aliajului îmbunătățesc caracteristicile de uzură, iar formarea

Cele mai importante operații de honuire în etapele individuale ale procesului
Denumire

Calitate care se impune,
cu precizie și durabilitate

Honuire normală

Honuire cu platou

Honuire cu perii

Proces de honuire
Variantă

Operația 1

Operația 2

1

Diamant

Diamant

Autoturisme de serie pe benzină

2

Diamant

Ceramică

Autoturisme de serie diesel

3

Ceramică

Ceramică

Autovehicule utilitare de serie

1

Diamant

Diamant

Diamant

Autoturisme de serie pe benzină

2

Diamant

Diamant

Diamant

Autoturisme de serie diesel

3

Diamant

Ceramică

Ceramică

Autovehicule utilitare de serie

1

Diamant

Diamant

Perii

Autovehicule utilitare/

2

Diamant

Ceramică

Perii

Diamant

Diamant

Finisare cu jet fluid

Microfinisare

Autoturisme de serie diesel

1

Diamant

Structură laser

Ceramică

Ceramică

Testare/raliu

2

Diamant

Diamant/ceramică

Structură laser

Finisare cu jet fluid
Honuire cu laser

Aplicație
Operația 3

Operația 4

autoturisme de serie

Mobilitate electrică și componente electronice

duritate uniformă, prelucrare preliminară a orificiului).

Diagnoză și echipamente de service

înaltă a materialului (fontă fără pori și goluri, structură omogenă,

Demaroare și alternatoare

de calitate și uniformă a căii de rulare a cilindrului este o calitate
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Componente pentru motor
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Garnituri

Lagăre de alunecare
Materiale și procedee
de fabricație
Pe lângă tehnologiile de top existente,
precum lagărele acoperite prin metalizare, MAHLE este lider pe partea OE în dez-

derne de bronz fără plumb și aliaje noi de
aluminiu cu rezistență foarte înaltă. ComÎmpreună cu producătorii de motoare

binația între noile aliaje și noile straturi de

dezvoltăm și testăm lagăre de aluneca-

acoperire din polimer oferă o rezistență

re pentru fiecare tip de motor. Cerceta-

înaltă la uzură, proprietăți foarte bune de

rea teoretică și perfecționarea continuă

funcționare în situații de urgență și o ten-

a materialelor și tehnologiilor de fabrica-

dință de abraziune puternic redusă, în spe-

ție garantează cea mai înaltă calitate –

cial în fazele cu frecare mixtă ale motoare-

rezistență la oboseală, adaptabilitate,

lor cu funcție Start-Stop și hibride.

capacitate de încărcare ridicată, rezistență la uzură și coroziune. Furnizăm cuzi-

Cele mai moderne lagăre din polimer utili-

neți, lagăre cu flanșă, bucșe de lagăr și

zate pe partea OE pot înlocui deja în unele

inele de presiune cu diametre de 27 până

aplicații lagărele acoperite prin metalizare.

Filtre

(engleză: sputter) Procedeu
de aplicare a stratului de
acoperire conform principiului
de pulverizare catodică, în
cadrul căruia atomii catodului
metalic sunt pulverizați sub
impactul cu ionii generați
printr-o descărcare în gaz.
Metalul astfel pulverizat se

Sisteme de răcire și climatizare

Se utilizează în special aliaje foarte mo-

Metalizare

precipită sub forma unui
strat uniform pe suprafața
de rulare a cuzinetului.

la 140 mm, precum și bucșe de lagăr de

Mobilitate electrică și componente electronice

6 până la 105 mm.

Demaroare și alternatoare

acoperire.

Puternice și rezistente,
pentru orice tip de motor
Pe lângă toate tehnologiile clasice, MAHLE
furnizează acum inclusiv diverse lagăre și
inele de presiune acoperite cu polimer.

Diagnoză și echipamente de service

voltarea unor noi materiale și straturi de

16
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Componente pentru
sistemul de distribuție
Supapele, împreună cu inelele detașabile și ghidajele scaunelor de

că finală. În funcție de destinație sunt utilizate diverse materiale,

supapă, alcătuiesc un sistem închis care trebuie să reziste la soli-

iar supapele noastre sunt blindate în zona scaunului supapei,

citări foarte mari. De aceea, în afară de supape, în oferta noastră

călite, nitrate sau cromate. Pentru aplicații extreme, avem în ofer-

sunt incluși și partenerii tribologici ai acestora, inelele detașabile

tă inclusiv supape tubulare umplute cu sodiu (disipare maximă

și ghidajele scaunelor de supapă. Dezvoltarea comună a aces-

posibilă a căldurii).

tor componente, ca sistem, aduce avantaje mari în materie de

Ghidaje de supapă și inele detașabile pentru
scaunul supapei

diminuare a uzurii și rentabilitate.

Toate tipurile de supape
Ghidajele de supapă centrează supapa pe scaunul supapei și
MAHLE produce la nivel mondial supape cu cele mai diferite for-

compensează forțele laterale exercitate asupra tijei supapei. În

me constructive și variante, pentru autoturisme și vehicule utilita-

plus, acestea disipează căldura la chiulasă. În funcție de proiecta-

re, cu diametre ale tijelor între 5 și 12 mm și lungimi ale supapelor

re, pentru părțile de intrare și ieșire se utilizează ghidaje de supapă

între 80 și 210 mm. Know-how-ul tehnic de înalt nivel, producti-

identice sau diferite. Lățimea benzii de material poate fi realizată

vitatea ridicată și calitatea excepțională au făcut din MAHLE unul

din fontă cenușie, alamă, până la materiale sinterizate în diverse

din cei mai importanți producători de supape la nivel internațional.

aliaje. Inelul detașabil pentru scaunul supapei împreună cu supapa
etanșează camera de ardere contra pierderii de compresie, disi-

În procesul de fabricație de serie mare utilizăm cele mai moder-

pează căldura și previne bătaia supapelor în materialul mai moale

ne tehnologii: metalizarea cu plasmă la fabricarea piesei brute

al chiulasei. Inelele detașabile pentru scaunul supapei sunt fabri-

sau procedeul de rectificare la viteze mari la prelucrarea mecani-

cate predominant din aliaje crom-oțel sau din materiale sinterizate.

Materiale

Călire prin inducție
a piciorului

Profilul gâtului

Geometria piciorului

Oțeluri austenitice

Strunjit, rectificat

1 – 3 caneluri

Oțeluri martensitice

Călire pe contur

Forjat pe contur

Variantă specială

Baza talerului

Lungimea supapei

Prelucrată

80 – 210 mm

Călire pătrunsă

Variantă de execuție

Călire superficială plană

Supape monometal
Supape bimetal

Variantă de execuție
a scaunului
Blindare prin metalizare
cu plasmă

Supape tubulare

Forjată

Diametru tijă: > 6 mm

Cu sau fără calotă

Diametrul talerului

Obturare orificiu:

18 – 65 mm

· Sudare cu laser
· Sudare prin frecare

Diametrul tijei

Umplute cu sodiu

Călire prin inducție

5 –12 mm

Tratament superficial
Nitrurare în baie de sare,
cromare dură
(Grosimi strat: 3 – 35 µm)

Pentru a rezista la solicitări mecanice, chimice și termice extreme și pentru a disipa căldura cât
mai bine posibil, supapele noastre sunt optimizate pentru cele mai diverse domenii de utilizare.

Calitate și siguranță –
pentru mulți kilometri
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Avans calitativ datorită procesului integrat de
dezvoltare și fabricație
Pentru a obține un randament înalt la turații cu mult peste
300.000 rot/min și la temperaturi ale gazului de eșapament de
peste 1.000 °C, într-un spectru larg de caracteristici, este nevoie de competență maximă în materie de dezvoltare și producție.
De aceea, în cadrul procesului de dezvoltare integrat, la MAHLE

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

Turbocompresoarele cu gaze de eșapament reprezintă o tehnologie-cheie pentru creșterea puterii
și reducerea consumului și emisiilor.

Garnituri

Turbocompresoare

Turbocompresoarele MAHLE sunt fabricate, la nivelul întregului
concern, după standarde prestabilite, cu cele mai noi procedee
și pe cele mai moderne instalații.
Piața pieselor de schimb pentru turbocompresoare prezintă o

n

Roți de compresor prelucrate la viteze mari – echilibrare

rată mare de creștere. Aproape orice autovehicul cu motor die-

mai precisă, stabilitate la viteză optimizată și reducere

sel produs în Europa, America de Nord și Japonia funcționează

a zgomotelor în funcționare

cu turbocompresor.

n

Segmenți de piston dubli la axul rotorului –
consum redus de ulei, mai puține impurități

Marca MAHLE pune la dispoziția sectorului de aftermarket turbo-

Reduce emisiile –
oferă mai multă performanță

n

compresoare de înaltă eficiență. În segmentul autovehiculelor utilitare acoperim peste 70 % din aplicațiile cu turații înalte.

Carcasă a turbinei din materiale high-tech –
rezistență termică și durabilitate sporite

n

Carcasă intermediară funcțională, cu proces
controlat și echilibrare progresivă a axului rotorului –

Oferta noastră este extinsă permanent și aproape pentru fiecare
turbocompresor este deja disponibil sau se află în pregătire setul
de reechipare adecvat.

randament de funcționare ameliorat și zgomot redus
n

Ax și roți de rotor sudate cu fascicul de electroni
pentru rezistență înaltă

Mobilitate electrică și componente electronice

ce și termomecanice.

Diagnoză și echipamente de service

te de simulare pentru asigurarea caracteristicilor termodinami-

Demaroare și alternatoare

sunt utilizate deja din faza inițială cele mai moderne instrumen-
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MAHLE acoperă pe plan mondial, prin oferta sa
de garnituri, peste un milion de aplicații și circa
200 milioane de omologări auto pentru motoare
fabricate începând din anul 1990.

Materiale de etanșare

Garnituri

Garnituri
Materiale pentru garnituri de chiulasă și module de aspirație
n

Oțel multistrat (MLS): garnituri de chiulasă și pentru galerii
de evacuare

zistente. Temperaturi extreme drastice, presiuni interne ridicate,

Material compozit: garnituri de chiulasă, pentru galerii de
evacuare și module de aspirație

n

Grafit: garnituri de chiulasă și pentru galerii de evacuare

agenți de răcire și lubrifianți de toate tipurile. Garniturile trebuie să
le facă față tuturor.

Capac de supapă/traductor de timp, baie de ulei
și alte materiale de etanșare

Seria de garnituri Performance de la MAHLE a fost reconstrui-

n

tă de la zero, utilizându-se cea mai nouă tehnologie și cele mai
avansate materiale pentru etanșarea și protecția motoarelor, care

Carcasă de distribuție din material compozit, pompe
de apă și garnituri pentru diferențial performante

n

funcționează în condiții de exploatare mai dure și la viteze mai
înalte, cărora garniturile obișnuite nu le fac față.

Filtre

sate din oțel multistrat – garniturile de motor trebuie să fie re-

Baie de ulei din plută, capac pentru distribuție și garnituri
pentru diferențial cu suport metalic

n

Capac de supapă și garnituri pentru băi de ulei din
cauciuc turnat

Sisteme de răcire și climatizare

De la cele mai simple forme de asamblare până la structuri avan-

n

Mobilitate electrică și componente electronice

Standard inovativ
și calitativ neîntrecut

Diagnoză și echipamente de service

informații, cursuri și asistență tehnice.

Demaroare și alternatoare

MAHLE oferă în acest domeniu un sortiment complet, precum și
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Garnituri

Filtre
În funcție de specificație și scopul utilizării,
mediile de filtrare incluse în oferta noastră sunt
confecționate din hârtie specială, material
cardat sau multistrat.
Filtre din hârtie

tate superioară impregnate cu rășini speciale, destinate utilizării în

Imagine microscopică a fibrelor

Hârtie filtrantă după profilare.
Filtre

Filtrele din hârtie MAHLE sunt realizate din fibre de celuloză de cali-

de celuloză impregnate.

filtrele de aer, de carburant, de ulei și hidraulice. Preîncălzirea face
Sisteme de răcire și climatizare

materialul maleabil în vederea așa-numitei profilări. Apoi hârtia este
pliată corespunzător cerințelor și impregnată – întărirea conferă hârtiei stabilitate mecanică, precum și rezistență chimică și termică.
Geometria stabilă a pliurilor previne așa-numita formare de blocuri
chiar și în cazul solicitărilor puternice, asigurând întotdeauna o curgere neobstrucționată a aerului, uleiului sau carburantului. În funcție de necesități, finețea de filtrare este de până la 1 μm.

Hârtie gata
pliată pentru
utilizarea în
filtru.

Fibrele sintetice de dimensiuni micrometrice reprezintă materia
atât este mai bună separarea. Materialele cardate sunt aplicate

➡

primă pentru materialele fibroase – cu cât sunt mai fine fibrele, cu

Partea murdară

Fibre extrudate
(meltblown)

Partea curată

Celuloză

în straturi, iar finețea fibrelor și grosimea materialului cardat cresc
dinspre partea murdărită spre partea curată. Acest efect de pâl-

Demaroare și alternatoare

Material filtrant cardat

Materialele cardate sunt consacrate în filtrele de habitaclu, însă ia
tot mai multă amploare utilizarea lor și în filtrele de ulei și de aer.

