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PUNË E SHKËLQYER!

PUNË E SHKËLQYER!
Mbështetur nga MAHLE.
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Ofiçinat janë ato që sigurojnë çdo ditë mobilitetin e miliona njerëzve nëpër botë. Aty, mekaniket dhe
mekanikët e ruajnë gjithnjë qetësinë kur gjërat ndërlikohen. Ata mbërrijnë shpejt dhe në mënyrë fleksible kur keni nevojë për ta. Ata përvetësojnë njohuri të reja në lidhje me mobilitetin e së nesërmes
dhe shpesh i ndotin duart për të bërë të pamundurën të mundur. Këta janë heronj të vërtetë!

Ndërsa ne qëndrojmë në prapavijë dhe i

Dikush që jo vetëm garanton cilësi, besue-

mbështesim operatorët e ofiçinave. Pasi,

shmëri dhe ekspertizë, por që njeh edhe

veçanërisht në një kohë kur mobiliteti po

rrugët nëpër të cilat nuk ka “udhëtuar”

ndryshon me shpejtësi dhe kur ekzistojnë

askush më parë. Me qëllim që ofiçinat

paralelisht motorët me djegie, që janë eko-

të përqendrohen plotësisht në punën e

nomikë dhe miqësorë me klimën, bashkë

tyre dhe gjithçka të funksionojë norma-

me konceptet alternative të motorëve, aq

lisht gjatë riparimeve dhe shërbimit të mi-

më tepër nevojitet një partner me përvojë,

rëmbajtjes. Dhe kështu që, në fund, në

i besueshëm dhe inovativ.

plan të parë të jetë vetëm ajo që ka vërtet rëndësi: Performanca juaj e shkëlqyer.
PUNË E SHKËLQYER!

Por si mund të bësh në të
vërtetë një punë të shkëlqyer?

Si është përdorimi? Si mund të sigurohet shërbimi i mirëmbajtjes dhe servisi në
të gjitha modelet? Dhe çfarë është e rën-

Me një partner që të mbështet dhe një

dësishme për mobilitetin e së nesërmes?

portofol produktesh që është vazhdimisht
në rritje në fushat e mëposhtme:

Ne besojmë se baza e punës në ofiçina do
të vazhdojë të jetë motori me djegie. Në

n

Pjesë motori

të njëjtën kohë, ne e dimë se e ardhmja i

n

Guarnicione

përket mobilitetit elektrik, por edhe tekno-

n

Filtra

logjive të tjera të motorit dhe karburantëve

n

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

të tjerë alternativë.

n

Motorë starter dhe gjeneratorë

n

E-mobiliteti dhe elektronika

Kjo është arsyeja pse ne do të vazhdojmë

n

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

të ndjekim të dyja rrugët dhe për të dyja të
ofrojmë produktet e duhura, si dhe një ser-

Gjithçka që bëjmë në MAHLE duhet të

vis gjithëpërfshirës për motorët me djegie,

ofrojë një vlerë të shtuar reale për opera-

si edhe për mobilitetin elektrik – që nga

torët e ofiçinës dhe mekanikët. Kjo është

ftohja e motorit dhe kondicionimi i ajrit tek

arsyeja pse ne i bëjmë vetes rregullisht të

pjesët e motorit dhe filtrat, deri te pajisjet

njëjtat pyetje: A e përmbush premtimin

e ofiçinave dhe diagnostikimi.

pjesa e këmbimit? A është e garantuar
disponueshmëria?

Faqet në vijim japin një
pasqyrë të gamës sonë
të produkteve dhe të
shërbimeve tona. Të gjitha
informacionet janë në dispozicion edhe në internet në
mahle-aftermarket.com.

SHKË
L
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Pistona

Si prodhues serie MAHLE angazhohet në Formula 1 dhe përfiton nga përvoja dhe ekspertiza e klasës mbretërore. Si prodhuesi më i madh i pistonave në botë, MAHLE po hulumton në mënyrë

Pjesë motori

06

intensive produkte të së nesërmes dhe ofron sot zgjidhje për

punës bëhen më të vështira vit pas viti. Ngarkesa termike (deri
në 2.600°C) dhe presionet mesatare të ndezjes janë rritur dhe
ngarkesat e forcës së inercisë bëhen gjithashtu më të mëdha,
si rezultat i koncepteve me shpejtësi rrotullimi të lartë dhe ten-

pothuajse çdo motor – shpejt, me besueshmëri dhe kudo në botë.
Me pistonat tanë, klientët e Aftermarket marrin pjesë motorike të
pajisjeve origjinale dhe kësisoj garancinë që qëndron tek të gjitha
produktet tona: Të testuar në kushtet më të vështira dhe të provuar në praktikë. Për këtë ju premtojmë.

denca drejt goditjeve më të mëdha të pistonit. Edhe kërkesat

Guarnicione

Ata qëndrojnë vazhdimisht në mes të zjarrit dhe kushtet e tyre të

po rriten përkatësisht: Më pak peshë, më pak konsum vaji dhe
siguri absolute – edhe në provën e ngarkesës së nxehtë dhe të
ftohtë të kapacitetit dhe në provën e qëndrueshmërisë ndaj ter-

me MONOTHERM®, të përpunuar përkatësisht, peshojnë po aq
pak sa ata prej alumini. Edhe ata janë zhvilluar konsiderueshëm,
duke rezultuar në pistona alumini me mbajtës të ftohtë fashosh.

Ne ofrojmë performancë –
edhe në Formula 1

Në kurorën e pistonit vendoset
emri i firmës dhe i markës,
diametri maksimal i pistonit,
xhokoja e montimit dhe drejtimi
i instalimit sipas specifikimeve të
prodhuesit përkatës të motorëve.

Ernst Mahle

Motorë starter dhe gjeneratorë

një zgjidhje e re, kursejnë peshë – Pistonat me një pjesë të vet-

E-mobiliteti dhe elektronika

ulet vazhdimisht. Pistonat ECOFORM® të zhvilluar nga MAHLE si

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Si pasojë: Lartësia e konstruksionit dhe lartësia e ngjeshjes po

Pistoni është një copë
metali absolutisht i nevojshëm për operimin e
motorit me djegie, por
edhe i përshtatshëm për
të penguar që inxhinierëve
t’u rritet mendja.

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

mogoditjeve.
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Pistona optimalë –
për çdo përdorim

Pistona të derdhur me
fund të plotë

Pistona të kalitur me
fund të plotë

Për temperatura të larta pune: Ftohja in-

Pistona të derdhur me bosht të plotë me

Kryesisht për motorë serie shumë të

tensive e kurorës së pistonit dhe rripit të

jetëgjatësi të madhe për motorë me ben-

ngarkuar dhe për motorët e makinave të

fashove arrihet duke qarkulluar vaj në ka-

zinë dhe naftë – kurora e pistonit, fasho

garave. Procesi i veçantë i prodhimit rrit

nalin e ftohjes.

dhe fundi formojnë një njësi të fortë. Fusha

fortësinë dhe është parakusht për prerje

e përdorimit: Motorë model deri tek mo-

më të vogla tërthore të mureve dhe më

torët e mëdhenj.

pak peshë.

Pistona me mbajtës
të ftohtë fashosh

Pistona për motorë benzine dhe nafte me

Pistona me lëvizje shumë të qetë për

Mbajtësi i fashove dhe kanali i ftohjes

ngarkesë të lartë në vetura. Rripat prej

motorë autoveture që kanë gjithashtu

kombinohen në një sistem duke përdo-

çeliku të derdhur dhe të pa shlizuara u ja-

shirita çeliku të derdhur – kalimi nga

rur një proces të veçantë. Transferimi i

pin atyre një trup uniform me fortësi më

rripi i fashetës tek skaji është gjithashtu

nxehtësisë në kanalin e parë të fashos

të lartë.

i shlizuar.

është më i mirë.

Pistona Ecoform® me bërthamë anësore të nyjëtuar
Pistona me peshë optimale për motorë benzine për
autovetura. Një teknologji speciale derdhjeje mundëson
një peshë të ulët me fortësi të lartë strukturore. Fushat
e përdorimit: Automjete hekurudhore, automjete të
veçanta, teknologjia e operimit të anijeve, nafta dhe gazi,
motorët industrialë.

Pistona Ferrotherm®
Kresa prej çeliku e pistonit dhe fundi prej
alumini janë të lidhur në mënyrë të lëvizshme me kunjin e pistonit. Fortësia e lartë
dhe përqindja e ulët e konsumimit u bëjnë të mundur motorëve shumë të ngarkuar të naftës që të përputhen me kufijtë e

Pistona me mbajtës të fashove
me bokulla me vrimë

Pistona Monotherm®

Pistona për motorë nafte me mbajtës

E-mobiliteti dhe elektronika

çlirimeve dhe shkarkimeve.

me fortësi tepër të lartë strukturore, të

Pistona me mbajtës fashosh
me kanal ftohjeje dhe armaturë
të kurorës

Pistona me dy kohë

Pistona MonoWeld® për automjete komerciale

fashosh të fiksuara fort prej gize spe-

zhvilluar për dhoma djegie moderne me

Për motorë nafte shumë të ngarkuar. Një

Të prodhuar prej aliazheve speciale alu-

Pistoni i salduar me fërkim bind falë aftësisë së tij për t’u rezistuar ngarkesave të larta

ciale për rezistencë më të madhe ndaj

presione prej 250 bar e lart. Me fund të li-

veshje e fortë anodike (veshje HA) mbi

mini për ngarkesat e larta mekanike dhe

termike, duke mundësuar presione të pikut të cilindrit mbi 230 bar. Struktura e tij e

konsumimit në kanalin e parë. Kapaci-

dhur dhe të kombinuar me kunj të shkurtër

kurorën e pistonit mbron kundër çarjeve

termike në motorët me dy kohë.

mbyllur dhe e ngurtë mundëson një ftohje më të mirë të rrethit të boshtit, pasi muret

tet i shtuar ngarkese falë bokullave me

pistoni, pesha e tij është e ngjashme me

në kurorën ose fundin e cilindrit.

vrimë prej materiali të veçantë.

atë të një pistoni alumini.

Pistona njëpjesësh, prej çeliku të kalitur,

Motorë starter dhe gjeneratorë

Pistonat Autotermikë/
Hidrotermikë

mund të bëhen më të hollë. Fundi i lidhur siguron një mbështetje anësore më të mirë,
duke reduktuar tendencën e kavitacionit.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Pistonat Autothermatik®-/
Hydrothermatik®

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Si prodhuesi më i madh i pistonave në të gjithë botën, ne ofrojmë një sërë variantesh të produkteve
dhe materialeve. Gama jonë e produkteve përfshin pistona alumini të derdhur ose të salduar me rreze
elektronesh, si dhe pistona të integruar me funde prej alumini, gize sferike dhe prej çeliku. Pistonat
e integruar janë të vidhosur me funde pistonash prej çeliku të farkëtuar – një material i provuar dhe
testuar me rezultate të shkëlqyera. Pistonat prej çeliku dërgohen jo vetëm si variante të vidhosura,
por disponohen edhe si versione të salduara me fërkim ose të ngjitur me temperaturë të lartë. Gama
e pistonave MAHLE për motorë të mëdhenj përfshin produkte me diametër deri në 580 mm.

Pistona me mbajtës të fashove
me kanal ftohjeje

Guarnicione
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Fasho pistoni
Ne përmirësojmë vazhdimisht performancën
dhe veçoritë e lëvizjes së pistonave tanë –
uzinat më moderne të prodhimit vendosin
standarde cilësie.

Fashoja ideale për çdo piston
Ne ofrojmë fasho pistoni për gati të gjithë motorët me benzinë dhe
naftë të automobilave, si dhe për motorë nafte për automjete komerciale me diametra nga 52 deri 160 mm – në cilësinë e pajisjes

Dekadat e zhvillimit dhe të prodhimit garantojnë një lëvizje efikase

origjinale ose specifikisht për motorë më të vjetër.

midis pistonave dhe fashove të pistonit për kërkesat më të larta:

Materiale vetëm të cilësisë së lartë
n

Izolimi i dhomës së djegies nga karteri

n

Kufizimi dhe rregullimi i konsumit të vajit

Për ngarkesa normale deri të larta, përdoren materiale me futje të

n

Përhapja e nxehtësisë së pistonit te vrima e ftohur e cilindrit

petëzuara; për kërkesa shumë të larta përdoren materiale gize të
hirtë me grafit të nyjëtuar, të përfshirë, ose materiale çeliku.

Perimetri i fashove të pistonit duhet të puthitet në murin e cilindrit – edhe nëse shmanget pak nga forma ideale. Forcat e larta

Veshjet e sipërfaqes së lëvizjes

të inercisë dhe presioneve të djegies, si dhe ndikimeve të forta
të konsumimit, vendosin kërkesa të konsiderueshme ndaj mate-

Për të rritur rezistencën ndaj konsumimit dhe fërkimit, sipërfaqet

rialit për sa i përket fortësisë, cilësisë së sipërfaqes dhe formës.

e lëvizjes së fashove të pistonit vishen (veshje të spërkatura kromi
ose plazme prej materialeve metalike ose qeramike).

Është mirë të dihet

Komponentë të besueshëm –
në përputhje të plotë

Fashoja MAHLE “N” korrespondon me
fashot e përdorura në pajisjet origjinale.
Kjo fasho mund të përdoret si për
pistonat e rinj ashtu edhe për pistonat
në përdorim. Setet e unazave MAHLE
“V” dhe “G” ofrojnë tek pistonat në
përdorim një zgjidhje ekonomike për
normalizimin e konsumit të vajit dhe

Unazat me shenjën TOP duhet të instalohen me këtë shenjë në drejtimin lart

zvogëlimin e humbjes së kompresimit.

(drejt kurorës së pistonit).

13
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Linja cilindri
Edhe sipërfaqet e linjave të cilindrave ne i
përmirësojmë vazhdimisht. Përputhja precize
e linjave të lëmuara të cilindrit me pistonat
ose fashot e pistonave (përmes sipërfaqeve
të optimizuara prej gize) ul konsumin e vajit,
redukton depërtimin e gazeve, duke çuar në
më pak konsumim, kohë më të shkurtra lëvizjeje dhe kohë më të gjata përdorimi.

MAHLE prodhon linja cilindri për shumë prodhues ndërkombëtarë
motorësh – të serisë si Aftermarket, dhe gjithmonë sipas të njëjtave
standarde të rrepta të cilësisë mbi cilësinë e materialit, strukturës
dhe sipërfaqes. Falë tolerancave të minimizuara të prodhimit, linjat

Guarnicione
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e cilindrit mund të instalohen në mënyrë të saktë. Ne i përcaktojmë aliazhet, trajtimin e shkrirjes dhe proceset e përpunimit duke u
konsultuar nga afër me prodhuesit e motorëve.

Përveç aluminit, për linjat e cilindrave përdorim edhe aliazhe gize

Filtra

Materialet

(giza me grafit të petëzuar lidhet me fosfor). Të tjera elemente
bainitit dhe perlitit shumë të imët forcon matricën.