Gama noastră de filtre:
curat filtrat

extinderea durabilității. În filtrele de carburant, materialele cardate sunt utilizate în special în combinație cu o hârtie de bază cu
rol stabilizator.

Medii de filtrare multistrat
Combinația de material cardat și hârtie prezintă o capacitate de
încărcare cu până la 40 % mai mare față de filtrele de hârtie obișnuite – la o finețe cuprinsă între 3 și 5 μm. Mediile de filtrare multistrat sunt incluse predominant în instalațiile moderne de injecție
a carburantului diesel.

➡

Capacitatea de filtrare crește cu până la 40 %, concomitent cu

Mediu de filtrare multistrat cu material sintetic cardat pe partea
murdară și hârtie pe partea curată.

Diagnoză și echipamente de service

să la curgere.

Mobilitate electrică și componente electronice

nie permite un grad de separare de 99,9 % cu o rezistență redu-

24
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Filtre de aer
Un aer aspirat curat este indispensabil pentru un randament optim al motorului. Filtrele de aer
MAHLE rețin praful, funinginea și particulele de pneu în proporție de 99,9 % și favorizează un
amestec aer-carburant optim. Capacitatea înaltă de reținere a particulelor garantează o durabilitate
extinsă, chiar și în condiții extreme (căldură, frig, influențe de natură chimică), și întârzie apariția
uzurii la supape, oglinzile cilindrilor, segmenții de piston, lagărele de alunecare și alte componente
ale motorului. Pentru un randament de filtrare impecabil, acestea trebuie schimbate la intervalele
prescrise de producătorul automobilului.

În autoturisme sunt montate elemente circulare și elemente tip
placă în carcasele fixe ale filtrului de aer de la motor și șasiu, iar
acestea sunt stabilizate, în funcție de specificații, cu cordoane
de adeziv pe partea murdară și cu grile de ranforsare pe partea
curată. În cazul unui mediu prăfos, pe partea murdară este montat suplimentar un prefiltru (strat spongios). Un corp de sprijin din
metal sau plastic opune rezistență solicitării înalte pe suprafață.
În autovehiculele utilitare sunt utilizate sisteme robuste de filtrare
a aerului, cu greutate optimizată, fabricate din plastic reciclabil,
care reduc zgomotele la aspirare. Pentru a obține o suprafață de
filtrare mare cu rezistență ridicată, majoritatea sunt cilindrice, optimizate cu garnituri radiale și reazeme axiale. Elemente de siguranță suplimentare (cilindru de material fibros special) protejează
partea curată la întreținere și schimbare.

Filtrele noastre de aer sunt perfect etanșe
Aerul impur din tronsonul de aspirare murdărește debitmetrul de aer și denaturează rezultatele
acestuia – acest lucru perturbă procesul de injecție și provoacă uzură. Pentru a preveni acest
așa-numit aer de bypass, cartușele noastre de filtru sunt adaptate precis, iar garniturile sunt
dimensionate cu grijă. Garniturile PUR din spumă PU de concepție specială garantează o
etanșare fără sincope între partea murdară și partea curată. Acestea sunt rezistente la îmbătrânire,
rezistente la influențele de natură chimică și stabile termic. Pentru adaptarea optimă la geometria
etanșării, acestea prezintă o flexibilitate precis definită.
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Filtre de habitaclu

Filtre de habitaclu (LA)

Filtre de habitaclu cu cărbune activ (LAK)

Filtrele de habitaclu de la MAHLE oferă șoferului și pasagerilor un

Acest tip de filtru reține praful, murdăria, gazele arse dăunătoare

aer respirabil purificat, chiar și în condiții de smog sau polen, și

și concentrațiile mari de ozon și reduce la minimum mirosurile.

asigură astfel sănătatea, starea de bine și concentrarea deplină.

Burduful utilizat este compus din trei straturi: un strat de cărbune

În plus, acestea degrevează suflanta, protejează sistemul de în-

activ este inclus între două straturi de material cardat.

Componente pentru motor
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călzire, instalația de climatizare și habitaclul de murdărie, preveGarnituri

nind totodată aburirea geamurilor.

n

Durabilitate extinsă

n

Rezistența redusă la curgere reduce la minimum
solicitarea suflantei

La vehiculele cu kilometraj mare sau în medii extrem de încăr-

Potrivirea exactă previne apariția aerului de bypass

cate se utilizează prefiltre suplimentare (LAP) din spumă poliesterică sau straturi de materiale cardate, care previn o încărcare

În plus: filtrele noastre de habitaclu sunt prelucrate fără solvenți,

prematură a filtrului de habitaclu – durabilitatea filtrelor noastre

deci nu există vapori dăunători.

LA/LAK este astfel extinsă considerabil.

Protecție multiplă
MAHLE oferă posesorilor de vehicule o gamă largă de filtre de
habitaclu, pe care le dezvoltă special pentru a veni în întâmpi-

LAK
mai bun

Protecție la:
n

polen

n

particule de pneu

n

praf fin

n

praf industrial

n

funingine

LAO CareMetix®
cel mai bun

= Filtru de habitaclu fără cărbune activ
= Filtru de habitaclu cu cărbune activ
= Filtru de habitaclu cu protecție suplimentară împotriva mirosurilor

Mobilitate electrică și componente electronice

LA
bun

alergeni

bacterii

mucegai

mirosuri intense

mirosuri ușoare

ozon

gaze arse

praf industrial

particule de pneu

funingine

praf fin

polen

narea cerințelor individuale ale acestora.

Diagnoză și echipamente de service

n

Demaroare și alternatoare

Avantajele geometriei cu pliuri a filtrelor noastre de habitaclu:

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

Pe parcursul unei deplasări de o oră, prin habitaclul vehiculului sunt circulați până la 100.000 litri de
aer. Dacă filtrul de habitaclu este îmbâcsit sau complet nefuncțional, concentrația de noxe din habitaclu poate urca la valori care sunt și de șase ori mai mari decât cele de la marginea șoselei. Din acest
motiv, MAHLE recomandă schimbarea acestuia la fiecare 15.000 km sau cel puțin o dată pe an.
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CareMetix®: 5 straturi
pentru o satisfacție totală

Componente pentru motor
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1

Strat performant de filtrare a particulelor

Gaze nocive și mirosuri neplăcute

2

Strat molecular

Polen și alergeni eliberați

3

Strat tehnic de cărbune activ

Mucegai și ciuperci de mucegai

4

Strat biofuncțional cu cărbune activ

Bacterii

5

Strat de protecție

Protejează împotriva gazelor
nocive și mirosurilor neplăcute
Protejează împotriva polenului
și alergenilor eliberați
Protejează împotriva ciupercilor
de mucegai
Protejează împotriva bacteriilor

1 Reține polenul, praful fin (PM2.5, PM1)

4

Elimină foarte eficient gazele nocive,
cum sunt oxizii de azot (NOx) și
bioxidul de sulf (SO2)

Bine de știut

5

Contribuie la stabilitatea filtrului

Filtrele de habitaclu ar trebui schimbate

și particulele ultra-fine (precum funinginea de motorină și praful de frână)
2 Elimină mirosurile neplăcute, prote-

CareMetix® (LAO) cu tehnologie S5
cu spectru larg:

– și pentru a se simți bine. Aerul respirat este totuși adeseori încărcat cu substanțe dăunătoare sănătății, substanțe cu potențial
alergen și mirosuri, pe care filtrele obișnuite nu le pot elimina.

Cine călătorește cu automobilul are nevoie de aer curat pentru a

Soluția: CareMetix cu tehnologia S5 cu spectru larg: protecție

participa în siguranță și concentrat la traficul pe drumurile publice

cvintuplă cu 5 straturi, care filtrează inclusiv mirosurile!

®

jează împotriva alergenilor și împiedică aproape în totalitate dezvoltarea
bacteriilor și mucegaiului
3 Elimină foarte eficient gazele nocive,

cum sunt hidrocarburile

anual sau cel mai târziu după 15.000 kilometri parcurși. Pentru ca dumneavoastră
și cei dragi să respirați doar aer curat.
CareMetix® este disponibil și pentru
vehicule de concepție alternativă.

Mobilitate electrică și componente electronice

Funingine și praf fin

Diagnoză și echipamente de service

Protejează împotriva funinginii
și prafului fin (PM2.5 și PM1)

Demaroare și alternatoare

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

În ambuteiaje, în tuneluri, pe șantierele mari, în stațiile de epurare sau pe câmpurile proaspăt fertilizate se pot forma gaze nocive de amoniac și sulf, împreună cu mirosuri neplăcute. Noul filtru pentru
habitaclu CareMetix® protejează prin tehnologia S5 cu spectru larg. Acesta garantează că în habitaclu nu ajung nici praful fin, polenul, mucegaiul, funinginea, și nici bacteriile sau mirosurile neplăcute.
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Filtre de ulei

Filtre de carburant
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Carcasă

Filtrele de carburant de la MAHLE rețin
Supapă de derivație
Ramă interioară ca
element de sprijin

tra celor mai mici particule de murdărie și

rului, protejează contra coroziunii și etanșează camera de ardere.

astfel inclusiv contra coroziunii. Este asi-

Filtrele de ulei MAHLE țin particulele de murdărie la distanță. Geo-

gurată astfel o funcționare sigură a moto-

compresiune a carcasei.
O supapă de suprapresiune asigură alimentarea cu ulei în orice
condiții: în fazele de pornire la rece, în cazul temperaturilor exterioare scăzute și chiar în cazul unui element filtrant foarte îmbâ-

Supapă de închidere a
returului pe partea curată

sunt aglomerate în picături mai mari.
n

Faza 2: Aceste picături mai mari

rului și o exploatare economică. Alimenta-

sunt reținute în treapta de separare

rea constantă cu carburant este realizată

(țesătură hidrofobă) din carburant.

prin reglarea presiunii și recircularea excesului de la pompa de injecție la rezer-

Supapă de închidere a
returului pe partea murdară
Disc de acoperire
Garnitură

csit. Supapa de închidere a returului previne funcționarea în gol
al filtrului cu motorul oprit și asigură o alimentare rapidă cu ulei

lelor, cele mai fine picături de apă

vor – amortizarea pulsației compensea-

2

1

ză fluctuațiile de presiune determinate de

la pornirea motorului. Materialele de etanșare de înaltă calitate și

lui de siguranță al producătorului de au-

carburant. Elementul filtrant multistrat patentat oferă o separare eficientă a apei:

3

mai întâi sunt filtrate particulele solide, iar

tomobile și garantează etanșeitatea chiar

piesele de racordare precise asigură o separare fiabilă a uleiului

Filtrele de ulei de schimb OC sunt ușor de manevrat: carcasa din

și în caz de accidente. Condiția pentru o

contaminat și filtrat.

tablă de oțel ambutisată și vopsită în câmp electrostatic prezintă

funcționare impecabilă a filtrului de carbu-

un profil poligonal pentru desfacere rapidă. Capacul rotund este

rant este schimbarea regulată, conform

O condiție importantă pentru funcționarea impecabilă a filtrului

prevăzut cu un filet pentru ștuțul de înșurubare și o canelură pen-

intervalelor de schimbare prestabilite de

de ulei este schimbarea la timp, conform intervalelor de întreține-

tru fixarea garniturii, iar elementul filtrant este prevăzut cu o ramă

producătorii de automobile.

re prestabilite de producătorii de automobile.

interioară contra uleiului care acționează din exterior spre interior.

picăturile de apă micronice sunt aglomerate în treptele ulterioare în picături mai

4

mari (coalescență) și sunt separate.
Filtre de carburant cu schimbare rapidă
Se înșurubează pur și simplu pe ștuțul

5

filetat al capului de filtru. Garniturile din

Filtre de carburant diesel
6

le noastre de carburant funcționează cu
preîncălzirea prin intermediul elementelor
de încălzire sau recircularea carburantului încălzit de motor. În plus, sistemele de
filtrare mai noi separă în mod eficient și
apa – dacă există apă în carburantul diesel apare riscul de coroziune și cavitație în

Cartușe de filtru de ulei
Modulul filtrului de ulei MAHLE pentru autovehicule utilitare este foarte bine integrat pe
partea uleiului, precum și pe partea agentului
de răcire. Acesta prezintă astfel mai puține
porțiuni decupate și locuri de etanșare, iar
materialele plastice de înaltă performanță
reduc greutatea și costurile.

Cu cartușele de filtru din programul OX, atelierul
are la dispoziție o soluție extrem de economică:
În loc să schimbe filtrul complet, va înlocui doar
cartușul de filtru murdar – o soluție rațională din
punct de vedere ecologic, care economisește
cheltuielile cu materialele și eliminarea la deșeuri.
Cartușele de filtru de ulei pot fi procurate pentru
toate filtrele de ulei cu carcasă demontabilă.

sistemul de injecție.

elastomer montate garantează etanșeitatea între cap și filtru.

Pentru a preveni separarea parafinei și
îngroșarea la temperaturi scăzute, filtre-

Pentru autovehiculele utilitare, MAHLE a
dezvoltat un modul special de filtru de

pompa de carburant. Filtrele de carburant
MAHLE corespund pe deplin standardu-

Schimbare eficientă: filtru de ulei de schimb

Nou și de perspectivă
Filtre

le de sarcină de până la 20 bari fiind compensate prin rezistența la

Faza 1: În afară de filtrarea particu-

1

Carburant filtrat

Filtre de carburant integrate

2

Emulsie după pompă

Acestea sunt produse din tablă de oțel cu

3

Separarea particulelor și

protecție anti-coroziune, oțel inox, alumi-

aglomerarea picăturilor de apă

niu sau plastic și se montează în conduc-

Carburant diesel curat cu

ta de carburant. Acestea sunt completate

picături de apă

opțional cu alte funcţii (reglarea presiunii,

5

Rețea hidrofobă

preîncălzire, separarea apei).

6

Volum de apă acumulată

4

Sisteme de răcire și climatizare

metria stabilă a pliurilor oferă rezistență la pornirea la rece, vârfuri-

Element filtrant din
hârtie specială

n

Cartușe de filtru de carburant
Prezentarea principiului filtrului în două

În cazul carcaselor de filtru care se pot

trepte cu separator de apă integrat.

deschide, în atelierul de service se va
efectua doar schimbarea cartușelor de
filtru. Carcasa rămâne la motor. Se economisesc astfel costurile cu materialele
și se protejează resursele.

Demaroare și alternatoare

Uleiul de motor curat diminuează frecarea, răcește piesele moto-

re de înaltă calitate oferă protecție con-

Mobilitate electrică și componente electronice

ziune și condensul accelerează uzura componentelor motorului.

Separarea apei se realizează în două faze:

impuritățile cu fiabilitate. Mediile de filtraGarnituri

Arc

bustie, praful, calamina, funinginea, particulele rezultate prin abra-

Diagnoză și echipamente de service

Uleiul de motor este contaminat permanent – reziduurile de com-

33

Gama de produse 2020/2021
Filtre

Componente pentru motor

32

Garnituri

Filtre CleanLine
Separare eficientă a apei

Comparație între separatoarele de apă obișnuite
și conceptul MAHLE

minat, gradul de separare a apei scade la aceste sisteme de la
96 la sub 15 procente. din acest motiv, filtrul CleanLine funcțio-

Separare a apei
cu două trepte
(filtru CleanLine)

Separare a apei
cu o singură treaptă
(sistem convențional)

nează după un principiu cu două trepte.
Treapta 1
Filtrarea impurităților din carburantul diesel și aglomerarea
picăturilor de apă

1

4

Treapta 2

2

5

3

6

Sisteme de răcire și climatizare

Rezultatele testelor relevă însă că, în cazul unui carburant conta-

Filtre

Sistemele de filtrare obișnuite funcționează cu o singură treaptă.

tă o separare mai eficientă a apei în treapta a doua. Aceasta asigură o separare maximă a apei pe întreaga durată de exploatare.
Apa separată este golită

de filtrare vor fi separate chiar și cele mai mici picături de apă.
Testele practice și verificările de laborator relevă faptul că noul
concept cu două trepte este superior sistemelor convenționale
pe termen mediu și lung.
Pe plan mondial vor fi disponibile trei versiuni:
n

Filtru de carburant –
schimbare ușoară și elegantă

CleanLine cu 2 trepte cu rezervor de apă integrat
(disponibil exclusiv în America de Sud)

n

CleanLine cu 2 trepte fără rezervor de apă

1

Carburant diesel cu impurități și apă

2

Impuritățile și apa sunt separate într-o singură treaptă

3

Capacitatea filtrului de separare a apei scade pe
durata ciclului de viață

4

Carburant diesel cu impurități și apă

5

Treapta 1: Impuritățile sunt separate și picăturile mici
de apă sunt aglomerate

(disponibil în EMEA)
n

CleanLine cu 1 treaptă fără rezervor de apă
(disponibil în EMEA)

6

Treapta 2: Picăturile mai mari de apă sunt separate
din carburantul diesel curățat

Diagnoză și echipamente de service

De asemenea, mulțumită separării asigurate de cele două trepte

Mobilitate electrică și componente electronice

Prin reținerea impurităților în prima treaptă de filtrare este facilita-

Demaroare și alternatoare

Separarea picăturilor de apă aglomerate din carburantul filtrat

Grad de separare a apei (%)

Presiune diferențială (mbar)

100

Carburantul diesel are tendința naturală de a absorbi apa. În țări

Filtrarea în două trepte cu eficiență superioară a filtrului CleanLine

90

precum cele din America de Sud, această problemă s-a acutizat

separă mai multe impurități și reduce amploarea obturării (de exem-

80

suplimentar din cauza utilizării amestecurilor cu biodiesel. Cu cât

plu creșterea presiunii diferențiale) la fiecare categorie de vehicul.

70
60

crește tendința de absorbție apei, cu atât crește și proporția de

50

Note maxime în comparație
cu sistemele convenționale 

40
30

Apa trebuie eliminată din carburantul diesel, deoarece în caz con-

20

care se înmulțesc rapid în carburantul diesel staționar cu conținut
sporit de apă. Aceste organisme obturează suplimentar filtrul și ge-

Filtrul separă mai multă apă
din carburantul diesel

nerează astfel o creștere a presiunii diferențiale.

Grad de separare
a apei la sistemele
cu o treaptă

Grad de separare a
apei la filtrul CleanLine
cu două trepte

Filtru nou

Peste 93 %

Peste 93 %

Filtru utilizat
în condițiile
de exploatare

Până la 20 %

Peste 70 %

uzuale devine tot mai evidentă odată cu trecerea

lung. Mulțumită filtrării în două trepte, filtrul CleanLine oferă

timpului.

0
0

5

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

Masa particulelor de murdărie depuse (g)

Superioritatea filtrării în două trepte față de sistemele
O presiune diferențială excesivă afectează sistemul pe termen

10

Grad de separare a apei
Presiune diferențială

CleanLine
CleanLine

Grad de separare a apei
Presiune diferențială

Competitor A
Competitor A

Competitor B
Competitor B

Separare mai eficientă a apei
din carburantul diesel

pe piața concurențială directă cea mai eficientă soluție pentru
această provocare.

Conținut de apă (ppm)
1.400
Presiune diferențială (mbar)

1.200

Avantajele filtrului CleanLine

1.000

500

800
600

400
Motor după 0 ore de funcționare
0 km parcurși după schimbare

300

n

400

cu praf pe întreaga durată de serviciu

200
0
0

200

2

4

6

8

10

12

14

100
B0 – Diesel S10

B5

B20

B50

n

Eficiență superioară

n

Protecție mai bună a sistemului de injecție

n

Economie la costurile de întreținere a injectoarelor

16

Număr de zile

B100

și pompelor de carburant

0
Debit:
150 l/h
Vehicul ușor

Debit:
400 l/h
Vehicul de tonaj mediu

Debit:
600 l/h
Vehicul de tonaj greu
Motor după 300 ore de funcționare

■ Concurență

■ CleanLine

20.000 km parcurși după schimbare

Separare maximă a apei și capacitate de încărcare

Filtre

injectoarele, supapele și componentele sistemului de alimentare cu

Starea
filtrului

Sisteme de răcire și climatizare

trar vor fi afectate componentele sistemului de injecție, precum

Mai puțină apă în carburantul diesel –
testare de laborator a carburantului biodiesel
pe durata mai multor zile
Cu cât este mai mare proporția de biodiesel, cu atât este mai mare
conținutul de apă din carburantul diesel.

Separare eficientă a apei –
testare de laborator cu filtre îmbâcsite

n

Carcasă de plastic robustă

n

Costuri mai mici per kilometru

n

Adecvare multiplă pentru mai multe aplicații,
deci costuri reduse cu documentarea

n

Schimbare simplă a filtrului și utilizarea
rezervorului de apă existent

Demaroare și alternatoare

apă din carburant și cu atât mai dificilă devine filtrarea.

carburant. O altă problemă este prezentată de microorganismele

1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150

Componente pentru motor

Obturare mai redusă a filtrului

Mobilitate electrică și componente electronice

Protecție contra unui pericol permanent

Garnituri
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Motor după 750 ore de funcționare
50.000 km parcurși după schimbare

Au fost comparate trei sisteme: MAHLE, concurența A și concurența B. În ciuda unei îmbâcsiri mai puternice a filtrului, cu sistemul CleanLine în două trepte s-a reușit separarea unei cantități

■ Concurență

■ CleanLine

Conținut de apă (ppm)

mai mari de apă.

Diagnoză și echipamente de service
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față este gândită astfel încât să poată ab-

efectul de seră. Pentru a reduce eliberarea acestora se utilizea-

și dioxid de carbon (hidroliză).

sorbi și ceda din nou umezeala cu o rapi-

ză AUS 32 (o soluție de uree de 32,5 %). AUS 32 este o soluție

ditate incredibilă.

apoasă, limpede, netoxică, nepericuloasă în timpul manipulării și

Oxizii de azot prezenți în sistemul gazelor de eșapament reacțio-

nu prezintă riscuri pentru om și mediu. AUS 32 este distribuit sub

nează apoi cu amoniacul în catalizator și sunt transformați în azot
nepericulos și vapori de apă.

din autovehiculele utilitare se desfășoară
cu ajutorul aerului comprimat, de exem-

În acest mod, suprafața devine imediat

diverse mărci în benzinării sau în comerțul cu accesorii, precum

plu în instalația de frânare. Dacă aerul

activă la trecerea aerului din compresor

AdBlue în Europa, DEF în America de Nord, ARLA 32 în Brazilia.

este încă umed, există riscul de produce-

sau din rezervorul separat și se regene-

Consumul se situează la circa 5 % din consumul de carburant.

Problema poluării – soluția MAHLE

re a unor daune în conducte și rezervoa-

rează în permanență de la sine. Separa-

re. Dacă peliculele de lubrifiere se încarcă

toarele de ulei (coalescente) sunt integrate

AUS 32 permite respectarea unor valori limită legale din ce în

Din ce în ce mai mulți producători utilizează sisteme SCR și nece-

cu apă, acestea pot îngheța. Pentru a evi-

parțial în cartușul uscătorului de aer, pen-

ce mai drastice, peste EURO 6 și Tier-2-Bin5 (SUA). Această

sarul de soluție cu uree este în creștere. Procesele de depozita-

ta acest lucru, uscătoarele de aer extrag

tru a spori durata de serviciu a sistemu-

metodă de curățare a gazelor de eșapament este costisitoare

re și transport din ce în ce mai complexe sporesc riscul poluării,

umiditatea. Fiind componente relevante

lui și a elimina din aer cele mai fine parti-

din punct de vedere tehnic și determină transformarea oxizilor

cu riscul asociat de contaminare, uzare sau defectare completă

pentru siguranță, uscătoarele de aer tre-

cule de ulei.

de azot în azot nedăunător (N2) și apă (H2O) printr-o reducție ca-

a componentelor sensibile (duze de injecție, catalizator, alte com-

talitică selectivă, pe scurt SCR.

ponente ale sistemului).

Sistemul SCR

Pentru a evita această situație, MAHLE oferă filtre de uree pentru

buie înlocuite neapărat conform prescripțiilor producătorului.
Cartușele pentru uscătoare de aer de

sectorul aftermarket la calitatea de echipamente originale consa-

la MAHLE funcționează independent de

Soluția de uree este pulverizată în mod controlat, dintr-un rezer-

crată. Mediile de filtrare cu pori fini garantează o funcționare co-

temperatură. Regenerarea agentului sica-

vor separat, în gazul de eșapament cu ajutorul duzelor de injecție,

respunzătoare de lungă durată a sistemelor SCR.

tiv este controlată de sistem – impuritățile

chiar înaintea catalizatorului SCR. Gazele de eșapament fierbinți

din prefiltru și apa de condens sunt elimi-

descompun soluția de uree în amoniac și acid izocianic (termoliză).

nate concomitent. Cartușele pentru uscătoare de aer de la MAHLE sunt rezistente
la coroziune, atât la interior cât și la exte-

Garnituri

Apa conținută în soluție descompune acidul izocianic în amoniac

Filtre

Oxizii de azot (NOx) favorizează smogul, ploile acide și amplifică

Sisteme de răcire și climatizare

Numeroase procese de control și reglare

porii extrem de deschiși. Întreaga supra-

rior, și sunt fiabile chiar și în condiții dificile.