Lëmimi
Një lëmim i mirë ul konsumimin e fashos së pistonit, shkarkimin e
grimcave, konsumin e vajit dhe fërkimin. Përmirësimet që do ketë
në të ardhmen për lëmimin do ta ulin më tej fazën e lëvizjes së cilindrit dhe do të përmirësojnë veçoritë tribologjike. Parakusht për
një lëmim të mirë dhe uniform të vrimës së cilindrit është një cilësi e lartë materiali (materiale të derdhura pa pore dhe zgavra, me

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

të aliazhit përmirësojnë veçoritë e konsumimit, ndërsa formimi i

Cilësi që mbizotëron –
precize dhe jetëgjatë

Lëmimi normal

Lëmimi i platosë

Lëmim me furçë

Procesi i lëmimit
Variantet

Operacioni 1

Operacioni 2

1

Diamant

Diamant

Seria vetura benzine

2

Diamant

Qeramikë

Seria vetura nafte

3

Qeramikë

Qeramikë

Seria vetura automjet komercial

1

Diamant

Diamant

Diamant

Seria vetura benzine

2

Diamant

Diamant

Diamant

Seria vetura nafte

3

Diamant

Qeramikë

Qeramikë

Seria vetura automjet komercial

1

Diamant

Diamant

Fërkim me furçë

Seria automjete komerciale/vetura

2

Diamant

Qeramikë

Fërkim me furçë

Diamant

Diamant

Lëmim me lëng

Mikrofinirim

Seria vetura nafte

1

Diamant

Strukturë lazer

Qeramikë

Qeramikë

Testim/autosport

2

Diamant

Diamant/qeramikë

Strukturë lazer

Lëmim me lëng
Lëmim me lazer

Përdorimi
Operacioni 3

Operacioni 4

E-mobiliteti dhe elektronika

Emërtimi

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Metodat më të rëndësishme të lëmimit të ndara në hapat individuale të procesit

Motorë starter dhe gjeneratorë

struktura homogjene, fortësi uniforme, për përpunimin e vrimës).
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Guarnicione

Kushineta rrëshqitëse
Materialet dhe metodat
e prodhimit
Përveç teknologjive kryesore ekzistuese
të tilla si kushinetat sputer, MAHLE është

Në përdorim janë aliazhet e bronzit tejet
moderne dhe pa plumb, si edhe aliazhet
e reja të aluminit me performancë të lartë.
Së bashku me prodhuesit e motorëve,

Kombinimi i aliazheve të reja me shtresi-

ne zhvillojmë dhe testojmë kushineta

met e reja polimer ofron rezistencë të lar-

për çdo tip motori. Hulumtimi dhe zhvi-

të ndaj konsumimit, veti shumë të mira të

llimi i vazhdueshëm themelor i materia-

drejtimit në emergjencë dhe një tendencë

leve dhe teknologjive të prodhimit garan-

shumë të zvogëluar gërryerje, veçanërisht

tojnë cilësinë më të lartë: Rezistuese ndaj

në fazat me fërkime të përziera në motorët

lodhjes, të afta për përshtatje, tepër të

start-stop dhe ata hibrid.

(anglisht: spërkas, pluhurizoj)
Metodë shtresëzimi sipas
parimit të pluhurizimit të katodave, në të cilën atomet nxirren jashtë një katode metali
përmes joneve goditëse në
një proces shkarkimi të gazit.
Metali i pluhurizuar bie mbi
sipërfaqen e lëvizjes së kushinetës si shtresë uniforme.

Kushinetat polimere më moderne, të për-

me sfera, kushineta të fllanxhuara, bron-

dorura nga ana e OE (pajisjeje origjinale),

zina dhe rondela mbështetëse me diame-

tashmë mund të zëvendësojnë kushinetat

tra nga 27 deri në 140 mm, si dhe bokulla

sputer në disa aplikacione.

Motorë starter dhe gjeneratorë

forta, si dhe rezistuese ndaj konsumimit
dhe korrozionit. Ne furnizojmë kushineta

Filtra

je origjinale).

Pluhurizimi

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

veshjeve të reja nga ana e OE (pajisje-

E-mobiliteti dhe elektronika

nga 6 deri në 105 mm.

Të fortë dhe rezistentë –
për çdo tip motori
Përveç të gjitha teknologjive klasike, MAHLE
tani furnizon edhe kushineta të ndryshme të
shtresëzuara me polimer si dhe disqe aksi
për kushineta të shtresëzuara me polimer.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

një lider në zhvillimin e materialeve dhe

16
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Komponentë të vargut të valvulës
Së bashku me unazat e sedies dhe udhëzuesit e valvulës, valvulat

mekanik. Në varësi të qëllimit, përdoren materiale të ndryshme

formojnë një sistem të mbyllur, i cili duhet t’u rezistojë ngarkesa-

dhe valvulat tona përforcohen në vend, të forcuara, nitratuara ose

ve të larta. Për këtë arsye, gama jonë e produkteve përfshin jo

të kromuara. Për përdorime ekstreme, gama jonë e produkteve

vetëm valvula, por edhe partnerët e tyre tribologjike: unazat e se-

përfshin edhe valvula të barenuara të mbushura me natrium (për-

dies së valvulës dhe udhëzuesit e valvulave. Zhvillimi i përbashkët

hapje maksimale e nxehtësisë).

i këtyre komponentëve si sistem sjell avantazhe të mëdha për sa
i përket minimizimit të konsumimit dhe efektshmërisë ekonomike.

Udhëzuesit e valvulave dhe unaza të sedies së
valvulës

Të gjitha llojet e valvulave
Udhëzuesit e valvulës centrojnë valvulën mbi sedien e valvulës dhe
Në rang botëror, MAHLE prodhon valvula në forma të ndryshme

kompensojnë forcat anësore që veprojnë në bishtin e valvulës. Ato

konstruksioni, për autovetura dhe automjete komerciale – me dia-

përcjellin nxehtësinë tek koka e cilindrit. Në varësi të konstruksionit,

metër të bishtit nga 5 deri në 12 mm dhe gjatësi valvule nga 80

përdoren valvula udhëzuese identike ose të ndryshme për anët e

deri në 210 mm. Ekspertiza e lartë, produktiviteti i lartë dhe cilësia

thithjes ose të shkarkimit. Gama e materialeve shtrihet nga giza e

e jashtëzakonshme e kanë bërë MAHLE një nga prodhuesit më të

hirtë dhe tunxhi, deri te aliazhet e ndryshme të materialeve të sinte-

rëndësishëm të valvulave në rang ndërkombëtar.

rizuara. Unaza e sedies së valvulës, së bashku me valvulën, izolon
dhomën e djegies kundër humbjes së presionit, përcjell gjithashtu

Në prodhimin me shkallë të gjerë ne përdorim teknologjinë më

nxehtësinë dhe pengon goditjen e valvulave në materialin më të

moderne: Procesin e pluhurit të plazmës në prodhimin e gjysmëfa-

butë të kokës së cilindrit. Unazat e sedies së valvulës prodhohen

brikat pluhur ose metoda lapimi me shpejtësi të lartë në finirimin

më së shumti nga aliazhe krom-çelik ose materiale të sinterizuara.

Materialet

Forcim induktiv i
bazës së valvulës

Profili i qafës

Çeliqe austenitike

I kthyer, i mprehur

Gjeometria e bazës
së valvulës

Çeliqe martensitike

Forcimi i profilit

Farkëtim konturi

1 – 3 kanale

Forcim i plotë

Modelet

Forcim i faqes së bazës

I përpunuar

Gjatësia e valvulës

Valvula të barenuara

I farkëtuar

80 – 210 mm

Diametri i bishtit: > 6 mm

Me ose pa pjatë

Valvul monometalike
Valvul bimetalike

Konstruksioni i
vendit të valvulës
Armaturë plazma-pluhur
Forcim induktiv

Konstruksione speciale

Kapaku pjatë

Guarnicioni i vrimës:

Diametri i pjatës

· Saldim me lazer
· Saldim me fërkim

18 – 65 mm

E mbushur me natrium

Diametri i bishtit
5 – 12 mm

Trajtimi i sipërfaqes
Nitratizuar në banjo kripe,
kromim i fortë
(Trashësia e veshjes: 3 – 35 µm)
Për t’u rezistuar ngarkesave mekanike, kimike dhe termike dhe për të përhapur sa më
mirë nxehtësinë, valvulat tona janë projektuar për qëllime të ndryshme përdorimi.

Cilësi dhe siguri –
për shumë kilometra

19

Gama e produkteve 2020/2021
Pjesë motori

Pjesë motori

18

Avancim i cilësisë falë një procesi
të integruar zhvillimi dhe prodhimi
Për të arritur shkallë të lartë efikasiteti në një fushë të gjerë veprimi
në shpejtësi shumë më lart se 300.000 U/min dhe temperatura të
gazeve të shkarkimit prej më shumë se 1.000°C, nevojitet ekspertiza
më e lartë e zhvillimit dhe e prodhimit. Prandaj MAHLE përdor mjetet
më moderne të simulimit në fazën fillestare të procesit të saj të zhvillimit, për të garantuar veçori termodinamike dhe termomekanike.
Turbokompresorët MAHLE prodhohen sipas standardeve të

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Turbokompresorët e gazit të shkarkimit janë një teknologji kyçe për të rritur performancën dhe për
të ulur konsumin e karburantit dhe shkarkimet.

Guarnicione

Turbokompresorë

më moderne.
Rrota kompresori me shpejtësi të lartë –
sigurojnë saktësi më të madhe ekuilibri,
Turbokompresorët po njohin përqindje të larta rritjeje në biznesin

stabilitet të optimizuar shpejtësie dhe

e pjesëve të këmbimit të automjeteve. Pothuajse çdo automjet

reduktim të zhurmave të lëvizjes
n

me turbokompresor.

më pak konsum vaji, më pak grimca të huaja
n

Me markën MAHLE janë në dispozicion të Aftermarket turbokompresorë me efektshmëri të lartë. Në fushën e automjeteve komer-

Redukton shkarkimet –
prodhon më shumë performancë

n

rendiment operativ më i mirë dhe më pak krijim zhurmash
n

bokompresor.

Karter qendror funksional i kontrolluar për procesin
dhe balancimin progresiv të boshtit të rotorit –

të rrotulluesve të shpejtë.

montimi është gati, ose duke u përgatitur, për pothuajse çdo tur-

Karter i turbinës prej materialesh të teknologjisë së lartë –
stabilitet më të lartë termik dhe jetëgjatësi

ciale ne mbulojmë më shumë se 70% të të gjitha aplikacioneve

Gama jonë po zgjerohet vazhdimisht dhe një komplet përkatës

Fasho dyfishe pistoni në boshtin e rotorit –

Bosht rotori i salduar me tufë elektroni dhe rrotat
garantojnë fortësi të lartë

E-mobiliteti dhe elektronika

nafte i prodhuar në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Japoni punon

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

n

Motorë starter dhe gjeneratorë

përcaktuara, duke përdorur proceset më të reja në impiantet
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Materiale guarnicioni
Materiale për guarnicionet e kokës së cilindrit dhe
modulit të aspirimit
n

së cilindrit dhe guarnicionet e shumëfishta
n

duhet të jenë të forta. Ekstremet drastike të temperaturës, presio-

guarnicionet e shumëfishta të kolektorit të shkarkimit
dhe ato të modulit të aspirimit
Grafit: Guarnicionet e kokës së cilindrit dhe guarnicionet
e shumëfishta

Linja e guarnicioneve të MAHLE Performance është rindërtuar
nga themeli, duke përdorur teknologjinë më të fundit dhe mate-

Kapakët e valvulave/të kohëmatësit, ena e vajit dhe

rialet më të përparuara për izolim dhe mbrojtje të motorëve që

materiale të tjera guarnicioni

punojnë më fort dhe më shpejt dhe kapërcejnë kufijtë e guarni-

n

cioneve tradicionale.

Karter drejtimi për materiale të përbërë me performancë
të lartë, pompa uji dhe guarnicione diferenciale

n

Enë vaji tape, kapak karter drejtimi dhe guarnicione
diferenciale me mbështetëse metalike

n

Kapak valvule dhe guarnicione të enës së vajit prej
gome të formuar

MAHLE ofron një gamë gjithëpërfshirëse si dhe informacione
teknike, trajnime dhe mbështetje.

Standard i pakrahasueshëm
i inovacionit dhe i cilësisë

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

n

Motorë starter dhe gjeneratorë

net e larta të brendshme, ftohësit dhe lubrifikantët e të gjitha llojeve dhe guarnicionet duhet t’i përballojnë të gjitha.

Material i përbërë: Guarnicionet e kokës së cilindrit,

E-mobiliteti dhe elektronika

net e përparuara me shumë shtresa çeliku, guarnicionet e motorit

Filtra

Që nga copëzat më të thjeshta të përbërjes deri tek konstruksio-

Çelik me shumë shtresa (MLS): Guarnicionet e kokës

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Me ofertën e guarnicioneve, që nga viti 1990
MAHLE mbulon mbi një milion përdorime në
të gjithë botën dhe rreth 200 milion aprovime
të automjeteve për motorët.

Guarnicione

Guarnicione

23

Gama e produkteve 2020/2021
Filtra

Pjesë motori

22

Guarnicione

Filtra
Materialet filtruese në gamën tonë janë të ndërtuara nga letra të trajtuara në mënyrë speciale,
gëzof ose me shumë shtresa.

Filtrat prej letre MAHLE përbëhen nga fibra celuloze të cilësisë së
lartë, të ngopura me rrëshirë speciale, për përdorim në filtra ajri,
benzine, vaji dhe hidraulike. Ngrohja paraprake përgatit letrën për

Fibrat celuloze të ngopura të

Letra e filtrit pas përthyerjes.

para në mikroskop.

Filtra

Filtrat prej letre

të formuar të ashtuquajturat brinjat vertikale. Në fund, letra paloSistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

set dhe ngopet sipas kërkesave përkatëse – forcimi e bën letrën
mekanikisht të qëndrueshme dhe rezistente ndaj ndikimeve kimike dhe termike. Gjeometria e qëndrueshme e palës pengon formimin e blloqeve edhe në ngarkesa të larta dhe siguron që ajri,
vaji ose karburanti të mund të qarkullojë lirshëm në çdo kohë.
Imtësia e filtrit mund të arrijë deri në 1 μm, në varësi të kërkesave.

Gëzofët e filtrave
Materiali bazë i përdorur për gëzofët janë fibrat plastike në fushën

Letër e gatshme e palosur për përdorim në filtra.

Gëzofët vendosen në shtresa ku imtësia e fibrave dhe dendësia e
dëson shkallën e filtrimit prej 99,9% me rezistencë prurjeje të ulët.