Materiale: pentru siguranța
omului, motorului și mediului
înconjurător – numai ce este
mai bun

Cartușe pentru uscătoare de aer
de la MAHLE

Mantaua cartușului pentru uscătorul de
aer este realizată din oțel robust sau polietilenă (PE). Aceasta dispune de un filet
presat în partea frontală dinspre racordul

Bine echipat pentru viitor

Mobilitate electrică și componente electronice

Pentru
exploatarea
sistemelor
de siguranță
pneumatice

Special pentru autovehicule
utilitare

Filtre de uree

Demaroare și alternatoare

Cartușe pentru uscătoare de aer

Componente pentru motor
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filetat de la capăt. Ceea ce este special este conținutul acestui cartuș: este alcătuit din perle de granulat sau silicon de
doar 1-3 milimetri, în funcție de aplicație,
respectiv tipul vehiculului. Materialele au

Filtrele de uree de la MAHLE garantează
o funcționare sigură și robustă a sistemului SCR. Astfel, sunteți bine echipați pentru
standardele de poluare actuale și viitoare.

Diagnoză și echipamente de service
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Filtre de ulei pentru cutii de viteze
Pentru o viață mai lungă a cutiei de viteze

Avantajele pentru șoferi:

Ca toate consumabilele din vehicul, uleiul din cutia de viteze

n

Evitarea costurilor de reparare a cutiei de viteze

este și el supus îmbătrânirii și uzurii. La temperaturi foarte înalte,

n

Un comportament evident mai bun la schimbarea vitezelor

cauzate de exemplu de un condus sportiv sau de rularea cu

n

Eliminarea micilor disfuncții ale cutiei de viteze (de exemplu

remorcă, uleiul din cutia de viteze automată poate îmbătrâni mai
repede decât în condiții normale.

șocurile sau comportamentul nefavorabil la demarare)
n

Comparație între metodele de schimbare a uleiului

Număr mai mare de kilometri parcurși cu cutia de viteze

Filtrele de ulei MAHLE pentru cutii de viteze
Filtrele noastre de ulei pentru cutii de viteze elimină șpanul din
cutia de viteze și o protejează eficient împotriva deteriorărilor.
MAHLE oferă deja de astăzi soluții adecvate pentru numeroase
mărci și tipuri de autovehicule uzuale. Această ofertă va fi extinsă continuu și în viitor.

Schimbare statică a uleiului

+

Schimbare dinamică a uleiului

La efectuarea dinamică a schimbului
de ulei poate fi schimbată o cantitate
de 90 % până la 100 % din ulei.

Pentru a obține o durată de viață mai lungă și o funcționare irepro-

Bine de știut

șabilă a cutiilor de viteze automate tot mai complexe, mulți producători de autovehicule își modifică specificațiile privind uleiul pentru cutia de viteze: renunță la umplerea pentru întreaga durată de
viață și trec la o schimbare periodică sau în funcție de necesități.

Pur și simplu mai bine:
schimbarea dinamică a uleiului
În cazul schimbării convenționale, respectiv statice a uleiului, sunt
schimbate circa 30 până la 50 % din uleiul cutiei de viteze, uleiul
proaspăt fiind amestecat cu cel vechi. Dimpotrivă, la schimbarea
dinamică a uleiului de transmisie cu ajutorul dispozitivelor de spălare MAHLE FluidPRO®, se schimbă până la 100 % din cantitatea de ulei.

25 % din autovehiculele noi înmatriculate în UE
funcționează deja cu o cutie de viteze automată –
iar tendința este de creștere.
Producția mondială de autovehicule cu cutie de viteze automată a crescut în ultimii 5 ani cu circa 40 %.
Schimbul de ulei la fiecare 60.000 km sau fiecare

4 ani sporește durata de viață a cutiilor de viteze
automate complexe și asigură un comportament
optim la schimbarea vitezelor.

MAHLE oferă o gamă completă de filtre – la calitate de
echipament original. Toate filtrele sunt extrem de eficiente –
pentru protecția omului, motorului și mediului înconjurător.
În plus, gama de produse se extinde permanent cu produse
inovatoare, ca de exemplu filtrul CleanLine. Și inclusiv aceste
filtre sunt produse la calitate de echipament original.

După preluarea tuturor participațiilor Behr Hella Service (BHS) de către MAHLE Aftermarket, începând
cu 1 ianuarie 2020 toate activitățile anterioare ale BHS au fost transferate la MAHLE. Pentru clienții
MAHLE aceasta înseamnă accesul la un portofoliu extins de produse de management termic pentru
autoturisme și autovehicule utilitare, precum și vehicule agricole și utilaje de construcții. Produsele vor
fi oferite sub brandul comercial BEHR, portofoliul fiind extins în permanență.

Răcitoare de agent de răcire

n

Compresoare A /C

n

Vase de expansiune

n

Condensatoare A /C

n

Cuplaje Visco®/cuplaje de ventilator

n

Filtre uscătoare și acumulatoare

n

Ventilatoare pentru condensatoare/

n

Ventile de destindere și tuburi

Răcitoare pentru aerul

Vaporizatoare

de supraalimentare

n

Întrerupătoare A /C

n

Răcitoare de ulei

n

Servomotoare electrice pentru

n

Schimbătoare de căldură pentru

n

Produse pentru toate
tipurile de propulsie

de expansiune
n

n

clapete de amestec

habitaclu

n

Ventilatoare de habitaclu

Radiatoare de răcire a gazelor arse

n

Uleiuri de compresor A /C

recirculate

n

Regulatoare de ventilator

n

Pompe și seturi de pompe de apă

n

Întrerupătoare și senzori

n

Termostate

A /C și rezistențe
Demaroare și alternatoare

răcitoare de agent de răcire

Sisteme de răcire și climatizare

n

Filtre

Sistemul de climatizare

Mobilitate electrică și componente electronice

Portofoliu
extins

Sistemul de răcire a motorului

Componente pentru motor

Managementul termic

Garnituri
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Ventilatoare și cuplaje
Cine prepară eficient aerul de răcire, redu-

Pompe și seturi de pompe
de apă

Temperatura de ardere din cilindru joacă

ce consumul de carburant și reduce im-

Pompele de apă, ca element central al

de răcire. Prin poziția lor în curentul de aer

Pentru răcirea eficientă a unui motor este

un rol major în formarea oxizilor de azot în

pactul asupra mediului înconjurător. Prin

unui circuit de răcire, sunt printre cele mai

din partea frontală a autovehiculului, aces-

nevoie nu doar de răcitoare performan-

camera de ardere. Radiatoarele de răci-

produsele mărcii Visco® cu o tradiție de

căutate piese de schimb. Pentru a răs-

tea pot ceda în mod optim căldura moto-

te, ci și de ventilatoare foarte performan-

re a gazelor arse recirculate de la MAHLE

peste 50 de ani, MAHLE include în ofertă

punde cerințelor pieței, MAHLE oferă atât

rului preluată de agentul de răcire aeru-

te, precum modelele de la MAHLE. Aces-

permit respectarea cu fiabilitate a valorilor

ventilatoare și motoare de ventilator deo-

pompe uzuale acționate prin curea, cât și

lui exterior. Toate componentele, precum

tea sunt alcătuite dintr-un electromotor cu

limită în vigoare. Schimbătoarele de căl-

sebit de cunoscute și performante. Eco-

modele comandate electronic. Pompele

blocul radiator și rezervorul de apă – inclu-

rotorul ventilatorului asamblat prin flanșă.

dură speciale din oțel inox de calitate su-

nomia suplimentară de carburant și nivelul

noastre se evidențiază din întreaga gamă

siv toate racordurile și elementele de fixare

Montate în fața sau în spatele condensa-

perioară sau aluminiu răcesc o parte a flu-

redus al zgomotelor motorului sunt asigu-

de produse printr-o calitate superioară, în-

– se evidențiază la MAHLE prin prelucra-

torului, respectiv a răcitorului de agent de

xului principal de gaze arse. Acesta este

rate de cuplajele Visco®.

deplinind toate exigențele privind funcțio-

re atentă și durată extinsă de viață. Blocul

răcire, acestea extrag cu fiabilitate căldu-

realimentat apoi la aerul aspirat. O tempe-

radiator propriu-zis este alcătuit din rețea-

ra prin curentul lor de aer. Autovehiculele

ratură de ardere mai mică în cilindru influ-

În cazul motoarelor pentru autovehicule

disponibile nu doar ca piese individuale

ua radiatorului cu un sistem de tuburi/ari-

cu o instalație de climatizare necesită un

ențează pozitiv formarea NOx.

utilitare și al motoarelor puternice pentru

(inclusiv garnituri inelare și garnituri, după

pioare, plăcile tubulare și piesele laterale.

ventilator suplimentar sau corespunzător

autoturisme, acestea permit o reglare în

caz), ci și ca seturi cu montare ușoară – cu

Rezervorul de apă este realizat la răcitoa-

mai puternic.

Răcitoarele noastre de agent de răcire sunt

narea și precizia de montaj. Acestea sunt

curele dințate perfect adaptate, precum

răcire, realizând legătura fizică în funcție

și role de întindere, role de schimbare a

de sticlă. În plus, sunt disponibile răcitoa-

de temperatură cu rotorul ventilatorului și

direcției și role de ghidare, garnituri și

re realizate integral din aluminiu, cu greu-

influențând turația acestuia. Când nu este

amortizoare, acolo unde este nevoie.

tate redusă și adâncime redusă de montaj.

necesar aerul de răcire, cuplajul este decuplat complet.

Răcitoare de ulei
Schimbătoare de căldură pentru
habitaclu

Prin răcitoarele de ulei cu tehnologie maturizată de la MAHLE sunt extinse nu doar

Componente pentru motor
Demaroare și alternatoare

funcție de necesități a fluxurilor de aer de

rele obișnuite din poliamidă armată cu fibră

Garnituri

Radiatoare de răcire a gazelor
arse recirculate

esențiale pentru performanța unui modul

Ventilatoare pentru condensatoare/răcitoare de agent
de răcire

Răcitoare pentru aerul de supraalimentare

intervalele pentru schimbarea uleiului. Da-

Vase de expansiune

Schimbătoarele de căldură pentru habita-

Începând cu creșterea performanțelor pe întregul domeniu de turații, economii de carbu-

torită spectrului de temperatură aproape

Când temperatura agentului de răcire

clu de la MAHLE folosesc căldura cedată

rant, până la descărcarea termică a motorului: răcirea aerului de ardere prin răcitorul pen-

constantă a uleiului de motor, crește și

crește, acesta se dilată. Totodată crește

de motor pentru managementul tempe-

tru aerul de supraalimentare la motoarele supraalimentate aduce multe avantaje. Nu este

durata de viață a motorului. Pentru putea

presiunea în sistemul de răcire. Pentru a

raturii din habitaclul vehiculului. Principiul

așadar de mirare faptul că aproape toate autovehiculele moderne, care dispun de turbo-

îndeplini toate exigențele clienților noștri,

putea menține totuși presiunea constan-

este pe cât de simplu, pe atât de eficient:

compresor, sunt echipate cu acestea.

oferim o gamă largă de tipuri de răcitoa-

tă, expansiunea agentului de răcire este

schimbătoarele de căldură aflate sub ta-

re de ulei răcite cu aer și agent de răcire.

preluată de vasele de expansiune robuste

bloul de bord sunt circulate de agent de

MAHLE are în ofertă două variante diferite: modele pentru răcirea directă a aerului de su-

Deosebit de ușor și compact este în acest

de la MAHLE, printr-o supapă amplasată

răcire. Și exact pe aici trece fluxul de aer

praalimentare, la care răcitorul este răcit de aerul ambiant prin intermediul radiatorului

context răcitorul de ulei variabil cu plăci

în capacul de închidere. Acestea asigură

generat de ventilatorul habitaclului. Aerul

montat în partea frontală a vehiculului, și modele cu răcire indirectă a aerului de supraali-

suprapuse, care se descurcă fără o car-

astfel cu fiabilitate readucerea presiunii la

încălzit aici cedează temperatura direct în

mentare. Acestea sunt circulate de agenți de răcire și cedează căldura aerului ambiant

casă cu agent de răcire și este construit

valoarea prestabilită și descărcarea siste-

compartimentul pasagerilor și asigură ast-

prin intermediul unui radiator de joasă temperatură.

integral din aluminiu.

mului de răcire.

fel un climat plăcut, când afară este frig.

Mobilitate electrică și componente electronice

Răcitoare de agent de răcire

Filtre

Sistemul
de răcire
a motorului

Sisteme de răcire și climatizare
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presorului A /C: pe când cel din urmă

Ventilul de destindere sau, în funcție de

habitaclu – ventilatoarele de habitaclu de

Regulatoarele de ventilator reglează tura-

de lungă durată a unei instalații de clima-

comprimă și încălzește agentul frigorific,

varianta constructivă a instalației de cli-

la MAHLE joacă un rol important nu doar

ția ventilatorului și, prin urmare, fluxul de

tizare este calitatea uleiului de compresor

condensatorul reduce din nou temperatu-

matizare, tubul de expansiune este am-

pentru confort, ci și pentru siguranța șofe-

aer din compartimentul pasagerilor. Aces-

A /C utilizat. Utilizarea unui ulei de calita-

ra. În acest scop, gazul traversează con-

plasat înaintea vaporizatorului și separă

rului și pasagerilor. Cu atât mai importan-

tea sunt amplasate adeseori în apropie-

te slabă sau necorespunzător conduce la

ductele și lamelele condensatorului A /C

zona de înaltă presiune de cea de joa-

tă este prelucrarea atentă a acestora, care

rea ventilatorului pentru habitaclu sau sunt

o uzură accelerată și poate atrage după

amplasat înaintea răcitorului de agent de

să presiune din circuitul de agent frigo-

asigură o durată lungă de viață.

montate direct la ventilator. MAHLE oferă

sine defectarea prematură a compresoru-

răcire și cedează căldura. Presiunea sca-

rific. Agentul frigorific lichid este injectat

diverse variante de regulatoare, care sunt

lui A /C. MAHLE oferă uleiuri de compresor

de astfel și agentul frigorific se lichefia-

în vaporizator prin ventil, se transformă

comandate electric sau electronic: regu-

sintetice. Recomandarea noastră specială

ză. Pentru facilitarea logisticii și montajului,

aici în gaz și eliberează astfel prin eva-

latoarele de ventilator electrice dispun de

este uleiul PAO 68, care și-a dovedit deja

MAHLE are în ofertă, pe lângă o multitudi-

porare fluxul rece dorit. Pentru atingerea

mai multe rezistențe și prezintă de obicei o

eficiența în ultimii peste 20 de ani și con-

ne de condensatoare A /C, și module gata

randamentului de răcire optim, ventilele

siguranță termică integrată – în caz de su-

tribuie la sporirea performanțelor instala-

asamblate. În cazul acestora, un conden-

de destindere sau tuburile de expansiu-

prasarcină sunt decuplate pentru a proteja

ției de climatizare. Spre deosebire de alte

sator cu conducte plate și vasul de colec-

ne MAHLE reglează cu precizie fluxul de

alte componente. Regulatoarele electrice

uleiuri, uleiul PAO 68 este nehigroscopic,

tare/expansiune cu uscător integrat, con-

agent frigorific necesar.

permit exploatarea ventilatorului cu diferite

adică nu absoarbe umiditatea din aerul at-

trepte de turație. Regulatoarele de ventila-

mosferic. Poate fi utilizat în locul diverse-

tor electronice de la MAHLE sunt coman-

lor uleiuri PAG și își poate găsi utilitatea în

date printr-un semnal cu durată modula-

instalațiile de climatizare cu R134a și par-

tă a impulsurilor. Cu ajutorul acestora este

țial în cele cu R1234yf – parțial chiar și

posibilă reglarea liniară foarte comodă a

în compresoarele A /C acționate electric

sistemului de climatizare prin intermediul

(consultați respectiva sinteză privind apli-

ventilatorului. Un alt avantaj este capacita-

cabilitatea). Aceasta înseamnă o simplifi-

tea lor de autodiagnosticare: ele își detec-

care evidentă a manipulării: pentru majori-

tează singure starea și semnalează imedi-

tatea aplicațiilor este suficientă o versiune

at eventualele erori unității de comandă.

a uleiului PAO 68, însă MAHLE oferă ga-

stituie deja o unitate.

Compresorul A /C

Filtre uscătoare și acumulatoare

Un compresor A /C este indispensabil

Dacă agentul frigorific este contaminat

pentru managementul temperaturii în au-

sau încărcat cu umezeală, compresorul

toturism: acesta comprimă agentul fri-

de climatizare poate fi avariat, printre al-

gorific gazos, care astfel se încălzește.

tele. Filtrele uscătoare MAHLE (numite și

Parcurgând stațiile intermediare ale con-

Vaporizatoare

acumulatoare în funcție de tipul instalației)

densatorului A /C și vaporizatorului, unde

Vaporizatorul este un element de bază

prelucrate cu grijă previn această situație:

se produce prin evaporare fluxul rece do-

pentru managementul temperaturii. Aces-

la curgerea prin acestea, agentul frigori-

ta se află în habitaclul vehiculului sub ta-

fic lichid traversează un filtru higroscopic,

ge în cele din urmă înapoi în compresorul

Servomotoare electrice pentru
clapete de amestec

bloul de bord și este integrat în sistemul de

care reține atât umiditatea cât și particule-

A /C și circuitul se reia. Agregatul este an-

Servomotoarele electrice pentru insta-

ventilație. Vaporizatorul servește schim-

le fine. Deoarece filtrul uscător poate reține

trenat de motor, de regulă, printr-o curea

lații de climatizare de la MAHLE cores-

bului de căldură între aerul din jurul său și

doar o cantitate limitată de umezeală îna-

trapezoidală sau o curea cu canele în V.

pund chiar și celor mai înalte exigențe:

agentul frigorific din instalația de climati-

inte de saturarea agentului sicativ, acesta

Compresorul A /C este umplut cu un ulei

ele sunt utilizate cu precădere în instalați-

zare. Agentul frigorific lichid aflat sub înaltă

trebuie înlocuit periodic, o dată la doi ani,

Întrerupătoare A /C

special în vederea lubrifierii, care este cir-

ile de climatizare controlate automat, pen-

presiune trece aici în stare gazoasă. Flu-

respectiv după fiecare deschidere a cir-

Întrerupătoarele A /C de la MAHLE co-

culat parțial odată cu agentul frigorific din

tru comanda clapetelor de aer, respectiv

xul rece rezultat astfel prin evaporare este

cuitului de agent frigorific. Mai mult decât

mandă cu fiabilitate diverse relee pentru

sistemul de climatizare. Dimensionarea

a clapetelor de amestec. Acestea asigu-

cedat mediului înconjurător prin suprafa-

atât, filtrele uscătoare de la MAHLE înde-

curentul de regim și reglează, pe baza

compresorului A /C este diferită, în funcție

ră astfel distribuția optimă a fluxului de aer

ța mare a vaporizatorului și dirijat de cu-

plinesc încă o sarcină importantă: partea

unor puncte de presiune prestabilite, cu-

de mărimea sistemului. Oferta de mode-

în habitaclul vehiculului. Se reduce astfel

rentul generat de ventilator direct în habi-

lor superioară servește ca mediu de com-

plarea și decuplarea componentelor in-

le de înaltă calitate de la MAHLE este una

riscul de aburire sau înghețare a geamu-

taclul vehiculului. Vaporizatoarele MAHLE

pensare, iar partea inferioară ca acumula-

dividuale ale sistemului. Acestea permit

cuprinzătoare, incluzând chiar și agrega-

rilor, respectiv de diminuare a concentrării

se evidențiază prin capacitatea lor înaltă,

tor de agent frigorific. Este posibilă astfel

astfel în orice moment și în orice condi-

tele acționate electric de cea mai nouă ge-

șoferului din cauza unui climat inconforta-

adâncimea de montaj redusă și greuta-

compensarea optimă a oscilațiilor presiu-

ții utilizarea sigură și eficientă a instalați-

nerație, specifice anumitor autovehicule.

bil sau a curenților de aer.

tea scăzută.

nii din sistem.

ei de climatizare.

rit pentru habitaclu, agentul frigorific ajun-

Hotărâtoare pentru funcționarea sigură și

Componente pentru motor
Garnituri

Regulatoare de ventilator A /C
și rezistențe

Uleiuri de compresor A /C

Vizibilitate bună și un climat plăcut în

Filtre

Ventile de destindere și tuburi
de expansiune

Ventilatoare de habitaclu

Condensatorul A /C este „opusul” com-

ranție completă atât pentru compresoarele A /C care funcționează cu ulei PAO 68,
cât și pentru cele care funcționează cu ulei
PAO 68 Plus UV.

Mobilitate electrică și componente electronice

Condensatorul A /C

Sisteme de răcire și climatizare

Sistemul de
climatizare

Demaroare și alternatoare
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de MAHLE, AKG, HANON și alți produ-

Cele aproximativ 3.000 de produse stan-

cători OE.

dard la calitate Matching Quality, fără sufixul PREMIUM LINE, oferă o performanță

Produsele din categoria PREMIUM LINE

bună și reprezintă o soluție rentabilă, cu un

la calitate OE sunt deosebit de durabile și

raport preț/calitate excelent. Calitate bună

asigură cea mai bună performanță chiar și

la un preț rentabil.

în condiții extreme, reprezentând astfel soluția ideală pentru clienții care se așteaptă

În circa 1.200 de aplicații, clientul are po-

la o calitate optimă.

sibilitatea de opta între premium și standard bun.

Diferențiere fără echivoc când
vine vorba de calitate

Și cel mai important: cu produsele corespunzătoare, PREMIUM LINE sau standard,

În cataloage sunt specificate adesea

și cu servicii foarte utile vă veți face clienții

două produse compatibile pentru vehi-

fericiți și vă veți asigura că vor reveni tot la

cul, iar la produsul din gama PREMIUM

dumneavoastră.

LINE se regăsește de fiecare dată un

PREMIUM LINE la calitate OE:
pentru cine contează pe calitate optimă

marcaj aferent. De asemenea, marcajul
PREMIUM LINE este prezent atât pe etichetele ambalajelor, cât și pe piesele propriu-zise. Această clasificare clară a produselor confirmă de fiecare dată faptul
că în cutie se găsește produsul corect.

Demaroare și alternatoare

aproximativ 4.500 de produse realizate

Mobilitate electrică și componente electronice

se de schimb la calitate OE și include

Standard înseamnă întotdeauna
bun

Diagnoză și echipamente de service

Premium
sau
standard
bun?

Categoria PREMIUM LINE vă oferă pie-

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

La MAHLE, necesitățile clienților sunt întotdeauna pe primul loc. Acesta este motivul pentru
care vă punem la dispoziție cea mai cuprinzătoare gamă premium pentru climatizarea și răcirea
motoarelor autovehiculelor de pe piața independentă aftermarket. Gama PREMIUM LINE vă
oferă piese de schimb la calitate OE, durabilitatea acestora fiind proiectată pentru întregul ciclu
de viață al autovehiculului. Ele asigură cea mai bună performanță chiar și în condiții extreme.

Garnituri

Dumneavoastră alegeți!

Termostate
Pentru un randament optim,
motorul cu ardere internă
necesită un nivel de temperatură cât mai constant. Pentru a
garanta acest nivel se utilizează
termostate, care reglează temperatura motorului prin intermediul agentului de răcire.

Termostate cu modele caracteristice de încălzire – cele mai
eficiente în circuitul de răcire

Componente pentru motor
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Ca partener global, MAHLE dezvoltă și produce pentru sistemele și componentele de
management termic ale unor producători
renumiți de automobile și motoare.

Termostatele cu modele caracteristice de

Garnituri

48

încălzire sporesc eficiența motorului, deoarece în substanța de dilatare a elementului său de lucru este integrată suplimentar

n

cartușe de termostat, termostate

Această reglare a temperaturii în func-

integrale și termostate cu carcasă,

ție de sarcină aduce cu sine următoare-

termostate cu manșon și termostate

le avantaje:

cu modele caracteristice de încălzire
n

termostate EGR

n

ardere optimă

n

termostate pentru ulei

n

consum mai mic de carburant

n

sonde de temperatură

n

emisii reduse de noxe

și termocontacte

n

durată de viață mai mare a motorului

n

putere mai mare

n

mai mult confort

Termostatele MAHLE funcționează atât
în arșița tropicală, cât și în frigul arctic.
Acestea aduc rapid orice motor la temperatura de regim corectă, prin comanda circuitului de răcire. Pentru diverse
exigențe, MAHLE oferă o multitudine de
termostate diferite și alte componente
pentru reglarea temperaturii.

Fișă

Rezistență de încălzire
Talerul supapei
Arc de presiune
Doză (element de lucru)

Temperatură de funcționare
optimă, reglată ingenios

Element din elastomer
Piston de lucru
Ghidaj (disc de scurtcircuit)
Carcasă

Secțiune a unui termostat cu modele caracteristice de încălzire cu racorduri electrice
și rezistență de încălzire integrată în elementul de ceară.

Sisteme de răcire și climatizare

rea sarcinilor și stărilor funcționale.

Demaroare și alternatoare

dă, reacționează mult mai rapid la alterna-

temperaturii:

Mobilitate electrică și componente electronice

mostate și componente pentru reglarea

Diagnoză și echipamente de service

acționată electric prin unitatea de comanFiltre

o rezistență electrică de încălzire care, fiind
MAHLE Aftermarket oferă diverse ter-
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Întotdeauna prima alegere – din motive întemeiate
n

Noi furnizăm exclusiv calitate OEM.

n

Produsele pe care le procurați de la noi sunt din principiu
produse noi din fabrică. Componentele reparate sau
recondiționate sunt tabu pentru noi.

n

În cazul produselor noastre puteți conta pe o durată lungă
de serviciu, pe absența necesității de întreținere și pe func-

Filtre

Toate produsele mecatronice sunt prevăzute
cu o etichetă de siguranţă VeoMark® care nu
poate fi contrafăcută. Oferta include aproximativ 700 de demaroare, peste 700 de generatoare (alternatoare) și peste 400 de motoare
electrice de acționare și este extinsă permanent – inclusiv 5.000 de piese de schimb la
momentul actual.