➡

gëzofit rritet nga ana e ndotur në atë të pastër. Ky efekt hinkë mun-

Ana e ndotur

Meltblown

Ana e pastër

Celuloza

Gëzofët kanë qenë të suksesshëm në filtrat e ajrit të kabinës dhe
përdorimi në filtrat e vajit dhe benzinës po rritet. Performanca
e filtrave rritet deri në 40% – duke zgjatur njëkohësisht afatin e

Motorë starter dhe gjeneratorë

e mikrometrave – sa më e imët të jetë fibra, aq më i mirë filtrimi.

shërbimit. Tek filtrat e benzinës, gëzofët përdoren zakonisht së

Krahasuar me filtrat e letrave tradicionale, kombinimi i gëzofit dhe

➡

letrës ka një kapacitet absorbimi që është deri në 40% më i lar-

Material filtrues me shumë shtresa me gëzof plastik në anën e

të – me një aftësi filtruese nga 3 deri në 5 μm. Materialet filtruese

ndotur dhe letra në anën e pastër.

me shumë shtresa instalohen më së shumti në sisteme moderne
injektimi të karburantit.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Gama jonë e filtrave –
një punë e pastër

Materialet filtruese me shumë shtresa

E-mobiliteti dhe elektronika

bashku me letrën bazë stabilizuese.

24
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Filtra ajri
Ajri i pastër i thithjes është thelbësor për performancën optimale të motorit. Filtrat e ajrit MAHLE
mbajnë jashtë deri në 99,9% pluhurin, blozën, mbetjen e gomave dhe mbështesin një përzierje
optimale ajër-karburant. Kapaciteti i lartë i mbajtjes së grimcave garanton afate më të gjata shërbimi
– edhe nën kushte ekstreme (i nxehti, i ftohti, ndikimet kimike) – parandalon konsumimin e valvulave,
sipërfaqeve të cilindrave, fashove të pistonit, kushinetave dhe komponentëve të tjerë të motorit.
Për të siguruar punë pa probleme të filtrit, ato duhet të ndërrohen sipas intervaleve të parashikuara
nga prodhuesi i automjetit.

Tek vetura, elementet e rrumbullakëta dhe të paneleve montohen
në karterin e filtrave të ajrit në shasinë e motorit dhe stabilizohen me
ngjitës mbi anën e ndotur dhe me shufra përforcuese mbi anën e
pastër. Për mjedise me pluhur, instalohet një pastrues paraprak (panel shkume) në anën e ndotur. Një element mbështetës prej metali
ose plastike kundërvepron ndaj ngarkesave të larta të sipërfaqes.
Tek automjetet komerciale përdoren sisteme filtrash ajri të forta,
me peshë të optimizuar dhe prej plastike të riciklueshme për të
reduktuar zhurmën e thithjes. Për të arritur një sipërfaqe më të
madhe filtrimi me qëndrueshmëri më të lartë, ato kanë normalisht
formë cilindrike – të optimizuara nëpërmjet guarnicioneve rrezore
dhe mbështetësve aksiale. Elementet shtesë të sigurisë (cilindra
prej gëzofi special) mbrojnë anën e pastër gjatë shërbimit të mirëmbajtjes dhe ndërrimit.

Filtrat tanë janë plotësisht hermetikë
Ajri i ndotur në seksionin e thithjes ndot matësin e ajrit dhe falsifikon rezultatet e tij – kjo gjë çrregullon injektimin e karburantit dhe shkakton konsumim. Për ta penguar këtë ajër bajpasi, elementët
tanë të filtrit përputhen saktësisht dhe guarnicionet përputhen me kujdes. Guarnicionet PUR, të
zhvilluara në mënyrë të posaçme nga shkuma PU, garantojnë izolim të vazhdueshëm midis anës
së ndotur dhe të pastër. Ata janë rezistues ndaj vjetërsimit, ndaj ndikimeve kimike dhe temperaturës.
Fleksibiliteti i tyre është projektuar për përshtatjen optimale me gjeometrinë e zonës së guarnicionit.

Filtrat e ajrit të kabinës me karbon aktiv (LAK)

Filtrat e ajrit të kabinës nga MAHLE furnizojnë shoferët dhe pasa-

Ky lloj mban jashtë pluhurin, ndotjen, gazet e dëmshme dhe

gjerët me ajër të pastër, pavarësisht nëse ka mjegull ose përqin-

përqindje të larta të ozonit si dhe minimizon zhurmat. Blloku i le-

dje të lartë pjalmi, dhe sigurojnë kësisoj shëndet, mirëqenie dhe

trës i përdorur është ndërtuar në tri shtresa: Një shtresë karboni

përqendrim të plotë. Ata reduktojnë edhe ngarkesën e ventilatorit,

aktive është e ndërfutur në dy shtresa gëzofi.

mbrojnë nga ndotja sistemin e ngrohjes, atë të impiantit të ajrit të
Guarnicione

kondicionuar, kabinën dhe pengojnë formimin e avullit në xhama.

n

Afate më të gjata shërbimi

n

Rezistenca e ulët e prurjes minimizon ngarkesën

n

mbi ventilatorë

Tek automjetet me rendiment të lartë operativ ose në mjedise

Përputhshmëria e saktë eliminon ajrin e bajpasit

shumë të ngarkuara përdoren shpesh parafiltra shtesë (LAP) prej
shkume poliestereni ose panele gëzofi, dhe pengojnë që filtrat

Dhe: Filtrat tanë të ajrit të kabinës nuk prodhojnë avuj të dëm-

e ajrit të kabinës të bllokohen tepër shpejt – kështu, jetëgjatësia

shëm, pasi janë prodhuar me metoda pa tretës.

e filtrave tanë LA/LAK zgjatet në mënyrë të konsiderueshme.

Mbrojtje e shumëfishtë
MAHLE u ofron pronarëve të automjeteve një përzgjedhje të
madhe të filtrave të kabinës dhe i zhvillon ata posaçërisht për

LA
Mirë

LAK
Më mirë

Mbrojtje nga:
n

Poleni

n

Gërryerja e gomave

n

Grimcat e pluhurit

n

Pluhuri industrial

n

Bloza

LAO CareMetix®
Më i mirë

= Filtër kabine pa karbon aktiv
= Filtër kabine me karbon aktiv
= Filtër kabine me mbrojtje shtesë nga erërat

Alergjenët

Bakteret

Myku

Erëra intensive

Erëra të lehta

Ozoni

Gazrat e çliruara

Pluhuri industrial

Gërryerja e gomave

Bloza

Grimcat e pluhurit

Poleni

nevojat e tyre individuale.

Motorë starter dhe gjeneratorë

Avantazhet e teknologjisë së palëve të filtrave tanë të kabinës:

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Gjatë një udhëtimi një orësh, në kabinën e automjetit futen deri në 100.000 litra ajër. Nëse filtrat e
ajrit të kabinës bllokohen ose nuk funksionojnë, përqendrimi i ndotësit në kabinën e pasagjerit mund
të rritet deri në gjashtë herë më shumë se sa ajri i jashtëm. Prandaj MAHLE rekomandon ndërrimin
e filtrave çdo 15.000 km ose të paktën një herë në vit.

E-mobiliteti dhe elektronika

Filtra kabine

Filtrat e kabinës (LA)

Pjesë motori
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Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim
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Guarnicione

CareMetix®: 5 shtresa
për t’u ndjerë gjithmonë mirë

1

Gazet e dëmshme dhe erërat
e padëshiruara

Shtresa me performancë të
lartë për filtrimin e filtrave

2

Shtresë molekulare

Poleni dhe alergjenët e çliruar

3

Shtresë teknike karboni aktiv

Myku dhe kërpudhat e mykut

4

Shtresë funksioni biologjik me
karbon aktiv

5

Shtresë mbrojtëse

Bakteret

Mbrojtje nga gazet e dëmshme
dhe erërat e padëshiruara
Mbrojtje ndaj pjalmeve
dhe alergjenët e çliruar
Mbrojtje ndaj kërpudhave
të mykut
Mbrojtje ndaj baktereve

1 Ndalon polenin, grimcat e pluhurit

(PM2.5, PM1) dhe grimcat ultra të
imta (të tilla si bloza e naftës dhe
pluhuri i frenave)

3

Eliminon me efektivitet të lartë gazrat
e dëmshme si hidrokarburet

4

Eliminon me efektivitet të larta gazrat
e dëmshme si oksidi i azotit (NOx)
dhe dioksidi i squfurit (SO2)

2 Eliminon erërat e pakëndshme,

CareMetix® (LAO) me teknologji S5 Broadband

është i ngarkuar me substanca të dëmshme për shëndetin dhe që
shkaktojnë alergji dhe erëra të këqija, të cilat filtrat e zakonshëm

mbron nga alergjenët dhe pengon
pothuajse krejtësisht rritjen e baktereve dhe të mykut

6

Kontribuon në stabilitetin e filtrit

Është mirë të dihet
Filtrat e kabinës duhet të ndërrohen njëherë në vit ose maksimumi pas plotësimit të 15.000 kilometrave. Me qëllim që
ju dhe të dashurit e zemrës tuaj të thithin

Kur jeni duke lëvizur me makinë, keni nevojë për ajër të pastër për

nuk mund t’i eliminojnë. Zgjidhja: CareMetix® me teknologjinë

vetëm ajër të pastër. CareMetix® është

të udhëtuar në mënyrë të sigurt dhe të përqendruar në qarkullimin

S5-Broadband – mbrojtje e 5-fishtë përmes 5 shtresave që filtroj-

në dispozicion edhe për automjetet me

rrugor, por edhe për t’u ndjerë mirë. Mirëpo shpesh ajri që thithim

në edhe erërat!

koncepte motori alternative.

E-mobiliteti dhe elektronika

Bloza dhe grimcat e pluhurit

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Mbrojtje nga bloza dhe grimcat
e pluhurit (PM2.5 dhe PM1)

Motorë starter dhe gjeneratorë

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Në bllokim trafiku, në tunele, në punime të mëdha rrugore, në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza
apo në fusha të sapo plehëruara mund të çlirohen gazra të dëmshme amoniaku dhe squfuri, të cilat
shkaktojnë edhe erëra të pakëndshme. Filtri i ri CareMetix® për kabinën mbron me anë të teknologjisë S5 Broadband, duke penguar që në brendësinë e automjetit të hyjë pluhuri i imët, poleni,
myku, bloza, bakteret apo erërat e pakëndshme.
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Filtra karburanti
Karteri

Vaji i motorit ndotet vazhdimisht – mbetjet e djegies, pluhuri, kar-

Filtrat e karburantit nga MAHLE i mbajnë

Bërthama e brendshme
si element mbështetës

redukton fërkimin, freskon pjesët e motorit, mbron ndaj korrozionit dhe izolon dhomën e djegies. Filtrat e vajit nga MAHLE i
mbajnë grimcat e ndotjes larg në mënyrë të besueshme. Gjeo-

gjitha kushtet – në fazat e nisjes në të ftohtë, në temperatura të
jashtme të ulëta dhe madje edhe kur elementi i filtrit është shumë

Faza 2: Këto pika të mëdha pen-

siguron punë efikase. Furnizimi i vazhdue-

gohen në fazën e veçimit (ind hidro-

shëm i karburantit arrihet nëpërmjet rregu-

grafik) që të hyjnë në karburant.

llimit të presionit dhe riqarkullimit të karbu-

Valvula e kundërkthimit
ana e pastër

rantit të tepërt nga pompa e injeksionit tek

Valvula e kundërkthimit
ana e ndotur

Të reja dhe të orientuara drejt së

serbatori – amortizimi i impulseve kom-

Disku mbulues
Guarnicioni

i ndotur. Një valvul kundërkthimi pengon boshatisjen e filtrit kur
fiket motori dhe siguron furnizim të shpejtë të vajit kur motori

më të mëdha.
n

2

1

penson luhatjet e presionit të shkaktuara

Për automjetet komerciale, MAHLE ka

nga pompa e vajit. Filtrat e benzinës nga

zhvilluar një modul special filtrash karbu-

MAHLE përputhen plotësisht me standar-

Ndërrim më efikas: Filtra të ndërrueshëm vaji

niset. Materialet e guarnicionit me vlerë të lartë dhe pjesët lidhë-

det e larta të sigurisë të prodhuesve të

ranti. Elementi i patentuar me disa stade

3

ofron veçim efikas të ujit: Në stadin e parë

automjeteve dhe sigurojnë papërshkue-

se që përputhen saktësisht garantojnë një ndarje të besueshme

Filtrat e ndërrueshëm të vajit OC mundësojnë një përdorim të

shmëri edhe në rast aksidentesh. Kusht i

midis vajit të ndotur dhe të filtruar.

thjeshtë: Për të lehtësuar lirimin e shpejtë, karteri i thellë prej plla-

rëndësishëm për funksionimin pa proble-

ke çeliku dhe me veshje pluhuri ka një polihedron. Disku mbu-

me të filtrit të karburantit është ndërrimi i

Megjithatë, kusht i rëndësishëm për funksionimin pa probleme të

lues ka një filetë për bokullën e marrjes dhe një dado për futjen

duhur sipas intervaleve të mirëmbajtjes të

filtrit të vajit është ndërrimi i duhur sipas intervaleve të shërbimit të

e guarnicionit – elementi i filtrit me një bërthamë të brendshme

përshkruara nga prodhuesi i automjetit.

mirëmbajtjes të përshkruara nga prodhuesi i automjetit.

për mbrojtje ndaj presionit të vajit që vjen nga jashtë brenda.

filtrohen grimcat e ngurta dhe në stadet
e tjera pikat e vogla të ujit lidhen në pika

4

më të mëdha (koaleshenca) dhe veçohen.
Filtra të ndërrueshëm karburanti
Vidhosen thjesht në xhunton e filetuar të

5

kokës së filtrit. Guarnicionet elastomere të

Filtra karburanti për naftë
6

Për të parandaluar veçimin e parafinës dhe
xhelatinimin në temperatura të ulëta, filtrat tanë të naftës mbështeten në nxehjen
paraprake me elemente elektrike nxehjeje
ose në riqarkullimin e karburantit që është
ngrohur nga motori. Sisteme të reja filtrash veçojnë edhe ujin në mënyrë efikase
– nëse nafta përmban ujë mund të ndodhë
korrozion dhe formim boshllëku në sistemin e injektimit.

Elementët e filtrit të vajit

ardhmes

montuara kujdesen për hermetizim midis
kokës dhe filtrit.

1

Karburanti i filtruar

Filtra benzine me performancë

2

Emulsioni te pompa

Këto përbëhen nga çelik i petëzuar me

3

Veçimi i grimcave dhe

mbrojtje kundër korrozionit, inoks, alumin

aglomerimi i pikave të ujit

ose plastikë dhe montohen në tubacionin

4

Naftë e pastër me pika uji

e karburantit. Në mënyrë opsionale, ata

5

Rrjetë hidrofobike

plotësohen me funksione të tjera (rregullim

6

Vëllimi i ujit të grumbulluar

i presionit, ngrohje paraprake, veçim i ujit).

Diagram skematik i filtrave me dy stade

Elemente filtri për karburant

me veçues uji të integruar.

Tek karterat e filtrave që hapen, në servis ndërrohen vetëm elementet e filtrave.

Moduli MAHLE i filtrave të vajit për automjete
komerciale është shumë i larmishëm për sa
i përket integrimit të anës së vajit dhe agjentit
ftohës. Si rezultat, ai ka më pak ndërfaqe dhe
pika izolimi – plastikat me performancë të
lartë ulin peshën dhe kostot.

Me elementet e filtrit të gamës OX ne u ofrojmë
ofiçinave një zgjidhje shumë ekonomike: Në
vend që të ndërrohet i gjithë filtri, ndërrohet
vetëm elementi i filtrit – një zgjidhje e arsyeshme
ekologjike që kursen kostot materiale dhe të
asgjësimit. Elementet e filtrit të vajit disponohen
për të gjithë filtrat e vajit me karter të ndashëm.