Garnituri

Demaroare și alternatoare

tria utilajelor grele și vehiculelor utilitare, deoarece sunt rezistente la sare, apă și praf, respectiv nu prezintă sensibilitate

Deținem deja produsul adecvat pentru o mare parte dintre aplicațiile pentru autovehicule ale tuturor producătorilor OE renumiți

la vibrații, temperaturi scăzute și alte influențe ale vremii.
n

– acoperirea noastră depășește 50 % pentru demaroare și 44 %
pentru alternatoare. Datorită dezvoltării continue, în Europa vizăm

Designul nostru compact creează condiții pentru noi
dezvoltări și variante de utilizare.

n

o acoperire totală de peste 80 %.

Toate componentele noastre sunt compatibile din punct
de vedere electromagnetic și îndeplinesc standardele
internaționale.
Noi producem sustenabil și menajăm resursele.

Pentru a veni în întâmpinarea necesarului tot mai mare pe acest
segment, determinat de electrificarea în creștere a vehiculelor și

Performanță și eficiență –
pentru un demaraj optim

echipamentelor, punem la dispoziție o ofertă generoasă de motoare electrice și controlere pentru autoturisme, autovehicule utilitare,
stivuitoare, utilaje de transport uzinal, mașini de măturat, transpaleți, carturi de golf sau chiar sisteme de climatizare pentru autobuze. Aceste produse sunt prezentate detaliat într-un catalog propriu.

Peste 50 de ani de experiență și
cunoștințe acumulate se regăsesc în
demaroarele, alternatoarele, acționările
electrice și controlerele noastre – pentru
autoturisme, autovehicule utilitare, utilaje agricole și utilaje pentru construcții,
carturi de golf și ambarcațiuni.

Diagnoză și echipamente de service

Acționări electrice și controlere

Know-how în cea mai
bună tradiție

Mobilitate electrică și componente electronice

Demaroare și alternatoare

n

Sisteme de răcire și climatizare

ționalitate. Acestea sunt adecvate pentru utilizarea în indus-

Demaroare și alternatoare
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Garnituri

Sisteme electronice
de comandă și putere

Componente pentru motor
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O noutate în portofoliul de produse

n
n

n

MAHLE este Nagares, un specialist în sisteme electronice din Spania. Prin preluarea acestei companii, MAHLE își consoli-

Și mai multe avantaje
Sisteme electronice de comandă

Rețea MAHLE globală cu partener de

și putere pentru autoturisme și

contact personal, direct la fața locului

autovehicule utilitare, la calitate

Un portofoliu de produse și mai

de echipament original fără com-

cuprinzător din aceeași sursă,

promisuri, de la MAHLE Nagares

pentru toate soluțiile de mobilitate

n

Competență îndelungată în dezvolta-

Asistenta tehnică complexă

rea și producția de componente

dează competența în materie de produse

acordată de specialiștii în

electronice auto din noua categorie

pentru mobilitate electrică și oferă pe vi-

produse MAHLE Aftermarket

de produse Electronics

itor soluții de sistem în portofoliul vast al
acționărilor electrice, agregatelor auxiliare

n

n

Transfer de know-how la cursurile
despre produsele MAHLE Aftermarket

și managementului termic.

n

Acces la gama de produse extinsă
cu aplicații electronice inovatoare,
actualizată permanent în funcție de

Filtre

Valoare adăugată mai mare
pentru comerț și ateliere

Sisteme de răcire și climatizare

Profitați de un portofoliu de
produse și mai amplu, din
aceeași sursă, pentru toate
soluțiile de mobilitate.

actuatoare și întrerupătoare

n

produse electronice, ca de exemplu

Actuatoare și întrerupătoare

Componente electronice

Senzori

Electronică de mare putere

unități de comandă pentru bujii incandescente și motare de joasă tensiune, regulatoare pentru semnalele de
avertizare acustice sau chiar module
electronice de decuplare a bateriei
n

sisteme electronice de înaltă performanță de tipul convertizoarelor DC/DC

n

Soluții inovatoare –
pentru mobilitatea viitorului

diverși senzori

Mobilitate electrică și componente electronice

n

Diagnoză și echipamente de service

Portofoliul de produse cuprinde
printre altele:

Demaroare și alternatoare

cerințele pieței

Garnituri

Stații de întreținere
a instalațiilor de climatizare

Componente pentru motor
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Pentru o climatizare eficientă, ecologică și

indiferent de temperatura

economică, MAHLE Aftermarket a dezvol-

vehiculului și a celei ambiante

tat seria de produse ArcticPRO cu teh-

+ Interfață USB, WiFi, Bluetooth

®

nologie E3.

pentru telediagnoză, actualizări
de software și rețea ASA

Soluții eficiente – pentru
întreținere și service

+ Imprimantă pentru docu-

mentele doveditoare
+ Adecvate pentru: autoturisme,

De la varianta Basic/cu greutate ușoară,

autovehicule utilitare, auto-

trecând prin variantele de bază, până la

vehicule de teren, utilaje

soluțiile profesionale și premium, oferim

agricole și vehicule hibride

exact produsele adecvate pentru fieca-

+ Lampa cu LED semnalează

re necesitate.

starea peste tot în atelier
+ Telecomandă prin aplicație pe

smartphone/tabletă (iOS și Android)
+ Design ergonomic: partea frontală a

dispozitivului se deschide cu un mâner

Marca EGEA

Sisteme de răcire și climatizare

+ Service eficient și de succes,

Filtre

Avantaje dintr-o singură
privire

Demaroare și alternatoare

Seria de stații de întreținere
a instalației de climatizare
ArcticPRO®

Mobilitate electrică și componente electronice

Eficient și
inovator

Este sinonimă cu calitatea și funcționalitatea produselor profesionale pentru echiparea atelierelor.
Un echipament care a fost dezvoltat și conceput conform specificației EGEA îndeplinește toate
cerințele și standardele de siguranţă legale. Marca atestă că MAHLE dezvoltă echipamente de
service pentru ateliere performante și de înaltă calitate. O multitudine dintre stațiile noastre de întreținere a instalațiilor de climatizare pentru R1234yf poartă această distincție.
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Agent frigorific R134a

Minimal

Premium
Garnituri

Profi

Noua generație de stații de întreținere a instalațiilor de climatizare de la MAHLE stabilește noi standarde în ceea ce privește interconectarea, precum și ușurința deservirii și întreținerii – cu Bluetooth
și WiFi, ecran tactil mare, o aplicație pentru monitorizarea stării și Remote Service.

ciază permanent de actualizări automate ale software-ului. Designul ergonomic și interfața utilizator intuitivă sunt printre cele
mai moderne. Prin deservirea cu o singură mână a clapetei de

E³ – FILL

întreținere stabilim standarde cu totul noi. Toate stațiile de în-

Întotdeauna pregătit de funcționare – indiferent de temperatura

treținere a instalațiilor de climatizare din noua generație permit

din vehicul și temperatura ambientală.

n

Pompă de vid de înaltă performanță

n

Pompă de vid de înaltă performanță

n

Adecvat pentru vehicule hibride

n

Rezervor de agent frigorific 12 l

n

Reechipabil pentru agenții frigorifici

n

Pompă de vid de înaltă performanță

n

Ecran tactil mare de 7"

R1234yf și R513a

n

Reechipabil pentru agenții frigorifici

n

Bază de date pentru datele de service

n

Ecran tactil mare de 7"

n

Reechipabil pentru agenții frigorifici

n

Bază de date pentru datele de service

n

Ecran tactil mare de 7"

R1234yf și R513a

n

Test de performanță AC

n

Bază de date pentru datele de service

n

Test pentru detectarea scurgerilor

n

Test de performanță AC

de azot/gaz de formare

n

Test pentru detectarea scurgerilor

deja reechiparea pentru agentul frigorific R513a și sunt prevăzute pentru integrarea în rețeaua ASA.

R1234yf și R513a

de azot/gaz de formare

E³ – CONNECT
Recuperarea totală a agentului frigorific din furtunuri și cuplaje.

n

Ecranul tactil mare de 7 inci îl ghidează pe angajatul atelierului în

Oil-Care-System:
flacoane de ulei ermetice

mod simplu și sigur prin toți pașii necesari pentru întreținerea in-

E³ – PUMP

stalației de climatizare. Stațiile noastre profesionale și premium pot

Prin procesul intern de curățare a pompei de vid, intervalele de

fi comandate și controlate prin intermediul unei aplicații. În plus,

schimbare a uleiului pot crește considerabil. Până la 1.000 de ore

oferim o rețea de service eficientă la nivel european cu suport teh-

de funcționare. Avantaj: costuri de întreținere considerabil reduse.

Agent frigorific R1234yf

nic, instructaje și cursuri de calificare.

Minimal

ArcticPRO® ACX 420

Premium

Profi

ArcticPRO® ACX 450

ArcticPRO® ACX 480

n

Rezervor de agent frigorific 12 l

n

Pompă de vid de înaltă performanță

n

Pompă de vid de înaltă performanță

n

Ecran tactil mare de 7"

n

Certificări CE/PED

n

Ecran tactil mare de 7"

Căutați piese de schimb?

n

Pentru autoturisme, autovehicule utili-

n

Eliminare complet automată

n

Bază de date pentru datele de service

a gazelor necondensabile

n

Test de performanță AC

agricole și vehicule hibride

n

Bază de date pentru datele de service

n

Reechipabil pentru agentul frigorific

Căutați ceva în plus pentru stația dumneavoastră de întreținere a instalației de climatizare
sau aveți nevoie de o piesă de schimb? Oferim o gamă largă de articole accesorii și
așteptăm cu bucurie solicitarea dumneavoastră la: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Bază de date pentru datele de service

n

Test de performanță AC

n

Reechipabil pentru agentul frigorific

n

Reechipabil pentru agentul frigorific

tare, autovehicule de teren, utilaje

R513a
n

Opțional: funcție hibridă la ACX 420
standard

R513a
n

R513a
n

Test pentru detectarea scurgerilor
de azot/gaz de formare

Filtre

Toate stațiile sunt conectate online la serverul nostru și benefi-

Prezentă la bordul tuturor echipamentelor,
formula AC de la MAHLE:
E³ = ecologic × economic × eficient

ArcticPRO® ACX 380

Test pentru detectarea scurgerilor
de azot/gaz de formare

n

Oil-Care-System:
flacoane de ulei ermetice

Sisteme de răcire și climatizare

Noile noastre stații conving prin conectivitatea lor cuprinzătoare.

ArcticPRO® ACX 350

Demaroare și alternatoare

ArcticPRO® ACX 320

Mobilitate electrică și componente electronice

Noua generație
de echipamente

Componente pentru motor
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Kit pentru identificarea scurgerilor
la instalațiile de climatizare

n

Setul de piese cuprinde: flacon
pentru gazul de formare, detector

Analizor extern pentru stațiile de întreținere a instalației de climatizare MAHLE
ACX pentru agentul frigorific R1234yf și
mai nou pentru R134a
n

Conform specificațiilor VDA

n

Deservire simplă ghidată automat
și rezultat imediat al măsurătorii

de scurgeri pentru gazul de

Manager ACX
și ATX
Telediagnoză și asistență tehnică oricând
și oriunde
n

formare și regulator de presiune

Ajutor imediat în caz de defecțiune –
fără intervenția tehnicianului
la fața locului

n

Conectare simplă a stației de întreținere a instalației de climatizare la PC
prin intermediul interfeței USB sau

Remote Service
O funcție a software-ului Manager ACX
și ATX
n

pe PC
n

tual fără programare la fața locului
n

Pentru stațiile de întreținere a
instalației de climatizare MAHLE

Detector de scurgeri
ArcticPRO® LD-2
cu mod dual
ArcticPRO® LD-2 este un detector de
scurgeri cu mod dual echipat atât cu
senzori electronici, cât și cu tehnică de
detecție UV patentată.
n

Senzorii cu electrolit solid detectează
agenții frigorifici R134a și R1234yf

n

Indicatorul digital funcționează și
independent de alarma acustică și
setarea de sensibilitate, permițând
o localizare precisă a scurgerii.

ROU – Recovery
Only Unit

Dispozitiv de spălare
universal ACX

Îndepărtare simplă și sigură a agenților

Recipient de spălare cu suport pentru utili-

frigorifici necunoscuți și contaminați din

zare flexibilă, complet independent de sta-

instalația de climatizare a vehiculului

ția de întreținere a instalației de climatiza-

ArcticPRO® și MAHLE FluidPRO®

Cu numărul de serie al stației de întreținere MAHLE, partenerul dumneavoastră MAHLE, respectiv partenerul
dumneavoastră de service autorizat se

comanda de la distanță stația de
și poate remedia defecțiunile, even-

Întreținerea de la distanță este inițiată
din software-ul Manager ACX și ATX

n

Atelierul de service partener poate
întreținere și componentele individuale

Conectare a stației de întreținere la
PC prin portul USB sau prin WiFi

n

prin WiFi
n

Descărcare a software-ului direct

poate conecta la aparat de la distanță
n

Sunt afișate schema hidraulică și
componentele

n

Partenerul dumneavoastră de service
poate controla de la distanță stația
de întreținere și componentele individuale și poate remedia erorile

re și amplasament
n

Pentru agenții frigorifici R134a
și R1234yf

n

n

Totul e deja organizat: un apel
telefonic este suficient: transportul,
realizează automat și fără hârțogărie
inutilă

Pentru agenții frigorifici R134a
și R1234yf

n

analiza și eliminarea la deșeuri se

Acces direct la filtrul de agent frigorific,
pentru schimbare rapidă

n

Filtre

n

Stațiile de întreținere a instalațiilor de climatizare și dispozitivele de spălare a cutiei de viteze de
la MAHLE sunt ușor de utilizat și extrem de fiabile. Dacă apar totuși probleme, sistemul nostru
de telediagnoză oferă ajutor rapid.