Filtra

Një valvul e çlirimit të presionit garanton furnizimin me vaj në të

Element filtri prej
letre speciale

pikat e vogla të ujit lidhen në pika

ndotjes dhe kësisoj edhe kundër korrozionit. Kjo mbron funksionimin e motorit dhe

Faza 1: Krahas filtrimit të grimcave,

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

rezistenca e lartë e presionit të karterit.

të mbrojnë kundër grimcës më të vogël të

Karteri mbetet në motor. Kjo kursen kostot
materiale dhe mbron resurset.

Motorë starter dhe gjeneratorë

ftohtë – ngarkesat maksimale deri në 20 bar kompensohen nga

n

E-mobiliteti dhe elektronika

metria e qëndrueshme e palosjes siguron stabilitet nisjeje në të

shme. Materialet filtruese me cilësi të lar-

Guarnicione

Valvula bajpas

në konsumimin e komponentëve të motorit. Vaji i pastër i motorit

Veçimi i ujit bëhet në dy faza:

larg objektet e huaja në mënyrë të besue-

Susta

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

boni i vajit, bloza, grimcat abrazive dhe kondensatet përshpejtoj-
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Guarnicione

Filtra CleanLine
Ndarja më efikase e ujit

Krahasimi midis ndarësve konvencionalë të ujit dhe
konceptit MAHLE

ftë, rezultatet e provës tregojnë se kur karburanti ndotet,
shkalla e ndarjes së ujit të këtyre sistemeve bie nga 96 në më pak

Ndarja e ujit me dy nivele
(filtrat CleanLine)

Ndarja e ujit me një nivel
(sistemi tradicional)

Filtra

Sistemet tradicionalë të filtrave funksionojnë në një nivel. Sidoqo-

sipas parimit me dy nivele.
Niveli 1
Filtrimi i naftës nga ndotësit dhe grumbullimi i pikave të ujit
1

4

Ndarja e pikave të grumbulluara të ujit nga karburanti i filtruar

2

5

Duke bllokuar papastërtitë në nivelin e parë të filtrit, uji mund të

3

6

Niveli 2

ndahet në mënyrë më efikase në nivelin e dytë. Kjo siguron ndar-

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

se 15 përqind. Kjo është arsyeja pse filtri CleanLine funksionon

Uji i ndarë kullohet

Testet në terren dhe testet laboratorike vërtetojnë se koncepti i ri
me dy nivele, në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, është më
superior se sistemet tradicionale.
Tre versione do të jenë në dispozicion në të gjithë botën:
n

Filtri i karburantit –
ndryshohet lehtë dhe pastër

CleanLine me 2 nivele pa rezervuar uji
(i disponueshëm në EMEA)

n

Karburant naftë me papastërti dhe ujë

2

Papastërtitë dhe uji ndahen në një nivel

3

Shkalla e ndarjes së ujit të filtrit zvogëlohet
gjatë ciklit të tij jetësor

CleanLine me 2 nivele, me rezervuar uji të integruar
(i disponueshëm vetëm në Amerikën e Jugut)

n

1

4

Karburant naftë me papastërti dhe ujë

5

Niveli 1: Papastërtitë ndahen dhe pikat
e vogla të ujit grumbullohen

CleanLine me 1 nivel pa rezervuar uji
(i disponueshëm në EMEA)

6

Niveli 2: Pikat më të mëdha të ujit ndahen
nga karburanti i pastruar i naftës

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

gla të ujit.

E-mobiliteti dhe elektronika

falë ndarjes së dy niveleve të filtrit, ndahen edhe pikat më të vo-

Motorë starter dhe gjeneratorë

jen maksimale të ujit në të gjithë intervalin e servisit. Përveç kësaj,

Filtri më pak i bllokuar

Shkalla e ndarjes së ujit (%)

Presion diferencial (mbar)

100

Karburanti naftë ka një tendencë natyrore për të përthithur ujë. Në

Filtrimi më efikas në dy nivele të filtrit CleanLine ndan më shumë

90

vendet si Amerika e Jugut ky problem është përkeqësuar në vitet

papastërti dhe zvogëlon shkallën e bllokimit në secilën kategori të

80

e fundit nga përdorimi i përzierjeve të bionaftës. Sa më e lartë të

automjeteve (p.sh. rritja e presionit diferencial).

70
60

jetë tendenca për thithjen e ujit, aq më shumë rritet përmbajtja e

50

Nota më të larta në krahasim
me sistemet tradicionale 

ujit në karburant dhe aq më i vështirë bëhet filtrimi.

40
30

Uji duhet të hiqet nga karburanti naftë, përndryshe do të dëm-

20

tojë përbërësit e sistemit të injektimit si pompën e karburantit,
injektorët, valvulat dhe përbërësit e furnizimit me karburant. Një
problem tjetër lind nga mikroorganizmat që shumohen shpejt në
karburantin vertikal të naftës me një përmbajtje të rritur të ujit.
Këto organizma gjithashtu bllokojnë filtrin dhe rrisin kështu pre-

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

Filtri ndan më shumë ujë
nga karburanti naftë

sionin diferencial.

Gjendja
e filtrit

Shkalla e ndarjes së
ujit të sistemeve tradicionale me një nivel

Shkalla e ndarjes së
ujit të filtrit CleanLine
me dy nivele

Filtër i ri

Mbi 93%

Mbi 93%

Filtër i përdorur
në kushtet
e funksionimit

Deri në 20%

Mbi 70%

10
0
0

sistemeve tradicionale bëhet gjithnjë e më i

afatgjatë. Falë filtrimit me dy nivele, filtri CleanLine, në mjedisin di-

dukshëm me kalimin e kohës.

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

Masa e grimcave të shtuara të papastërtisë (g)

Superioriteti i filtrimit me dy nivele përkundrejt
Një presion diferencial shumë i lartë dëmton sistemin në planin

5

Guarnicione

Mbrojtja nga rreziku i vazhdueshëm

Pjesë motori
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Shkalla e ndarjes së ujit
Presion diferencial

CleanLine
CleanLine

Shkalla e ndarjes së ujit
Presion diferencial

Konkurrenti A
Konkurrenti A

Konkurrenti B
Konkurrenti B

Filtra

34

Ndarje më efikase e ujit nga karburanti naftë

1.400

Përparësitë e filtrit CleanLine

1.000
800

400

600
Motori pas 0 orë funksionimi

300

0 km rendiment operativ pas zëvendësimit

n

400

mbajtës i pluhurit gjatë gjithë jetës

200
0

200

Ndarja maksimale e ujit dhe kapaciteti

0

2

4

6

8

10

12

14

n

Shkalla superiore e efikasitetit

n

Mbrojtje më e mirë e sistemit të injektimit

n

Kursim kostosh për shërbimin e mirëmbajtjes

16

Numri i ditëve
100
B0 – Naftë S10

0
Prurja:
150 l/orë
Automjet i lehtë

■ Konkurrenti

Prurja:
400 l/orë
Automjet me
peshë mesatare
■ CleanLine

Prurja:
600 l/orë
Automjet me
peshë të rëndë
Motori pas 300 orë funksionimi

B5

B20

B50

B100

Më pak ujë në karburantin naftë –
testimi laboratorik disa ditor i bionaftës

20.000 km rendiment operativ pas zëvendësimit

së injektorëve dhe pompave të karburantit
n

Karter plastik i fuqishëm

n

Kosto më e ulët për kilometër

n

Multiaplikim për disa përdorime, pra

Sa më i lartë të jetë proporcioni i bionaftës, aq më e lartë është
përmbajtja e ujit në karburantin naftë.

Ndarja efikase e ujit –
provë laboratorike me filtra të ndotur
Është bërë një krahasim midis tre sistemeve: MAHLE, konkurrenti A dhe konkurrenti B. Pavarësisht nga ndotja më e rëndë e
Motori pas 750 orë funksionimi
50.000 km rendiment operativ pas zëvendësimit

■ Konkurrenti ■ CleanLine

Përmbajtja e ujit (ppm)

më pak ngarkesë dokumentimi
n

Zëvendësim i lehtë i filtrit dhe përdorim
i rezervuarit ekzistues të ujit

E-mobiliteti dhe elektronika

1.200
500

filtrit, sistemi CleanLine me dy nivele ishte në gjendje të ndante
më shumë ujë.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Presion diferencial (mbar)

Motorë starter dhe gjeneratorë

Përmbajtja e ujit (ppm)

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

rekt konkurrues ofron zgjidhjen më efikase për këtë sfidë.
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Oksidet e azotit (NOx) kontribuojnë në formimin e mjegullës, shiut

Uji që përmban tretësira e uresë e ndan acidin izocianik në amo-

kur ajri qarkullon nga kompresori ose nga

acid dhe përkeqësojnë efektin e gazeve serë. Për të reduktuar

niak dhe në dioksid karboni (hidroliza).

enë të ndara dhe rigjenerohet gjithmonë

shkarkimet, përdoret AUS 32 (tretësirë ureje 32,5%). AUS 32 është

Shumë procese kontrolli dhe rregullimi tek

automatikisht. Disa ndarës vaji (coalescer)

i ujshëm, i kthjellët, johelmues, nuk përbën rreziqe gjatë trajtimit

Në fund, oksidet e azotit të pranishme në sistemin e gazit të

automjetet komerciale punojnë me ajër të

janë të integruar në bobinat e tharësit të

dhe nuk shkakton rreziqe për njeriun dhe mjedisin. AUS 32 shitet

shkarkimit reagojnë me amoniakun në katalizator dhe kthehen

ngjeshur, siç është rasti i sistemit të fre-

ajrit me qëllim që të zgjasin jetëgjatësinë

në pikat e karburantit ose te distributorët e aksesorëve me këto

në azot të padëmshëm dhe në avuj uji.

nave. Nëse ajri përmban ende lagështi,

e sistemeve dhe të ndajnë grimcat më të

marka: AdBlue në Evropë, DEF në Amerikën e Veriut, ARLA 32

mund të shkaktohen dëme tek tubacionet

vogla të vajit nga ajri.

në Brazil. Konsumi i tij përbën afro 5% të konsumit të karburantit të një automjeti.

Problemi i ndotjes –
zgjidhja nga MAHLE

ar këtë, tharësit e ajrit heqin lagështinë.

AUS 32 bën të mundur përputhshmërinë me kufijtë gjithnjë e më

Gjithnjë e më tepër prodhues po përdorin sistemet SCR dhe kër-

Si komponentë të rëndësishëm për sigu-

të rreptë të EURO 6 dhe Tier-2-Bin5 (SHBA) dhe jo vetëm. Kjo

kesa për tretësirën e uresë po rritet. Procese gjithnjë e më kom-

rinë, tharësit e ajrit duhet të ndërrohen si-

metodë e pastrimit të gazit të shkarkimit është teknikisht komplek-

plekse depozitimi dhe transportimi po rrisin rrezikun e ndotjes

pas udhëzimeve të prodhuesit.

se dhe transformon oksidet e azotit në azot të padëmshëm (N2)

duke bërë që komponentë të ndjeshëm (diza injeksioni, kataliza-

dhe ujë (H2O) nëpërmjet reduktimit katalitik selektiv, shkurt SCR.

torë, komponentë të tjerë të sistemit) të ndoten, të konsumohen

dhe rezervuarët. Nëse filmi vajosës është

Guarnicione

Në këtë mënyrë bëhet menjëherë aktive

ratura. Ata përmbajnë një agjent tharës,

Për ta evituar një gjë të tillë, MAHLE Aftermarket ofron filtra ureje në

i cili rigjenerohet nga kontrolli i sistemit –

Nëpërmjet pipëzave injektuese, tretësira e uresë spërkatet në

cilësi të provuar pajisjesh origjinale. Materialet e saj filtruese me pore

në të njëjtën kohë largohen papastërtitë

mënyrë të kontrolluar nga një serbator i veçantë në rrjedhën e

fine garantojnë funksionimin e duhur afatgjatë të sistemeve SCR.

nga parafiltri dhe uji i kondensuar. Fishekët

gazit të shkarkimit – direkt para katalizatorit SCR. Gazet e nxehta

e tharësit të ajrit MAHLE janë rezistues

të shkarkimit e shpërbëjnë tretësirën e uresë në amoniak dhe në

ndaj korrozionit, brenda dhe jashtë, dhe

acid izocianik (termoliza).

punojnë në mënyrë të besueshme edhe

Bobinat e tharësit të ajrit nga MAHLE

nën kushte të vështira.

Materialet më të mira për
sigurinë e njeriut, motorit dhe
mjedisit
Këmisha e fishekut të tharësit të ajrit përbëhet nga çelik i fortë ose polietilen (PE).
Ajo ka një filetë të presuar në anën ballore
për t’u vidhosur në kokë. E veçanta është
përmbajtja e këtij fisheku: Ai përbëhet nga
perla granulati ose silikoni vetëm 1-3 mi-

Të pajisur mirë për të ardhmen

Motorë starter dhe gjeneratorë

ose të prishen plotësisht.

Sistemi SCR

nojnë në mënyrë të pavarur nga tempe-

E-mobiliteti dhe elektronika

Fishekët e tharësit të ajrit nga MAHLE pu-

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

i njomur, ai mund të ngrijë. Për ta evitu-

limetra, në varësi të përdorimit ose të tipit
të automjetit. Materialet janë me pore mjaft
të hapura. E gjithë sipërfaqja është e projektuar në mënyrë të tillë që lagështia të
merret dhe të nxirret shumë shpejt.

Filtrat e ureve nga MAHLE sigurojnë funksionimin e
sigurt dhe të fortë të sistemit SCR. Kjo do të thotë
që ju jeni të pajisur në mënyrë ideale për standardet aktuale dhe të ardhshme të shkarkimeve.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Për operimin
e sistemeve
të sigurisë
së ajrit të
kompresuar

Posaçërisht për automjete
komerciale

Filtra të uresë

Filtra

Bobina tharje ajri
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Filtra për vajin e kambios
Në mënyrë që kambio të jetojë më gjatë

Avantazhet për shoferët:

Ashtu si të gjitha mjetet e operimit në automjet, edhe vaji i kam-

n

Shmangia e kostove të riparimit të kambios

bios i nënshtrohet vjetrimit dhe konsumimit. Në temperatura të

n

Performancë shumë më e mirë në ndërrimin e marsheve

larta – të shkaktuara nga udhëtimi sportiv ose udhëtimi me rimor-

n

Eliminimi i defekteve të vogla të kambios

kio, për shembull – vaji i kambios automatike mund të vjetrohet
më shpejt sesa në kushte normale.

Krahasimi i metodave të ndërrimit të vajit

(p.sh. lëkundje ose performancë e dobët në nisje)
n

Kilometrazh më i lartë i kambios

Filtrat e vajit të kambios nga MAHLE
Filtrat tanë të vajit të kambios heqin gërryerjet nga kambio dhe e
mbrojnë atë në mënyrë efektive nga dëmtimet. MAHLE ofron që
sot zgjidhjet e përshtatshme për një numër marka makinash dhe
lloje automjetesh të njohura. Kjo gamë do të vazhdojë të zgjerohet vazhdimisht edhe në të ardhmen.

Ndërrimi statik i vajit

+

Ndërrimi dinamik i vajit

90% deri 100% e vajit ndërrohet me
metodën dinamike të ndërrimit të vajit.

Është mirë të dihet
Në mënyrë që kambiot automatike gjithnjë e më komplekse të
jetojnë më gjatë dhe të funksionojnë pa probleme, shumë prodhues automjetesh po i ndryshojnë kriteret për vajin e kambios: jo mbushjes për gjatë gjithë jetës, por zëvendësim i rregullt
sipas nevojës.

Thjesht më mirë: ndërrim dinamik i vajit
Në rastin e ndërrimit konvencional ose statik të vajit, ndërrohet
rreth 30 deri 50% e vajit të kambios dhe vaji i ri përzihet me vajin e vjetër. Nga ana tjetër, në rastin e ndërrimit dinamik të vajit të
kambios me ndihmën e pajisjes pastruese MAHLE FluidPRO®
ndërrohet deri në 100% e vajit.

25% e automjeteve të regjistruara në BE kanë
tashmë kambio automatike – tendenca është në rritje.
Me rreth 40% është rritur prodhimi mbarëbotëror i
automjeteve me kambio automatike gjatë 5 viteve të
fundit.
Ndërrimi i vajit të kambios çdo 60.000 km ose çdo

4 vjet zgjat jetëgjatësinë e kambios automatike dhe
siguron një reagim optimal të ndërrimit të marsheve.

MAHLE ofron gamën e plotë të filtrave në cilësi të pajisjeve origjinale. Të gjithë filtrat kanë efekt të lartë për
mbrojtjen e njeriut, motorit dhe ambientit. Përveç kësaj,
gama e produkteve zgjerohet vazhdimisht me produkte
inovative si për shembull filtrat CleanLine. Edhe këto filtra
prodhohen gjithashtu në cilësi të pajisjeve origjinale.
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Menaxhimi termik
Më 1 Janar 2020, pas marrjes të të gjitha aksioneve të Behr Hella Service (BHS) nga MAHLE
Aftermarket, të gjitha aktivitetet e mëparshme u transferuan nga BHS tek MAHLE. Për klientët
MAHLE, kjo do të thotë qasje në një portofol të gjerë të produkteve të menaxhimit termik për
autoveturat dhe automjetet komerciale, si dhe automjetet bujqësore dhe makineritë e ndërtimit.
Produktet do të operohen nën markën e shitjeve BEHR dhe portofoli do të zgjerohet vazhdimisht.

Ftohje motori

Ajri i kondicionuar

n

Ftohës radiatori

n

Kompresorë për ajrin e kondicionuar

n

Rezervuarë kompensimi

n

Kondensatorë për ajrin e kondicionuar

n

Freksione Visco /Freksione ventilatori

n

Tharës filtri dhe akumulator

n

Ftohës radiatori/Ventilatorë kondensatori

n

Valvula zgjerimi dhe mbyllje

n

Intercooler

n

Vaporizuesi

n

Ftohës vaji

n

Çelësa për ajrin e kondicionuar

n

Shkëmbyes nxehtësie për kabinën

n

Elementë elektrikë të kontrollit

n

Ftohës i riqarkullimit të gazrave

®

për flapat e përzierjes

të shkarkimit

n

Turbina për ajrin e kabinës

n

Pompa uji dhe pajime

n

Vajra kompresori për ajrin

n

Çelësa dhe sensorë

n

Termostate

e kondicionuar
n

Rregullator i turbinës së ajrit të

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Produkte për të
gjitha llojet e motorit

E-mobiliteti dhe elektronika

Motorë starter dhe gjeneratorë

kondicionuar dhe rezistenca

Filtra

Portofoli
i zgjeruar

Guarnicione

Pjesë motori
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Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar
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Pompa uji dhe sete

Ata që sigurojnë në mënyrë efikase ajrin

Si një element qendror i një qarku ftohës,

performancën e një moduli ftohës. Për

Për të ftohur një motor në mënyrë efika-

Temperatura e djegies në cilindër luan

ftohës zvogëlojnë konsumin e karburan-

pompat e ujit janë ndër pjesët më të kër-

shkak të pozicionit të tyre në rrjedhën e

se, nuk ka nevojë vetëm për radiator me

një rol të madh në formimin e oksideve të

tit dhe mbrojnë mjedisin. Me produktet

kuara të këmbimit. Në mënyrë që të për-

ajrit në pjesën e përparme të automjetit,

performancë të lartë, por edhe për ven-

azotit në dhomën e djegies. Radiatorët e

e markës tradicionale Visco®, e cila ek-

mbushë kërkesat e tregut, MAHLE ofron si

ata mund të çlirojnë jashtë në mënyrë op-

tilatorë të performancës së lartë, ashtu si

riqarkullimit të gazrave të shkarkimit nga

ziston për më shumë se 50 vjet, MAHLE

pompa tradicionale me rripa, ashtu edhe

timale nxehtësinë e motorit, e cila është

modelet nga MAHLE. Ata përbëhen nga

MAHLE bëjnë të mundur respektimin e

ka ventilatorë dhe motorë ventilatorësh

modele të vëna në lëvizje në mënyrë elek-

absorbuar nga ftohësi. Të gjithë kompo-

një motor elektrik me një rrotë ventilato-

besueshëm të vlerave limite të vlefshme.

veçanërisht të sprovuar dhe me perfor-

tronike. Në të gjithë gamën, pompat tona

nentët si blloku i radiatorit dhe rezervuari i

ri me fllanxhë. Nëse janë të instaluar para

Shkëmbyesit e veçantë të nxehtësisë të

mancë. Bashkuesit Visco® sigurojnë kur-

të ujit karakterizohen nga cilësia e tyre e

ujit, përfshirë të gjitha lidhjet dhe elemen-

ose prapa kondensatorit ose radiatorit të

përbërë nga çelik inoks ose alumin me

sime shtesë dhe zvogëlimin e zhurmës

lartë dhe plotësojnë të gjitha kërkesat për

tet e përforcimit, në MAHLE karakterizo-

ftohësit, ata nxjerrin në mënyrë të besue-

cilësi të lartë, ftohin shpejt një pjesë të

së motorit.

funksionin dhe saktësinë e përshtatjes. Ato

hen nga përpunimi i tyre i kujdesshëm dhe

shme nxehtësinë nga lëngu ftohës përmes

rrjedhës kryesore të gazit shkarkues. Kjo

jetëgjatësia e madhe. Vetë blloku i radia-

rrjedhës së tyre të ajrit. Makinat me ajër të

pastaj futet përsëri në ajrin e aspirimit.

Në rastin e automjeteve komerciale dhe

ponent më vete (ndoshta duke përfshirë

torit përbëhet nga rrjeti i radiatorit me një

kondicionuar kanë nevojë për një ventilator

Temperatura më e ulët e djegies në cilin-

motorëve të fuqishëm të autoveturave, ata

edhe fashot O dhe guarnicionet), por edhe

sistem tub/brinjë, nga fletët e tubit dhe

shtesë ose përkatësisht më të fuqishëm.

dër ka një efekt pozitiv në formimin e NOx.

mundësojnë rregullimin e rrjedhave të aj-

si sete lehtësisht të instalueshme, me rri-

pjesët anësore. Radiatorët tradicionalë e

rit ftohës sipas nevojës duke vendosur, në

pa me dhëmbë të koordinuar në mënyrë

kanë rezervuarin e ujit prej poliamide të

varësi të temperaturës, lidhjen fërkuese me

të përsosur dhe, nëse është e nevojshme,

përforcuar me fibra qelqi. Por për këtë

rrotën e ventilatorit dhe duke ndikuar në

me rrotull tensioni, rrotull pulexhë dhe rro-

janë në dispozicion radiatorët tërësisht

shpejtësinë e tij. Nëse nuk nevojitet ajër

tull drejtimi, guarnicione dhe amortizues.

prej alumini, me peshë të zvogëluar dhe

ftohës, bashkuesi fiket plotësisht.

nuk janë të disponueshme vetëm si kom-

Filtra

Radiator i riqarkullimit të
gazrave të shkarkimit

Ventilatorë dhe bashkues

Radioatorët tanë janë thelbësorë për

Ventilator kondensatori/
radiatori ftohës

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Ftohës radiatori

Guarnicione

Pjesë motori

Ftohje
motori

Me radiatorët e sofistikuar të vajit nga

Shkëmbyes nxehtësie për
kabinën

MAHLE, jo vetëm që zgjaten intervalet për

Shkëmbyesit e nxehtësisë për kabinën nga

ndryshimet e vajit, por për shkak të spek-

Rezervuarë kompensimi

MAHLE shfrytëzojnë nxehtësinë e mbetur

Intercooler

trit të temperaturës pothuajse konstante

Nëse temperatura e lëngut ftohës rritet, ai

nga motori për menaxhimin e temperaturës

Nga rritja e performancës në të gjithë gamën e shpejtësisë së rrotullimit, tek kursimet e

të vajit të motorit rritet edhe jetëgjatësia e

zgjerohet. Kështu rritet në të njëjtën kohë

në kabinën e automjetit. Parimi është po

karburantit dhe deri tek lehtësimi termik i motorit: Ftohja e ajrit të djegies nga intercooler

motorit. Në mënyrë që të jemi në gjendje

presioni në sistemin e ftohjes. Në mënyrë

aq i thjeshtë sa edhe efektiv: Lëngu ftohës

në motorët e ngarkuar turbo ka shumë përparësi. Prandaj nuk është çudi që pothuajse të

të plotësojmë të gjitha kërkesat e klientëve

që të jetë në gjendje të mbajë këtë kon-

rrjedh përmes shkëmbyesve të nxehtësisë

gjitha automjetet moderne që kanë turbokompresorë janë të pajisura me to.

tanë, ne ofrojmë një përzgjedhje të madhe

stante, rezervuarët e fuqishëm të kom-

të vendosur nën tabelën e kroskotit. Dhe

të llojeve të radiatorëve të vajit, të ftohur

pesimit nga MAHLE thithin lëngun ftohës

pikërisht këtu kalon rrjedha e ajrit e gjene-

MAHLE ka në dispozicion dy versione të ndryshme: Modele për ftohjen direkte të inter-

me ajër dhe lëng ftohës. Radiatori varia-

që zgjerohet, përmes një valvule që ndo-

ruar nga turbina e ajrit të kabinës. Ajri që

cooler, në të cilën radiatori i instaluar në pjesën e përparme të automjetit ftohet nga ajri

bël i vajit me pllaka pirgje, i cili nuk kërkon

dhet në kapakun izolues. Në këtë mënyrë

nxehet në këtë mënyrë transferon tempe-

i ambientit, si dhe modele me ftohje indirekte të intercooler. Lëngu ftohës rrjedh përmes

një karter për lëngun ftohës dhe është

ata sigurojnë në mënyrë të besueshme që

raturën drejtpërdrejt në kabinën e pasagje-

këtyre dhe ato e transferojnë nxehtësinë në ajrin e ambientit përmes një radiatori me tem-

prodhuar tërësisht prej alumini, është

presioni të kthehet në vlerën e paracaktuar

rit dhe kështu siguron një ajër të kondicio-

peraturë të ulët.

veçanërisht i lehtë dhe kursen hapësirë.

dhe sistemi i ftohjes të lehtësohet.

nuar të rehatshëm kur jashtë është ftohtë.

E-mobiliteti dhe elektronika

Radiator vaji

Motorë starter dhe gjeneratorë

thellësi më të vogël instalimi.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim
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Një pamje e qartë dhe një ajër i kondicio-

Rregullator i turbinës së ajrit të
kondicionuar dhe rezistenca

Vajra kompresori për ajrin
e kondicionuar

Kondensatori i ajrit të kondicionuar është

të sistemit të ajrit të kondicionuar, Orifice

nuar i këndshëm në kabinë – turbinat

Rregullatorët e turbinës rregullojnë ventila-

Cilësia e vajit të përdorur për kompreso-

“antagonist” i kompresorit të ajrit të kon-

Tube ndodhet përpara vaporizuesit dhe

e ajrit të kabinës nga MAHLE jo vetëm

torin e turbinës dhe kështu rrjedhën e aj-

rin e ajrit të kondicionuar të përdorur është

dicionuar: Nëse ky i fundit e ngjesh dhe e

ndan zonat me presion të lartë dhe të

që luajnë një rol të madh në rehatinë, por

rit në pjesën e pasagjerëve. Ato shpesh

vendimtare për funksionimin e sigurt dhe

ngroh refrigerantin, kondensatori e ul për-

ulët në qarkun e refrigerantit. Refrigeranti

edhe në sigurinë e shoferit dhe pasagje-

janë të vendosura afër turbinës së kabinës

të përhershëm të sistemit të kondicionimit.

sëri temperaturën. Për këtë qëllim, gazi

i lëngshëm injektohet përmes valvulës në

rit. Është edhe më e rëndësishme që ato

ose instalohen direkt në ventilator. MAHLE

Përdorimi i vajrave të gabuar ose me cilësi

rrjedh nëpër tuba dhe fletët e kondensa-

vaporizues, ku shndërrohet në gaz dhe

të përpunohen me kujdes, gjë që siguron

ofron versione të ndryshme të rregulla-

të ulët mund të çojë në shtim të gërryerjes

torit të kondicionimit të instaluar përpara

lëshon ftohjen e dëshiruar avulluese. Në

një jetëgjatësi të madhe.

torëve që punojnë ose në mënyrë elektri-

dhe dështim të parakohshëm të kompre-

radioatorit të ftohësit, dhe gjatë procesit

mënyrë që të arrihet kapaciteti optimal

ke ose elektronike: Rregullatorët elektrikë

sorit të ajrit të kondicionuar. MAHLE ofron

çliron nxehtësi. Kjo zvogëlon presionin dhe

i ftohjes, valvulat zgjeruese MAHLE ose

të turbinës së ajrit kanë disa rezistenca

vajra kompresori sintetikë. Rekomandimi

refrigeranti lëngëzohet. Në mënyrë që të

Orifice Tubes rregullojnë rrjedhën e refri-

dhe zakonisht edhe një siguresë termike

ynë i veçantë vlen për vajin PAO 68, i cili e

lehtësojë logjistikën dhe montimin, MAHLE

gerantit saktësisht sipas nevojës.

të integruar. Në rast mbingarkese ato fiken

ka provuar veten për mbi 20 vjet përdorim

ka në gamën e tij një numër të madh të

për të mbrojtur përbërësit e tjerë. Rregu-

dhe kontribuon në rritjen e performancës

kondensatorëve për ajrin e kondicionuar,

llatorët elektrikë mundësojnë që ventilato-

së sistemit të ajrit të kondicionuar. Ndry-

si dhe module të gatshme. Tek këto, një

ri të funksionojë në nivele të ndryshme të

she nga vajrat e tjerë, vaji PAO 68 nuk është

kondensator me tub të sheshtë dhe rezer-

shpejtësisë. Rregullatorët elektronikë të tur-

higroskopik, d.m.th nuk thith lagështi nga

vuar mbledhës/kompensues me tharës të

binës nga MAHLE aktivizohen përmes një

ajri i ambientit. Mund të përdoret në vend

integruar është tashmë një njësi.