Sisteme de răcire și climatizare

Trusă pentru detectarea scurgerilor

Analizor de agent
frigorific ACX RFID

Telediagnoză și
asistență tehnică

Demaroare și alternatoare

Kit de detectare
a scurgerilor de
azot/hidrogen

NOU

Componente pentru motor

NOU

Utilizări flexibile: racord de furtun de
înaltă presiune și set de adaptoare
pentru diverse stații de întreținere

Informații detaliate despre oferta noastră completă de întreținere a instalațiilor de

a instalațiilor de climatizare

climatizare găsiți în broșura noastră „Soluții eficiente pentru întreținere și service”.

Mobilitate electrică și componente electronice

Accesorii
pentru
întreținerea
instalațiilor de
climatizare

Garnituri
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Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

Garnituri

Întreținere pentru cutii de viteze
automate – complet automată

Componente pentru motor
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FluidPro®
ATX 190

presiunii uleiului de transmisie pe

pentru a garanta o cursă confortabilă

parcursul activității de întreținere

FluidPRO®
ATX 150/ATX 180
Concept ușor de utilizat și tehnologie
de ultimă oră
n

Rezervor interschimbabil de 25 l pentru
noul ulei ATF cu schimbător rapid

n

Rezervor de aditiv: 500 ml

n

Grilă de scurgere pentru baia de ulei

n

Suport pentru furtun

n

Filtru de ulei nou: filtru cu sită de
oțel inox/dimensiune 150 μm

n

n

Soluția noastră: FluidPRO® ATX

+ Schimbare sigură și comodă a uleiului

n

Numărul vehiculelor cu cutie de viteze auto-

a uleiului în condiții maxime de puri-

mată a crescut puternic în ultimii ani. În me-

tate (numai la FluidPRO® ATX 180)

Schimbarea foarte ușoară a sortimentului de ulei cu ajutorul rezervorului

Zero Cross – un program rapid permite schimbarea sigură și comodă

de ulei detașabil
n

Un timp de așteptare de numai
5 până la 15 minute

n

Legăturile prin furtun vor fi verificate

Bază de date inteligentă – furnizează

automat înaintea fiecărei activități

mului de transmisie la fiecare 60.000 km.

rapid informații detaliate privind

de întreținere și adaptate la direcția

Folosind echipamentul corespunzător, cum

specificațiile relevante ale vehiculului

de curgere – acest lucru nu mai

ar fi FluidPRO® ATX de la MAHLE, aceas-

și informații de service, de exemplu

trebuie modificat manual

ta este o sarcină ușoară.

tipul uleiului, nivelul de umplere,

n

Actualizare software: USB tip A

n

Control automat al temperaturii uleiu-

adaptorul și filtrul

lui de transmisie – procesul de spă-

cu cheie USB 2.0

Producătorii de autovehicule reco-

Complet: interfața utilizator simplă

lare pornește automat, de îndată ce

Circuit hidraulic: pompă de

mandă întreținerea cutiei de viteze

și intuitivă vă ghidează rapid și

uleiul a atins temperatura corectă

automate:

complet prin procesul automatizat

n

Ciclu automat: procedură nesuportată

alimentare 10 l/min - pompă

n

Spălare: automată

cu roți dințate monoetajată

n

Curățare furtunuri: automată

n

Drenare a vechiului rezervor de ulei ATF

netă a furtunurilor de service

n

Dimensiuni: 750 × 750 × 1.200 mm

1 și 2/lungimea furtunului de

n

Greutate: cca 65 kg

golire a vechiului ulei ATF 1,5 m

n

Afișaj: LCD 4,3"

(numai la FluidPRO ATX 180)

n

Tastatură: tastatură cu membrană

n

n

+ Deservire intuitivă

die, este recomandată o întreținere a siste-

Indicare clară a calității uleiului și

cauzate de uzură și uleiul ATF murdar

+ Complet automat

Exclusiv
pentru vehiculele
Mercedes-Benz:

n

Racorduri hidraulice: 3 m lungime

®

n

n

n

pentru a evita costurile ridicate rezul-

n

n

Modul cu jojă de ulei – metodă

de întreținere

alternativă de schimbare a uleiului

Puritate maximă – contaminarea

prin tubul de ghidare a jojei de ulei

tate în cazul apariției unor probleme

uleiului este exclusă prin utilizarea a

(numai la FluidPRO® ATX 180)

pentru extinderea duratei de viață

două pompe, circuite de ulei separate

a cutiilor de viteze automate

și un proces de curățare automatizat

pentru menținerea unei performanțe bune a vehiculului

n

n

Procedeu integrat de îndepărtare
a băii de ulei și schimbare a filtrului
de ulei pentru cutia de viteze

Demaroare și alternatoare

n

pentru a evita defecțiunile în funcționare

Mobilitate electrică și componente electronice

n

Diagnoză și echipamente de service

Avantaje dintr-o singură
privire

Acum și mai multe soluții –
pentru ateliere de service eficiente

Aparatul PMU400 cu tehnică
de măsurare de înaltă precizie

Componente pentru motor
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„Noul nostru EmissionPRO® 180 este un rezultat excepțional al colaborării noastre cu BRAIN BEE,
în dezvoltare și producție.” Olaf Henning – membru al conducerii concernului MAHLE și director al
Business Unit Aftermarket

n

Software intuitiv

n

Diagnoză și căutare ghidată

Măsurare fiabilă a gazelor de eșapament
la motoarele diesel și pe benzină

a erorilor, integrabile
n

Unitate universală de măsurare
a turațiilor cu transmiterea valorilor

n

Îndeplinește cerințele directivei 5.01
privind verificarea gazelor de eșapament

n

prin USB sau Bluetooth
n

Software separat pentru partea de

O interfață de comunicație cu
vehiculul performantă, pentru

calibrare și interfața cu utilizatorul

citirea memoriei de erori

n

Construcție modulară

n

Soluție PC deschisă

tastatură, mouse, monitor de

n

Instrucțiuni de utilizare integrate

24 inci și calculator

n

Cărucior confortabil cu imprimantă,

Avantaje dintr-o singură
privire
+ Pachet MAHLE complet pentru

verificarea gazelor de eșapament
+ Stație de verificare a gazelor de

Utilizare
simplă

PMU400
Aparat cu tehnică de măsurare de înaltă
precizie pentru particulele diesel

eșapament bazată pe Windows

individuale ale clienților

+ Tehnologie de vârf în domeniu
+ Manevrare simplă

n

Măsoară particulele cu o dimensiune
de doar circa 10 nm emise

+ Utilizare mobilă și staționară
+ Configurabil pentru dorințele

Avantaje dintr-o singură
privire

de motoarele pe benzină
n

Se potrivește perfect ca model de
echipare pentru EmissionPRO® 180,
dar și pentru echipamente de altă
proveniență

+ Funcționează ca soluție independentă

datorită dotării cu afișaj și tastatură
+ Operare prin Bluetooth sau USB

Diagnoză și echipamente de service

EmissionPRO® 180

Mobilitate electrică și componente electronice

Demaroare și alternatoare

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

ÎN CURÂND

Instrumentul de calibrare
Digital ADAS
TechPRO®
Digital ADAS

Componente pentru motor
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Instrumentul de calibrare Digital ADAS
Calibrare simplă și fiabilă a sistemelor
de asistență a șoferului
n

Cu această soluție de perspectivă cu

Filtre

n

noi standarde în această gamă foarte
promițătoare de produse

Cu acest instrument, atelierele pot adapta
și calibra ușor și rapid sistemele de asistență a șoferului, iar aceasta cu un singur panou digital de calibrare. Acest lucru

Sisteme de răcire și climatizare

utilizare intuitivă, MAHLE stabilește

acoperirea vehiculelor este din ce în ce
mai largă.

Bine de știut
Accesorii precum setul EASY
PLACING KIT, clemele de roată
sau protecția anti-praf sunt bineînțeles disponibile și ele. Informații
detaliate în acest sens găsiți în
listele noastre separate de prețuri.

Diagnoză și echipamente de service

Simplu – calibrarea sistemelor
de asistență a șoferului

Mobilitate electrică și componente electronice

este actualizat online în permanență, iar

Demaroare și alternatoare

economisește timp și bani. Instrumentul
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Gata pentru diagnosticarea vehiculului
în 7 secunde
n

Deservire ușoară

n

Informații tehnice integrate
(schemă de cablare, listă de
erori, indicator de stare)

n

Funcții: citește date, citește erori
și afișează soluții; diagnoză pentru
componentele individuale și
codarea componentelor

n

Ecran tactil de 10,1 inci și WLAN

n

(doar pentru clemă)

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

Avantaje dintr-o singură
privire

Instrumente de diagnosticare
TechPRO®

+ Întotdeauna la zi cu actualizări

Seria de produse TechPRO funcționează

de până la zece ori mai rapid decât alte

ca o interfață interactivă între dumnea-

sisteme de diagnosticare a vehiculelor.

n

TecDocPOWERED

n

Dimensiuni: 317 × 217 × 50 mm

antenă dublă WLAN 802.11 b/g/n

(clemă)/ 120 × 48 × 25 mm (VCI)

– tehnologie Beamforming (clemă)/

n

Greutate: 1.500 g (clemă)/90 g (VCI)

Bluetooth 4.1 cu o rază de acțiune de

+ Un design inovator al interfeței

voastră, profesionistul în automobile și

TechPRO® Scan vă oferă acces imediat

n

Protocol de comunicație: ISO 14230

până la 100 m în spațiu deschis (VCI)

vă oferă acces imediat și rapid

vehicul. Cu funcții multiple și diverse,

și rapid la toate informațiile de care aveți

(ISO 9141-2)/ISO 11519 – J1850

n

Conexiune fără fir: Bluetooth 4.1 –

TechPRO® Scan
Este un sistem de operare performant,

prin WiFi

®

Afișaj: ecran tactil TFT-LCD

la toate informațiile de care

opțiuni de scanare complete, un sof-

nevoie pentru activitatea dumneavoas-

PWM / ISO 11519 – J1850 VPW /

de 10,1 inci cu o rezoluție

aveți nevoie pentru activitatea

tware utilizator mai simplu și un număr

tră profesională. Stația de diagnostica-

ISO 11898-2 – magistrală CAN de

de 1.200 × 800 (clemă)

dumneavoastră profesională

mare de interfețe, instrumentele de sca-

re identifică sistemul vehiculului și dispu-

nare TechPRO® vă garantează o realizare

ne de un afișaj prietenos cu utilizatorul.

rapidă a lucrărilor cu rezultate excelente.

În acest fel vedeți imediat ce activități de

TechPRO® este ușor de operat și per-

întreținere sunt necesare.

mare viteză/ISO 11898-3 – magistrală
CAN de mică viteză / SAE J2411 –
magistrală CAN monofilară

n

+ Acoperire a pieței auto europene

de peste 90 %
+ Dispune de funcția de comandă

și programare PASS-THRU

fect adaptat exploatării în atelier. Aparatul citește date și erori, afișează soluții,
permite diagnosticarea componentelor și
oferă o codare a acestora.

Diagnoză și echipamente de service

TechPRO®
TechPRO® SMART

Mobilitate electrică și componente electronice

Demaroare și alternatoare

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

Garnituri

Cele mai rapide instrumente
de diagnosticare din lume

Componente pentru motor
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prin brichetă

informațiilor privind tipul vehiculului și sta-

igienizarea instalațiilor sanitare și ucide

rea interiorului vehiculului, concentrația

eficient, cu efectul său purificator, viru-

ozonului generat în interiorul vehiculului

surile, mucegaiul și bacteriile care se află

până la atingerea valorii ideale și o menți-

pe suprafețe sau în interiorul vehiculului.

ne constantă pe perioada necesară, pentru a asigura o igienizare optimă.

ficator natural și oferă o paletă largă de
OzonePRO elimină fiabil chiar și mirosurile

posibilități de utilizare: poate fi utilizat

neplăcute, cauzate de bacterii și ciuperci

pentru purificarea aerului, apei, suprafe-

în interiorul vehiculului.

țelor și materialelor.