sinjali të moduluar me gjerësi impulsi. Me

të vajrave të ndryshëm PAG dhe mund të

ndihmën e tyre, kondicionimi i ajrit mund të

përdoret në sistemet e ajrit të kondicionu-

rregullohet shumë rehatshëm përmes ven-

ar me R134a dhe pjesërisht R1234yf; pje-

tilatorit. Një tjetër plus është aftësia e tyre

sërisht edhe në kompresorët e ajrit të kon-

për vetëdiagnostikim: Ata e njohin vetë sta-

dicionuar të operuar elektrikisht (ju lutemi

tusin e tyre dhe raportojnë çdo gabim me-

vini re përmbledhjen e përdorimit). Kjo do

njëherë në njësinë e kontrollit.

të thotë një thjeshtim i rëndësishëm në

Tharës filtër dhe akumulator

Kompresori i ajrit të kondicionuar është

Nëse refrigeranti është i ndotur ose për-

thelbësor për menaxhimin e temperaturës

mban lagështirë, midis të tjerash mund të

në një autoveturë: Ai ngjesh refrigerantin e

dëmtohet kompresori i ajrit të kondicio-

gaztë dhe në këtë mënyrë e ngroh atë. Më

nuar. Kjo parandalohet nga tharësit e fil-

pas refrigeranti rikthehet në kompresorin e

trave MAHLE të përpunuar me kujdes, të

përdorim: Një version i vajit PAO 68 është
i mjaftueshëm për shumicën e përdori-

Vaporizuesi

cilët, në varësi të llojit të sistemit, quhen

Vaporizuesi është një element thelbësor

gjithashtu akumulatorë: Kur refrigeranti i

nimit dhe avulluesit, ku prodhohet ftohja

Elementë elektrikë të kontrollit
për flapat e përzierjes

për menaxhimin e temperaturës. Ai ndo-

lëngshëm rrjedh përmes tij, ai kalon për-

e dëshiruar avulluese për kabinën – dhe

Elementet e kontrollit të drejtuar në mënyrë

dhet në kabinën e automjetit poshtë

mes një filtri higroskopik që pengon si la-

cikli fillon përsëri nga e para. Njësia zako-

elektrike për sistemet e ajrit të kondicio-

tabelës së kroskotit dhe është i integruar

gështinë ashtu edhe grimcat e imëta. Si-

nisht vihet në lëvizje nga një rrip transmi-

nuar nga MAHLE plotësojnë edhe kërke-

në sistemin e ventilimit. Vaporizuesi përdo-

doqoftë, meqenëse tharësi i filtrit mund të

sioni V nëpërmjet motorit. Kompresori i

sat më të larta: Ato përdoren kryesisht në

ret për të shkëmbyer nxehtësinë midis ajrit

thithë vetëm një sasi të kufizuar lagështie

ajrit të kondicionuar është i mbushur me

sistemet e rregulluara automatikisht të aj-

përreth dhe refrigerantit të sistemit të ajrit të

para se të ngopet mjeti tharës, ai duhet të

Çelësa për ajrin e kondicionuar

një vaj të veçantë për lubrifikim, i cili qar-

rit të kondicionuar për të komanduar fla-

kondicionuar. Refrigeranti i lëngshëm nën

zëvendësohet rregullisht çdo dy vjet ose

Çelësat MAHLE për ajrin e kondicionuar

kullon pjesërisht me refrigerantin në siste-

pat e ajrit ose flapat e përzierjes. Në këtë

presion të lartë kalon këtu në gjendje të

pas çdo hapjeje të qarkut të refrigerantit.

komandojnë në mënyrë të besueshme rele

min e ajrit të kondicionuar. Në varësi të

mënyrë ato sigurojnë që rrjedha e ajrit të

gaztë. Ftohja e avullimit që rezulton lësho-

Gjithashtu, tharësit e filtrave nga MAHLE

të ndryshme të rrymës funksionale dhe rre-

madhësisë së sistemit ndryshojnë edhe

shpërndahet në mënyrë optimale në ka-

het në mjedis përmes sipërfaqes së madhe

kryejnë një detyrë tjetër të rëndësishme:

gullojnë ndezjen dhe fikjen e përbërësve

dimensionet e kompresorit të ajrit të kondi-

binën e automjetit. Kjo zvogëlon rrezikun

të vaporizuesit dhe drejtohet nga rryma

Pjesa e sipërme e tyre shërben si hapësi-

individualë të sistemit sipas pikave të për-

cionuar. Gama e modeleve me cilësi të lartë

që dritaret të mjegullohen ose të krijojnë

e turbinës direkt në kabinën e automjetit.

rë kompensimi, pjesa e poshtme si depozi-

caktuara të presionit. Në këtë mënyrë, ato

e MAHLE është e gjerë dhe gjithashtu për-

akull, ose që përqendrimi i shoferit të dëm-

Vaporizuesit MAHLE karakterizohen nga

tues i refrigerantit. Në këtë mënyrë, luhatjet

mundësojnë që kondicioneri të përdoret në

fshin gjeneratën e fundit të njësive të veçan-

tohet për shkak të një ajri të kondicionuar

performanca e tyre e lartë, thellësia e ulët

e presionit në sistem mund të ekuilibrohen

mënyrë të sigurt dhe efektive në çdo kohë

ta të automjeteve me energji elektrike.

të pakëndshëm.

e instalimit dhe pesha e ulët.

në mënyrë optimale.

dhe në të gjitha kushtet.

ajrit të kondicionuar përmes stacioneve të
ndërmjetme të kondensatorit të kondicio-

meve. Të dy kompresorët e ajrit të kondicionuar të operuar me vaj PAO 68 dhe
vaj PAO 68 Plus UV janë të mbuluar nga
garancia e plotë e MAHLE.

E-mobiliteti dhe elektronika

Kompresori i ajrit të kondicionuar

Filtra

Turbina e ajrit të kabinës

Valvula e zgjerimit ose, në varësi të dizajnit

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Valvula zgjerimi dhe Orifice Tube

Motorë starter dhe gjeneratorë

Kondensatorë për ajrin e kondicionuar

Guarnicione

Pjesë motori

Ajrimi i
kondicionuar

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim
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Pjesë motori
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Standardi është gjithmonë
i mirë

afërsisht 4.500 produkte që prodhohen
nga MAHLE, AKG, HANON dhe prodhues

Afërsisht 3.000 produkte standarte me ci-

të tjerë OE (pajisjeje origjinale).

lësi përputhëse që nuk e kanë shtojcën
PREMIUM LINE ofrojnë një performancë

Produktet PREMIUM LINE me cilësi OE

të mirë dhe përfaqësojnë një zgjidhje eko-

(pajisjeje origjinale) janë veçanërisht të

nomike me një raport të shkëlqyeshëm

qëndrueshme dhe japin performancë të

çmim-performancë. Cilësi e mirë me një

lartë edhe në kushte ekstreme, duke i bërë

çmim të përballueshëm.

ato zgjidhjen ideale për klientët që presin
më të mirën.

Në rreth 1.200 raste përdorimi, konsumatori ka zgjedhjen midis premium dhe stan-

PREMIUM LINE në cilësi OE –
për klientët që presin më të mirën

Diferencimi i qartë i cilësisë

dardit të mirë.

Katalogët shpesh tregojnë dy produk-

Dhe gjëja më e rëndësishme: Me produktet

te që përputhen me automjetin. Për se-

e duhura, PREMIUM LINE ose Standard,

cilin produkt PREMIUM LINE ka një eti-

dhe servise të dobishme, ju mund t’i bëni

ketë përkatëse. Etiketa PREMIUM LINE

klientët tuaj të lumtur dhe siguroheni që ata

mund të shihet edhe në etiketat e pake-

do të vijnë përsëri tek ju.

timit dhe të vetë pjesëve. Falë klasifikimit
të qartë të produktit, ajo që dorëzohet në
kuti është gjithmonë e dallueshme.

Motorë starter dhe gjeneratorë

cilësi OE (pajisjeje origjinale) dhe përfshin

E-mobiliteti dhe elektronika

PREMIUM LINE ofron pjesë këmbimi me

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Premium
apo
standard
i mirë?

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Në MAHLE, nevojat e klientit janë gjithmonë në plan të parë. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë
gamën më të gjerë premium për ajrin e kondicionuar të automjeteve dhe ftohjen e motorit në
Aftermarket e lirë. PREMIUM LINE ofron pjesë këmbimi me cilësi OE (pajisjeje origjinale),
jetëgjatësia e të cilave është projektuar për të gjithë ciklin jetësor të automjetit. Ato performojnë
në maksimumin e tyre edhe në kushte ekstreme.

Guarnicione

Zgjedhjen e bëni ju!

49
Pjesë motori

Gama e produkteve 2020/2021
Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Termostate
Për të arritur shkallë efikasiteti
optimale, një motor me djegie
ka nevojë për një nivel mundësisht konstant temperature.
Për ta arritur këtë përdoren
termostate, të cilët rregullojnë
temperaturën e motorit nëpërmjet lëngjeve ftohës.

Termostate kartografikë –
termostatet më efektivë në
qarkun e ftohjes

Si një partner global, MAHLE zhvillon dhe
prodhon sisteme dhe komponentë për
menaxhim termik për prodhuesit e mirënjohur të automjeteve dhe motorëve.

Guarnicione
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Termostatet kartografikë rrisin efektshmërinë
e motorit, sepse një rezistencë elektrike
nxehtësie është e integruar në parafinën e
elementeve të tyre të punës, e cila aktivizoagon shumë më shpejt ndaj ndryshimit të

statesh dhe komponentësh për rregullimin

kushteve të ngarkesës dhe të funksionimit.

Filtra

het elektrikisht nga njësia e kontrollit dhe reMAHLE Aftermarket ofron një larmi termoe temperaturës në:
ngarkesës sjell avantazhet e mëposhtme:

integrale dhe me karter, termostate

Termostatet MAHLE funksionojnë si në
nxehtësinë tropikale, ashtu edhe në të

me valvë sferike dhe termostate

n

Djegie optimale

ftohtin arktik. Ata e sjellin shpejt çdo mo-

Konsum më i vogël karburanti

tor në temperaturën e duhur të funksionimit

Shkarkime më të vogla të lëndëve

duke komanduar qarkun e ftohjes. MAHLE,

kartografike

n

n

Termostatet EGR

n

n

Termostatet me vaj

n

Sensorët termikë dhe çelësat termikë

të dëmshme

për kërkesa të ndryshme, ofron një numër

n

Jetëgjatësi më e madhe e motorit

të madh termostatesh të ndryshëm dhe

n

Performancë më të lartë

komponentë të tjerë për rregullimin e tem-

n

Më shumë rehati

peraturës.

Priza

Motorë starter dhe gjeneratorë

Elemente termostati, termostate

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Ky rregullim i temperaturës në varësi të
n

Kutia (elementi i punës)

Temperaturë pune optimale –
e rregulluar në mënyrë inteligjente

Komplet elastomeri
Pistoni i punës
Udhëzuesi (disku i bajpasit)
Karter

Prerje tërthore e një termostati kartografik me lidhjet elektrike dhe
rezistencën e nxehtësisë të integruar në elementin e parafinës.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Disku i valvulës
Susta e presionit

E-mobiliteti dhe elektronika

Rezistenca e nxehtësisë
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Motorë starter dhe gjeneratorë

Pjesë motori
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Guarnicione

Motorë starter
dhe gjeneratorë
Vazhdimisht zgjedhja e parë – për arsye të forta
n

Ne ofrojmë vetëm cilësi të pajisjeve origjinale.

n

Nga ne ju do merrni gjithmonë produkte të reja të dala
nga fabrika. Komponentët e riparuar dhe të përpunuar
nuk janë një opsion për ne.

n

Filtra

Të gjitha produktet mekatronike janë të pajisura
me etiketë sigurie VeoMark® kundër falsifikimit.
Gama përfshin rreth 700 motorë starter, mbi
700 gjeneratorë (alternatorë) dhe më shumë se
400 motorë elektrikë dhe më shumë se 5000
pjesë këmbimi deri më tani – dhe po zgjerohet
vazhdimisht.

Me produktet tona ju mund të keni sigurinë e një jetëgjatësie
qenë se ato janë rezistues ndaj kripës, ujit dhe pluhurit,
si dhe të ndjeshëm ndaj dridhjeve, temperaturave të ulëta

Tashmë ne kemi produktin e duhur për një numër të madh përdo-

dhe faktorëve të tjerë atmosferike, produktet tona përshtaten

rimesh në automjete nga të gjithë prodhuesit prestigjiozë të paji-

për përdorimin në industrinë e automjeteve të rënda të

sjeve origjinale (OE) – mbulimi ynë tejkalon më shumë se 50% të
motorëve starter dhe më shumë se 44% të gjeneratorëve. Falë një

transportit dhe ato komerciale.
n

zhvillimi të vazhdueshëm, në Evropë synojmë të kemi një mbulim
të përgjithshëm prej 80%.

Dizajni ynë kompakt krijon hapësirë për zhvillime
të reja dhe një larmi përdorimesh.

n

Të gjithë komponentët tanë janë kompatibël nga ana elektromagnetike dhe përmbushin standardet ndërkombëtare.

n

Ne prodhojmë në mënyrë të qëndrueshme

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

të madhe, lehtësi në mirëmbajtje dhe funksionalitet. Duke

Motorë starter dhe gjeneratorë

Të fuqishëm dhe efikasë –
për një fillim optimal

tur nga elektrifikimi në rritje i automjeteve dhe pajisjeve – ne ofrojmë
një gamë të gjerë motorësh elektrikë dhe kontrollorësh për autoveturat, automjetet komerciale, ngritësit pirun, automjetet industriale,
makinat për pastrimin e rrugëve, kamionët vinç, makinat e golfit ose
kondicionerët për autobusë udhëtarësh. Këto produkte paraqiten
në detaje në një katalog të veçantë.

Në motorët starter, gjeneratorët, motorët
elektrikë dhe kontrollorët për autovetura,
automjetet komerciale, makineritë
bujqësore dhe të ndërtimit, makinat e
golfit dhe në skafe ndodhet një përvojë
dhe njohuri prej më shumë se 50 vjeçare.

E-mobiliteti dhe elektronika

Për të plotësuar kërkesën gjithnjë e në rritje në këtë segment – nxi-

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Motorë elektrikë dhe kontrollorë

Ekspertizë në traditën
më të mirë

Motorë starter dhe gjeneratorë

dhe ruajmë burimet.
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Guarnicione

Elektronikë kontrolli dhe fuqie

n
n

n

Elektronikë kontrolli dhe fuqie për

Rrjet global MAHLE me person

autovetura dhe automjete komerciale

kontakti personal në vendin tuaj

në cilësi të pajisjeve origjinale pa

Një gamë produkti edhe më e

kompromis nga MAHLE Nagares

është Nagares – një specialist elektronik

madhe nga një burim i vetëm –

spanjoll. Nëpërmjet blerjes së kompanisë,

për të gjitha zgjidhjet e mobilitetit

min dhe prodhimin e elektronikës

Mbështetje teknike gjithëpërfshirëse

së automjeteve në sektorin e ri të

nga specialistët e produktit të

produktit Electronics

MAHLE forcon kompetencën e tij në pro-

n

duktet për mobilitetin elektrik dhe ofron në
të ardhmen zgjidhje sistemi në gamën e
gjerë të produkteve të motorëve elektrikë,
njësive ndihmëse dhe menaxhimit termik.

MAHLE Aftermarket
n

Aktuatorë dhe çelësa

n

Produkte elektronike të tilla si njësitë
e komandimit për kandaleta dizel

n

Kompetencë shumëvjeçare në zhvilli-

Akses në gamën e zgjeruar të produk-

Transferim ekspertize në seancat

teve, që tani përfshin përdorime

e trajnimit të produktit nga MAHLE

të elektronikës të së ardhmes, gamë,

Aftermarket

e cila aktualizohet vazhdimisht sipas

Gama e produkteve përfshin
midis të tjerash:
n

n

kërkesave të tregut

Aktuatorë dhe çelësa

Elektronika

Sensorë

Elektronikë me performancë
të lartë

dhe motorë me voltazh të ulët,
rregullatorë sinjali paralajmërues
akustikë ose elektronikë baterie
n

Elektronikë me performancë të lartë

Filtra

Edhe më shumë përfitime

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Në gamën e produkteve MAHLE një risi

Vlerë më e madhe e shtuar për
tregtinë dhe ofiçinat

Motorë starter dhe gjeneratorë

Përfitoni nga një gamë produktesh edhe më të madhe
nga një burim i vetëm – për të
gjitha zgjidhjet e mobilitetit.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Zgjidhje inovative –
për mobilitetin e së ardhmes

Sensorë të ndryshëm

E-mobiliteti dhe elektronika

siç është konverteri DC/DC
n
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Guarnicione

Pajisje servisi për ajrin
e kondicionuar

Avantazhet në një vështrim
+ Servis efikas dhe i suksesshëm

MAHLE Aftermarket ka zhvilluar linjën e
produktit ArcticPRO me teknologji E3 për
®

një servis kondicionimi efikas, ekologjik
dhe ekonomik.

pavarësisht nga temperatura
e automjetit dhe e ambientit
+ Ndërlidhje USB, WLAN, Bluetooth

për diagnostikim në distancë, përditësime të softuerit dhe rrjet ASA

Zgjidhje efikase – për shërbimin
e mirëmbajtjes dhe servisit

+ I përshtatshëm për: autoveturë,

Nga modeli bazë/peshë e lehtë tek paji-

+ Llamba LED sinjalizon statusin në të

automjete komerciale, fuoristrada,
bujqësore dhe hibride

set fillestare, deri tek zgjidhet profesionale
dhe premium, ne ofrojmë produktet ideale për çdo nevojë.

Filtra

Pajisje servisi për ajrin e kondicionuar Linie ArcticPRO®

gjithë ofiçinën
+ Komandim në distancë përmes aplika-

cionit smartfon/tablet (iOS dhe Android)

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Efikase dhe
inovative

Vula EGEA
qëndron për cilësi dhe funksionalitet të produkteve profesionale të pajisjeve të ofiçinës. Një pajisje e
projektuar dhe e zhvilluar sipas specifikimit EGEA i plotëson të gjitha kërkesat ligjore dhe standardet e
sigurisë. Vula vërteton pajisjet e servisit MAHLE me vlerë të lartë dhe me performancë për të zhvilluar
ofiçinat. Këtë vulë e mbajnë një numër i madh i pajisjeve tona të servisit të ajrit të kondicionuar R1234yf.

E-mobiliteti dhe elektronika

përparme të pajisjes me një dorezë

Motorë starter dhe gjeneratorë

+ Dizajn ergonomik: Hapja e pjesës së

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim
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Refrigerant R134a
Nivel
fillestar

Dizajni ergonomik dhe udhëzimet intuitive të operatorit janë të
nivelit më të lartë. Me anë të përdorimit me një dorë të kapakut të

E³ – FILL

mirëmbajtjes vendosim standarde krejtësisht të reja. Të gjithë bre-

Gjithmonë gati për përdorim – pavarësisht nga temperatura

zat e rinj të pajisjeve të servisit të ajrit të kondicionuar janë tashmë

e automjetit dhe e ambientit.

të konvertueshme për refrigerantët R513a dhe janë të projektuar
për t’u integruar në rrjetin ASA.

E³ – CONNECT

n

Pompë vakumi me performancë të lartë

n

Pompë vakumi me performancë të lartë

n

I përshtatshëm për automjete hibride

n

Rezervuar refrigeranti 12 l

n

Mund të shndërrohet në refrigerant

n

Pompë vakumi me performancë të lartë

n

Ekran i madh me prekje 7 inç

R1234yf dhe R513a

n

Mund të shndërrohet në refrigerant

n

Printer për dëshminë e klientit

n

Ekran i madh me prekje 7 inç

n

Baza e të dhënave për të dhënat

n

Printer për dëshminë e klientit

n

Ekran i madh me prekje 7 inç

e servisit

n

Baza e të dhënave për të dhënat

n

Printer për dëshminë e klientit

e servisit

n

Baza e të dhënave për të dhënat e servisit

n

Testi i performancës i ajrit të kondicionuar

n

Testi i performancës i ajrit të kondicionuar

n

Testi i rrjedhjes së azotit/formimit të gazit

n

Testi i rrjedhjes së azotit/formimit të gazit

n

Sistemi i kujdesit për vajin:

n

Mund të shndërrohet në refrigerant
R1234yf dhe R513a

Rikuperim i plotë i refrigerantit nga tubat dhe bashkuesit.
Ekrani i madh me prekje 7 inç e drejton punonjësin e ofiçinës me
lehtësi dhe siguri përmes të gjitha hapave të nevojshëm të servi-

E³ – PUMP

sit të ajrit të kondicionuar. Pajisjet tona profesionale dhe premium

Procesi i pastrimit të brendshëm të pompës së vakumit mund

mund të komandohen dhe kontrollohen përmes aplikacionit. Për-

të rrisë disa herë intervalet e ndërrimit të vajit. Deri në 1.000 orë

veç kësaj, ne ofrojmë një rrjet servisi efikas, në të gjithë Evropën,

pune. Avantazhi: Shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes janë

me mbështetje teknike, udhëzime mekanike dhe trajnim.

zvogëluar ndjeshëm.

R1234yf dhe R513a

shishet hermetike të vajit

Refrigerant R1234yf
Nivel
fillestar

Filtra

dhe marrin përditësime të përhershme, automatike të softuerit.

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

Profesionist

Premium

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

Rezervuar refrigeranti 12 l

n

Pompë vakumi me performancë të lartë

n

Pompë vakumi me performancë të lartë

Po kërkoni pjesë këmbimi?

n

Ekran i madh me prekje 7 inç

n

Certifikimet CE/PED

n

Ekran i madh me prekje 7 inç

n

Printer për dëshminë e klientit

n

Shkarkimi plotësisht automatik i

n

Printer për dëshminë e klientit

n

Baza e të dhënave për të dhënat e servisit

gazrave jo të kondensueshëm

n

Baza e të dhënave për të dhënat e servisit

Po kërkoni diçka ekstra për njësinë tuaj të servisit të ajrit të kondicionuar apo keni
nevojë për një pjesë këmbimi? Ne ofrojmë një përzgjedhje të madhe të aksesorëve
dhe presim me kënaqësi kërkesën tuaj: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Mund të shndërrohet në R513a

n

Printer për dëshminë e klientit

n

Testi i performancës i ajrit të kondicionuar

n

Opsionale: Funksion hibrid

n

Baza e të dhënave për të dhënat e servisit

n

Mund të shndërrohet në R513a

me standardin ACX 420

n

Testi i performancës i ajrit të kondicionuar

n

Testi i rrjedhjes së azotit/formimit të gazit

n

Mund të shndërrohet në R513a

n

Sistemi i kujdesit për vajin:

n

Testi i rrjedhjes së azotit/formimit të gazit

shishet hermetike të vajit

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

fshirës. Të gjitha pajisjet janë të lidhura në internet në serverin tonë

Për të gjitha pajisjet gjithmonë në bord:
Formula AC nga MAHLE:
E³ = Ekologjike × Ekonomike × Efikase

Premium

Motorë starter dhe gjeneratorë

Pajisjet tona të reja spikatin për konektivitetin e tyre gjithëpër-

Profesionist

Guarnicione

Gjenerata e re e pajisjeve të servisit të ajrit të kondicionuar nga MAHLE vendos standarde të reja në
lidhje me rrjetëzimin, si dhe me lehtësinë e përdorimit dhe të mirëmbajtjes – me Bluetooth dhe WiFi,
ekran të madh me prekje, një aplikacion për monitorim të statusit dhe servis në distancë.

E-mobiliteti dhe elektronika

Gjenerata e re e pajisjeve

Pjesë motori
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n

Set për identifikimin e rrjedhjeve në
sistemet e ajrit të kondicionuar

n

Seti përfshin: Bombol gazi, detektorin

Pajisjet e servisit të ajrit të kondicionuar MAHLE dhe pajisjet e pastrimit të kambiove janë të lehta
për t’u përdorur dhe jashtëzakonisht të besueshme. Nëse ka ende probleme, diagnostikimi ynë në
distancë ofron ndihmë të shpejtë.

Pajisje analize e jashtme për pajisjet e servisit të ajrit të kondicionuar MAHLE ACX për
refrigerantët R1234yf dhe tani për R134a
n

Në përputhje me specifikimet e VDA

n

Funksionim i thjeshtë automatik dhe
rezultat matjeje i menjëhershëm

e rrjedhjes për gazin dhe rregullatorin
e presionit

ACX dhe
ATX Manager
Diagnostikim në distancë dhe mbështetje servisi në çdo kohë dhe kudo
n

Ndihmë e menjëhershme në
çfarëdo rasti – pa ndërhyrjen

Servis në distancë
Një funksion i softuerit ACX dhe
ATX Manager
n

Lidhje e lehtë e pajisjes së servisit të
ajrit të kondicionuar me kompjuterin

n

Ofiçina partnere e shërbimit mund

USB ose nëpërmjet WLAN
n

i mirëmbajtjes në distancë
n

MAHLE ose partneri juaj i autorizuar i shërbimit mund të ndërhyjë

dhe të rregullojë çdo gabim, pa një
Për pajisjet e servisit të ajrit të
kondicionuar MAHLE ArcticPRO®
dhe MAHLE FluidPRO®

rrjedhjeje dualmodus i pajisur me sensorë

Refrigerantë të panjohur dhe të ndotur lar-

Enë larje me mbajtëse për një përdorim

elektronikë dhe teknologji të patentuar të

gohen lehtë dhe në mënyrë të sigurt nga

fleksibël – krejtësisht e pavarur nga pajisja

zbulimit UV.

sistemi i ajrit të kondicionuar të automjetit

e servisit të ajrit të kondicionuar dhe vendit

n

Sensori i elektrolitit të ngurtë zbulon

n

Për refrigerantin R134a dhe R1234yf

n

Për refrigerantin R134a dhe R1234yf

refrigerantët R134a dhe R1234yf

n

Tashmë i organizuar: Mjafton një tele-

n

Akses i drejtpërdrejtë në filtrin e refri-

Ekrani digjital punon edhe pavarësisht

fonatë – transporti, analiza dhe asgjë-

alarmit akustik dhe programimit të

simi bëhen automatikisht dhe pa një

ndjeshmërisë dhe lejon përcaktimin

mal të bezdisshëm me dokumente

e saktë të vendit të rrjedhjes

dhe komponentët
n

Partneri juaj i servisit mund të
komandojë në distancë pajisjen
dualë dhe të eliminojë gabimet

ACX – pajisje universale për shpëlarje

n

Shfaqet skema hidraulike

e servisit dhe komponentët indivi-

ROU – Recovery
Only Unit

ArcticPRO® LD-2 është një detektor

tek pajisja që nga distanca
n

E-mobiliteti dhe elektronika

Detektor i rrjedhjes
ArcticPRO® LD-2
Dualmodus

Me numrin e serisë të pajisjes
së servisit MAHLE, partneri juaj

servisit dhe komponentët individualë

n

Në softuerin ACX dhe ATX
Manager do të fillojë shërbimi

ta komandojë në distancë pajisjen e

takim në vendndodhje

Lidheni pajisjen e servisit me
kompjuterin nëpërmjet portës

nëpërmjet ndërlidhjes USB ose
nëpërmjet WLAN

Shkarkoni softuerin direkt
në kompjuter

n

e teknikëve në vendndodhje
n

Filtra

Valixhe për detektimin e rrjedhjeve

Pajisje analize për
refrigerant ACX RFID

Diagnostikim në distancë dhe
mbështetje servisi

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Set detektori për
rrjedhjen e azotit/
hidrogjenit

I RI

Guarnicione

I RI

Motorë starter dhe gjeneratorë

Aksesorë
për servisin
e ajrit të
kondicionuar

Pjesë motori
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gerantit për zëvendësim të shpejtë
n

Përdorime fleksibël: Set përshtatës për
lidhje tubi HD për pajisje të ndryshme
servisi të ajrit të kondicionuar

Informacione të hollësishme mbi gamën tonë të plotë të serviseve të ajrit të kondicionuar
mund të gjenden në broshurën tonë “Zgjidhje efikase për mirëmbajtjen dhe servisin”.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim
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n

konsumimi dhe ATF-të e pista
+ Plotësisht automatik

n

+ Përdorim intuitiv

Ekskluzivisht
për automjetet
Mercedes-Benz:

FluidPro®
ATX 190

Dizajn miqësor për përdoruesit dhe

Numri i automjeteve me kambio automa-

teknologji më të fundit

(vetëm FluidPRO® ATX 180)

matikisht para çdo shërbimi mirë-

n

Rezervuar zëvendësimi 25 l për ATF
të ri me zëvendësues të shpejtë

n

Rezervuar për lëndën shtesë: 500 ml

n

Rrjetë kulluese për basenin e vajit

mbajtjeje dhe përshtaten me drejtimin e rrjedhës. Kjo nuk duhet

është një detyrë e pakomplikuar.

specifikimet e automjetit dhe të servisit,

Tastiera: tastierë membranë

Prodhuesit e automjeteve rekoman-

Përditësimi i softuerit: USB tip A me

dojnë shërbimin e mirëmbajtjes së

çelës USB 2.0

kambios automatike:

n

p.sh.: Lloji i vajit, niveli i mbushjes,
n

n

Kullimi i rezervuarit të vjetër ATF

tubave të servisit 1 dhe 2/gjatësia e

n

Përmasat: 750 × 750 × 1.200 mm

tubit të vjetër të kullimit ATF 1,5 m

n

Pesha: rreth 65 kg

(vetëm FluidPRO ATX 180)

n

®

Për të shmangur kostot e larta

e vajit të kambios - procesi i shpëlar-

Komplet - ndërfaqja e thjeshtë

jes fillon automatikisht sapo vaji të

n

ketë arritur temperaturën e duhur
n

Shkopi matës - metoda alternative

automatizuar të mirëmbajtjes

e ndërrimit të vajit përmes tubit

Shkalla më e lartë e pastërtisë –

të mbushjes së vajit (vetëm

Për të zgjatur jetëgjatësinë

nuk ka ndotje të vajit për shkak

FluidPRO® ATX 180)

e motorëve automatikë

të përdorimit të dy pompave,

Për të ruajtur performancën

qarqeve të ndara të vajit dhe një

e basenit të vajit dhe për zëvendë-

e mirë të automjetit

procesi të automatizuar të pastrimit

simin e filtrit të vajit të kambios

pasuese në raste problemesh
n

Kontrollon automatikisht temperaturën

adaptori dhe filtri

gon shpejt dhe mirë procesin e

Lidhjet hidraulike: 3 m gjatësi neto të

të ndryshohet më manualisht
n

dhe intuitive e përdorimit ju tre-

Qarku hidraulik: pompë ushqyese
10 l/min pompë ingranazhi me një nivel

Lidhjet e tubave kontrollohen auto-

shpejt informacionin e detajuar mbi

n

n

n

Baza e të dhënave inteligjente përcjell

n

Pastrimi i tubit: automatik

është vetëm 5 deri në 15 minuta

siç është FluidPRO® ATX nga MAHLE, kjo

çeliku inox/madhësi 150 μm

Shpëlarja: automatike

Koha e shërbimit mirëmbajtës

dhe të lehtë, me pastërti të lartë

Filtër i ri vaji: filtër rrjetë prej

n

n

bëhet shërbimi i mirëmbajtjes mesatari-

n

n

Zero Cross – një program i shpejtë

Rekomandohet që sistemit të kambios t’i

Ekrani: LCD 4,3 inç

n

n

për një ndërrim vaji të sigurtë

n

me mbështetje

të vajit

tike është rritur ndjeshëm vitet e fundit.