De ce este atât de importantă
igienizarea spațiului interior al
vehiculului?
Virusurile, bacteriile și ciupercile de mucegai se găsesc adeseori în tapițerii, covorașe sau în circuitul de climatizare al vehiculului. Pentru siguranța dumneavoastră și a
clienților dumneavoastră, vă recomandăm
așadar să efectuați o igienizare temeinică
a interiorului vehiculului la fiecare întreținere. Un serviciu de igienizare cu mijloace foarte eficiente este necesar acum mai

Operare
comodă prin

App

Ozonul este recunoscut ca agent puri-

mult ca niciodată.

Demaroare și alternatoare

12 V

Ozonul (O3) este utilizat frecvent pentru

Mobilitate electrică și componente electronice

Conexiune de

Nu este loc
pentru
virusuri!

Senzorul analizează continuu, pe baza

Sisteme de răcire și climatizare

Filtre

MAHLE OzonePRO este aparatul de igienizare profesional ușor de utilizat în atelierul dumneavoastră.
OzonePRO permite, cu senzorul său special, obținerea unui rezultat optim și o desfășurare sigură a
procesului de igienizare.

Componente pentru motor

MAHLE OzonePRO
pentru o igienizare sigură

Garnituri
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Operare inteligentă
garantă de MAHLE

Aparatul de igienizare OzonePRO de la
MAHLE utilizează aceeași tehnologie.
Plăcile ceramice cu efect de coroană

Fiecare moleculă individuală de ozon (O3)

generează ozon, care este apoi cedat de

este generată în natură printr-o descăr-

aparat mediului înconjurător. În compara-

care electrică: prin separarea molecule-

ție cu alte sisteme, aparatul poate produ-

lor de oxigen (O2) în molecule individuale

ce cu o eficiență deosebită cantități mari

atomice de oxigen (O1) se poate forma o

din ozonul necesar, într-un timp scurt.

Senzorul special încorporat joacă un rol
decisiv în întregul proces. Senzorul se
asigură, prin funcția sa de analiză și control, că ozonul este utilizat în vehicul numai atât cât este necesar pentru a elimina
virusurile, bacteriile și ciupercile. Tehnologia previne astfel prejudicierea prin oxidare a interiorului vehiculului.

Apăsați pur și
simplu pe Start
și aparatul preia
restul!

O3-Easy – aplicația
pentru aparat

Raport de
igienizare

OzonePRO dispune de propria aplicație,

La sfârșitul procesului este posibilă trimite-

cu care puteți gestiona aparatul și monito-

rea sau tipărirea raportului și transmiterea

riza de la distanță procesele sale: O3-Easy.

acestuia clienților dumneavoastră, pentru

Utilizarea OzonePRO la lucrul de zi cu zi

a oferi un serviciu excelent.

nu este complicată.
Doar amplasați aparatul în mediul ce urmează a fi igienizat, apăsați butonul de

nouă moleculă cu 3 atomi.

pornire și aparatul se ocupă de restul
în mod automat. Acesta vă informea-

Sisteme de răcire și climatizare

nou în oxigen după doar câteva minute.

Senzorul

ză atunci când procesul s-a încheiat, iar
zona este igienizată și poate fi accesată
în siguranță.

Combinat cu alte
aparate MAHLE
Scopul dumneavoastră: lucrul fără pierUtilizarea ozonului ca agent

dere de timp în atelierul dumneavoastră.

de purificare pentru aer

Din acest motiv, OzonePRO este dotat cu

și apă este recomandată

Bluetooth pentru conectarea la toate cele-

de diverse ministere ale

lalte echipamente MAHLE din atelierul dum-

sănătății din întreaga

neavoastră. Poate fi conectat fără proble-

lume: tratamentul cu ozon

me la testerele de diagnosticare TechPRO®

este o metodă naturală

și la stațiile AC ArcticPRO® ACX.

de purificare a zonelor
contaminate cu bacterii,

Puteți activa procesele complementare di-

virusuri, spori, ciuperci

rect prin interfața utilizator și utiliza astfel

de mucegai și acarieni.

în mod optim toate aparatele.

Date tehnice
Capacitate

5.000 mg/h

Bluetooth

+

Senzor

Ozon, temperatură, umiditate, presiune atmosferică

Indicator de stare
Remote Control App
Putere
Conexiune

LED
Aplicație (App/Google Play Store)
70 W
12 V (brichetă auto)
220 V (opțional)

Dimensiuni
Greutate

360 × 280 × 288 mm
3 kg

Accesorii
Generator de ozon 220/110 V
Alimentator de rețea 12 V

Demaroare și alternatoare

mitată: în fapt, ozonul se descompune din

Nr. art. 1010350462XX

Mobilitate electrică și componente electronice

Durata de viață a noii molecule este însă li-

Diagnoză și echipamente de service

Ozonul este un gaz natural
care, datorită capacității
sale de a distruge bacteriile,
ciupercile și virusurile, este
utilizat frecvent în curățarea
profesională.

Filtre

Garnituri

Prin ce se evidențiază
tratamentul cu ozon?

Componente pentru motor
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Inclus în toate
produsele noastre

MAHLE Aftermarket –
întotdeauna oferta adecvată

Cele mai bune piese auto sunt la locul potrivit, la momentul potrivit. MAHLE Aftermarket administrează zeci de centre de logistică și numeroase centre regionale de suport în locații strategice din
Europa, America de Nord și America de Sud, precum și din Asia – cu un flux de mărfuri optimizat,
beneficiind astfel de cea mai bună disponibilitate.

MAHLE Aftermarket reunește șapte mărci
puternice, care sunt sinonime cu inovația
și calitatea fără compromisuri, atât pe plan
internațional cât și regional.

Produsele MAHLE se numără printre cele mai râvnite de pe piața pieselor auto – chiar și pentru falsificatori. Din acest motiv, amba-

Profitați de cunoștințele noastre și de portofoliul nostru complex

lajele noastre cu piese pentru motoare, turbocompresoare și termostate sunt prevăzute cu o etichetă de siguranță specială. Aceasta

de produse, în permanentă dezvoltare, în domeniile:

combină diverse caracteristici de siguranță, precum VeoMark® și MAPP-Code, a căror asociere oferă cea mai bună protecție contra
falsurilor. Oriunde aveți nevoie de noi, centrele noastre de logistică și sucursalele noastre de desfacere se află în vecinătatea dum-

n

Componente pentru motor

neavoastră – în Argentina, Brazilia, China, Germania, Dubai, Franța, Marea Britanie, India, Japonia, Mexic, Polonia, Rusia, Suedia,

n

Garnituri

Singapore, Spania, Africa de Sud, Turcia, Ucraina și SUA.

n

Filtre

n

Sisteme de răcire și climatizare

n

Demaroare și alternatoare

n

Mobilitate electrică și componente electronice

n

Diagnoză și echipamente de service

25

1.700

de angajați

150.000

de locații în întreaga lume

25.000

de distribuitori

Broșuri de prezentare a defecțiunilor
Un material de referință devenit între timp indispensabil pentru ate-

de piese de schimb

Produsele noastre vă stau la dispoziție cât mai rapid posibil,

liere și amatori: broșurile noastre de prezentare a defecțiunilor. Cu

datorită unei rețele logistice cu acoperire extinsă.

ilustrații și explicații detaliate privind diagnosticul, cauza/cauzele
și remediul, respectiv modul de evitare, descriem situațiile în care
apar cele mai frecvente defecțiuni la respectivele grupe de produse.

100 %

EN
eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

competență OE

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portalul MAHLE CustomerCare
Portalul digital pentru clienți MAHLE este cheia către lumea servici-

Postere tehnice

ilor noastre, deoarece puteți găsi concentrate aici toate produsele,

Posterele tehnice oferă asistență practică la munca de zi cu zi, fur-

serviciile și informațiile, care sunt importante pentru munca de zi cu

nizând informații utile privind demontarea și montarea produselor

zi. Pe lângă un sistem de ticketing, cu care puteți adresa solicitări

noastre. Sunt prezente în permanență și pot fi așadar consulta-

direct experților MAHLE, vă stă la dispoziție aici și magazinul nos-

te imediat, atunci când aveți nevoie de ele. Broșurile de prezen-

tru cu articole publicitare. De aici puteți comanda foarte ușor toa-

tare a defecțiunilor și posterele tehnice le obțineți de la partenerul

te materialele pe care vi le prezentăm în paginile următoare. Înre-

dumneavoastră comercial sau online din secțiunea noastră Me-

gistrați-vă acum gratuit pe: customercare.mahle-aftermarket.com

dia Center de pe mahle-aftermarket.com.
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lunar, la cerere, informații cu privire la noi apariții planificate, pro-

Canale Social Media de la MAHLE Aftermarket

duse noi disponibile și variante scoase din fabricație.

Doriți să fiți la curent în fiecare zi cu noutățile și să participați la
promoțiile și concursurile periodice cu premii?

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/
De la informații despre expoziții și evenimente actuale, trecând
Doriți să primiți buletinul informativ lunar CIS? Înregistrați-vă pe

prin actualizări tehnice și până la noutăți generale, cu ajutorul ca-

mahle-aftermarket.com în rubrica „Services”.

nalelor noastre Social Media rămâneți în permanență la curent
Revista pentru clienți MPULSE

MAHLE E-Shop

Revista noastră pentru clienți acoperă toate aspectele relevan-

Rapid, sigur și simplu: în calitate de comerciant cu ridicata puteți

te pe temele MAHLE și Aftermarket: informații despre produs și

comanda exclusiv toate produsele MAHLE prin intermediul unei

cunoștințe de bază, sfaturi tehnice pentru atelier, instrucțiuni și

platforme. Avantajele pentru dumneavoastră:

videoclipuri de montaj, tendințe și dezvoltare de produse, precum și relatări interesante și promovări de produse cu concur-

Cursuri de instruire certificate
Experții în produse de la MAHLE Aftermarket vin la dumneavoastră,

n

Imaginile produselor accelerează identificarea

suri și premii. MPULSE apare bianual, în martie și septembrie.

împreună cu vastele lor cunoștințe de specialitate. Ca alternativă,

n

Disponibilitatea și prețurile de vânzare sunt afișate imediat

Pe mpulse.mahle.com MPULSE este prezentă pe toată durata

există posibilitatea ca dumneavoastră și angajații dumneavoastră să
ne vizitați în vederea unui seminar orientat pe practică. Indiferent de

cu noutățile.

anului ca revistă online.
customercare.mahle-aftermarket.com

varianta aleasă, cursurile noastre de instruire certificate vă aduc la
zi cunoștințele dumneavoastră tehnice. Sunteți interesați? În acest
caz, adresați-vă pur și simplu partenerului dumneavoastră comercial sau contactați-ne prin e-mail la adresa ma.training@mahle.com

Articole publicitare
Dorim să rămânem în memoria dumneavoastră și a clienților
dumneavoastră prin materiale publicitare atractive, fie că este

mahlempulse

Canalul YouTube

Pagina Facebook

vorba de articole promoționale pentru expoziții și evenimente

pe Instagram

MAHLE

MAHLE

sau materiale ajutătoare pentru ateliere. Oferim articolul potrivit
pentru toate domeniile de utilizare.
Susținere personalizată a vânzărilor
Elaborăm cu plăcere pentru dumneavoastră și concepte personalizate de susținere a vânzărilor. Consultați-vă cu distribuitorul dumneavoastră în privința ofertelor sau adresați-vă direct
customercare@mahle.com.
Technical Messenger
Informații tehnice de interes și indicații în legătură cu subiectele
de actualitate privind întreținerea și reparația – foarte simplu, prin

Broșuri și pliante

e-mail. Technical Messenger apare periodic pe pagina noastră prin-

Cu broșurile și pliantele noastre dorim să vă oferim informații

cipală și, la cerere, putem să vă informăm prin e-mail asupra apari-

și detalii, dumneavoastră și clienților dumneavoastră, atât cu

ției. Doriți să fiți informați despre apariții prin e-mail? Înregistrați-vă

privire la compania noastră, cât și cu privire la produsele și pre-

pe mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger

stațiile noastre de service.

Informații privind catalogul

Suntem totodată atenți la sustenabilitatea ecologică, atunci când

Promovarea vânzărilor

Din motive ecologice dorim să renunțăm în viitor la cataloagele ti-

vine vorba de documentele noastre: analizăm fiecare comandă de

Pentru ca dumneavoastră și clienții dumneavoastră să fiți la

părite, însă acestea vă stau în continuare la dispoziție în format di-

tipărire, reducem numărul de copii tipărite, folosim pe cât posibil

curent cu informațiile importante despre produse, noutățile sau

gital. În catalogul nostru online aveți în plus acces la gama noas-

hârtie certificată PEFC obținută din păduri administrate sustenabil

promoțiile, vă punem la dispoziție materiale de promovare a vân-

tră de produse actualizată la zi, precum și la multe alte informații

și sprijinim totodată proiecte de protecție a climei prin tehnici de

zărilor, utile pentru reclamă externă, spații comerciale și întregul

utile. Sistemul Customer Information System (CIS) vă transmite

tipărire cu efect neutru asupra climei.

mediu de atelier.

n

Expoziții

n

Afișaje

n

Evenimente

n

Bannere publicitare

n

Contribuții editoriale

n

Campanii promoționale

n

Materiale grafice

n

Tururi de companie

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