Dorezë për mbajtësin e tubit

Cikli automatik: procedura

Zëvendësimi i llojeve të vajit është
i lehtë me rezervuarët e lëvizshëm

Zgjidhja jonë - FluidPRO® ATX

n

n

dhe e presionit të vajit të kambios
n

+ Ndërrim i sigurt dhe i rehatshëm i vajit

sht çdo 60.000 km. Me pajisjet e duhura

FluidPRO®
ATX 150/ATX 180

shfaqet qartë në ekran cilësia e vajit

Për të siguruar një udhëtim
më të rehatshëm

Gjatë shërbimit të mirëmbajtjes

n

n

Procedurë e integruar për heqjen

Motorë starter dhe gjeneratorë

Për të shmangur defektet nga

E-mobiliteti dhe elektronika

n

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Avantazhet në një vështrim

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Guarnicione

Shërbimi i mirëmbajtjes për kambio
automatike – plotësisht automatik

Edhe më shumë zgjidhje –
për servise efikase

Pajisje matëse me saktësi
të lartë për grimcat e naftës

Pjesë motori
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“EmissionPRO® 180 ynë i ri është një rezultat i shkëlqyer i bashkëpunimit tonë në zhvillimin dhe
prodhimin me BRAIN BEE.” Olaf Henning – anëtar i këshillit të administrimit të koncernit MAHLE
dhe Shef i Business Unit Aftermarket

Matje e besueshme e gazeve të shkarki-

n

Diagnostikimi i udhëzuar dhe kërkimi
i gabimeve mund të integrohen

n

mit për motorët me naftë dhe benzinë

Njësi matëse universale e shpejtësisë me transmetimin e vlerave
nëpërmjet USB ose Bluetooth

n
n

Plotëson direktivën AU 5.01

n

Një ndërfaqe e fuqishme komu-

Ndarja softuerike e pjesës së kali-

nikimi e mjetit për leximin e

brimit dhe udhëzimet e operatorit

memories së gabimeve

n

Dizajn modular

n

Zgjidhje e hapur në kompjuter

tastierë, maus, monitor 24 inç

n

Manual i integruar i përdorimit

dhe kompjuter

n

Softuer intuitiv

n

Karrocë e rehatshme me printer,

Avantazhet në një vështrim
+ Paketa komplete MAHLE për

kontrollin e shkarkimeve
+ Stacioni AU i bazuar në Windows
+ Mund të përdoret i lëvizshëm

Përdorim
i thjeshtë

PMU400

Avantazhet në një vështrim

Pajisja matëse me saktësi të lartë për

+ Teknologji lidere në këtë industri

grimcat e naftës

+ Përdorim i thjeshtë
+ Punon si një zgjidhje më

n

dhe i palëvizshëm
+ Mund të konfigurohet për kërkesat

individuale të klientëve

Tek motorët me benzinë mat grimcat
me një madhësi prej vetëm rreth 10 nm

n

Përshtatet si model azhurnimi në
mënyrë të përsosur në
EmissionPRO® 180, por edhe
në produktet e palëve të treta

vete për shkak të ekranit
dhe tastierës ekzistuese
+ Përdorim përmes Bluetooth ose USB

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

EmissionPRO® 180

E-mobiliteti dhe elektronika

Motorë starter dhe gjeneratorë

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

VJEN SË
SHPEJTI
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Mjet kalibrimi digjital ADAS

Pjesë motori
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TechPRO®
Digital ADAS
Kalibrim i thjeshtë dhe i besueshëm
i sistemeve të asistencës së shoferit
n

Me zgjidhjen intuitive dhe me të
ardhme të sigurt, MAHLE vendos
standarde të reja në këtë fushë
produktesh premtuese

Me këtë mjet ofiçinat mund të përshtaten
lehtë dhe shpejt dhe të kalibrojnë sistemet
e asistencës së shoferit – me vetëm një
bord kalibrues digjital. Kjo kursen kohë dhe
para. Mjeti përditësohet vazhdimisht në in-

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

n

Filtra

Mjet kalibrimi digjital ADAS

Është mirë të dihet
Sigurisht që janë të disponueshme
edhe aksesorë të tillë si EASY
PLACING KIT, kapëset e rrotave
ose mbulesat e pluhurit. Për
më shumë informacion, shikoni
listat tona veçmas të çmimeve.

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

I thjeshtë – Kalibrimi i sistemeve
të asistencës së shoferit

E-mobiliteti dhe elektronika

Motorë starter dhe gjeneratorë

ternet dhe mbulimi i automjetit zgjerohet.
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brenda 7 sekondave
n

Përdorim i thjeshtë

n

Informacion i integruar teknik
(diagrami i qarkut, lista e gabimeve, shfaqja e statusit)

n

Funksionet: Lexon të dhënat, lexon
gabimet dhe tregon zgjidhjet;
Diagnostikim për secilin përbërës
dhe kodim të komponentëve

Ekran me prekje 10,1 inç dhe WLAN

n

(vetëm terminali)

SAE J2534 PASS-THRU:

Avantazhet në një vështrim

Mjetet diagnostikuese TechPRO®

TechPRO® Scan

+ Falë përditësimeve përmes WiFi

Gama e TechPRO® vepron si një ndër-

Është një sistem operativ i fuqishëm që

NEXUS-THRU (opsionale)

n

TecDocPOWERED

n

Përmasat: 317 × 217 × 50 mm

802.11 b / g / n antenë e dyfishtë

është gjithmonë në stadin

lidhje interaktive midis jush, profesioni-

është deri në dhjetë herë më i shpejtë

(terminal)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

– Teknologji e formimit të rrezeve

më të ri të teknologjisë

stit të automjeteve dhe automjetit. Me

se sistemet e tjera diagnostikuese të au-

n

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

(terminal) / Bluetooth 4.1 me një

+ Një dizajn inovativ i ndërlidhjes

funksione të shumta dhe të gjithanshme,

tomjeteve. TechPRO® Scan ju jep akses

n

Protokolli i komunikimit: ISO 14230

diapazon deri në 100 m fushë të

ju jep akses të menjëhershëm

mundësi të gjera skanimi, një softuer më

të menjëhershëm dhe të shpejtë në të gji-

lirë (VCI)

dhe të shpejtë në të gjithë infor-

të thjeshtë përdorimi dhe një numër të

thë informacionin që ju nevojitet për punën

Display: TFT LCD me prekje 10,1 inç

macionin që ju nevojitet për

madh të ndërlidhjeve, mjetet e skanimit

tuaj profesionale. Stacioni diagnostikues

me rezolucion 1.200 × 800 (terminal)

punën tuaj profesionale

n

(ISO 9141-2)/ISO 11519 – J1850
PWM / ISO 11519 – J1850 VPW /
ISO 11898-2 – CAN-Bus me shpejtësi të lartë/ISO 11898-3 – CAN-Bus
me shpejtësi të ulët / SAE J2411 –
CAN-Bus me kabull më vete

n

Lidhje pa tel: Bluetooth 4.1 – WLAN

TechPRO ju sigurojnë që të punoni shpejt

e njeh sistemin e automjetit dhe ka një

+ Mbulim prej më shumë se 90%

me rezultate të shkëlqyera. TechPRO®

ekran miqësor për përdoruesit. Në këtë

të tregut të makinave në BE

është i lehtë për t’u përdorur dhe i përshta-

mënyrë ju mund të shihni menjëherë cilat

tur saktësisht me veprimtarinë e ofiçinës.

detyra janë të nevojshme për shërbimin e

Pajisja lexon të dhënat dhe gabimet, tre-

mirëmbajtjes.

+ Ka funksionin e komandimit dhe

programimit PASS-THRU

®

gon zgjidhjet, mundëson diagnostikimin e
komponentëve dhe ofron kodimin e tyre.

E-mobiliteti dhe elektronika

Gati për diagnostikimin e automjeteve

n

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

TechPRO®
TechPRO® SMART

Motorë starter dhe gjeneratorë

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

Guarnicione

Mjetet më të shpejta
diagnostikuese në botë

12 volt

përmes ndezësit
të cigares

Ozoni (O3), me efektin e tij të pastrimit, për-

jin e automjetit dhe gjendjen e brendshme

doret shpesh për pastrimin e ambienteve

të automjetit, sensori analizon vazhdimisht

sanitare dhe vret në mënyrë të besueshme

përqendrimin e ozonit të gjeneruar brenda

viruset, mykun dhe bakteret që ndodhen

automjetit derisa të arrihet vlera ideale dhe

në sipërfaqe ose në brendësi të automjetit.

e mban këtë konstante për kohën e nevojshme, për të siguruar pastrimin optimal.

Ozoni njihet si një agjent pastrimi natyral
dhe ofron një gamë të gjerë përdorimesh:

OzonePRO gjithashtu eliminon në mënyrë

Mund të përdoret për pastrimin e ajrit, ujit,

të besueshme erërat e pakëndshme të

sipërfaqeve dhe pëlhurave.

shkaktuara nga bakteret dhe kërpudhat
brenda automjetit.

Pse është kaq i rëndësishëm
pastrimi i kabinës së automjetit?
Viruset, bakteret dhe myku shpesh gjenden

Motorë starter dhe gjeneratorë

Lidhja

Nuk ka vend
për viruse!

Bazuar në informacionin në lidhje me llo-

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

Filtra

MAHLE OzonePRO është pajisja pastruese profesionale për përdorim të lehtë në ofiçinën tuaj. Me
sensorin e tij të veçantë, OzonePRO mundëson rezultate optimale dhe një proces të sigurtë pastrimi.

Guarnicione

MAHLE OzonePRO
për një pastrim të sigurt

Pjesë motori
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kondicionuar të automjeteve. Për sigurinë
tuaj dhe të klientëve tuaj, ne rekomandojmë pastrimin e plotë të kabinës së automjetit gjatë çdo shërbimi mirëmbajtjeje. Aktualisht, një servis pastrimi me agjentë super
efektivë është më i nevojshëm se kurrë.

Përdorim
i rehatshëm
përmes
aplikacionit

E-mobiliteti dhe elektronika

në sedilje, tapiceri ose në qarkun e ajrit të

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim
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Përdorimi inteligjent
garantohet nga MAHLE

Guarnicione

Çfarë e dallon
trajtimin e ozonit?

Pjesë motori
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përdor të njëjtën teknologji. Pllakat qeramike me efektin korona gjenerojnë ozon

Çdo molekulë e vetme e ozonit (O3) gje-

dhe më pas e lëshojnë atë nga pajisja në

nerohet në natyrë nga shkarkimi elektrik:

mjedis. Krahasuar me sistemet e tjera,

Me ndarjen e molekulave të oksigjenit (O2)

pajisja mund të prodhojë sasi të mëdha

në molekula individuale të oksigjenit ato-

të ozonit të nevojshëm me shumë efikasi-

mik (O1) mund të formohet një molekulë e

tet dhe në një kohë të shkurtër.

dimtar në të gjithë procesin. Me funksionin e tij të analizës dhe kontrollit, sensori
siguron që ozoni në automjet të përdoret vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të eleminuar viruset, bakteret
dhe kërpudhat. Teknologjia parandalon
kështu dëmet e oksidimit në brendësi të
automjetit.

re me 3 atome.

O3-Easy –
aplikacioni për
pajisjen

Raporti
i pastrimit
Për të ofruar një servis të shkëlqyer, në

OzonePRO ka aplikacionin e vet me të

Përdorimi i OzonePRO në punën e përditshme është i thjeshtë.

cilin mund të menaxhoni pajisjen dhe të

Filtra

Pajisja e pastrimit OzonePRO nga MAHLE

Sensori special i integruar luan një rol ven-

Ju thjesht shtypni
start dhe pajisja
do të bëjë pjesën
tjetër!

fund të procesit, raporti mund të dërgohet
ose të printohet dhe t’i jepet klientit tuaj.

monitoroni proceset e saj nga distanca:
O3-Easy.

Ju thjesht vendoseni pajisjen në zonën
që duhet pastruar, shtypni butonin e fillimit dhe pajisja do të bëjë automatikisht
pjesën tjetër. Do t’ju njoftojë kur procesi
të ketë përfunduar dhe zona të jetë e pastruar dhe e arritshme në mënyrë të sigurt.

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

sëri në oksigjen pas vetëm pak minutash.

Sensori

Specifikimet teknike

I lidhur me pajisjet
e tjera MAHLE
Qëllimi juaj: Të punoni pa humbur kohë në
Përdorimi i ozonit si mjet

ofiçinën tuaj. Për këtë arsye, OzonePRO

pastrimi për ajrin dhe ujin

është i pajisur me Bluetooth për t’u li-

mbështetet nga ministri të

dhur me të gjitha pajisjet e tjera MAHLE

ndryshme të shëndetësisë

në ofiçinën tuaj. Mund të lidhet lehtësisht

në të gjithë botën: Trajtimi

me pajisjet diagnostikuese TechPRO

me ozon është një mënyrë

dhe stacionet e ajrit të kondicionuar

e natyrshme për pastrimin

ArcticPRO® ACX.

Kapaciteti

5.000 mg/h

Bluetooth

+

Sensorë
Shfaqja e statusit
Remote Control App

Ozoni, temperatura, lagështia, presioni i ajrit
LED
App (App/Google Play Store)

Fuqia

70 W

Lidhja

12 V (ndezësi i cigareve)

®

e zonave të ndotura me

220 V (opsional)
Përmasat

baktere, viruse, spore,

Ju mund të aktivizoni procese plotësuese

myk dhe marimangat.

direkt përmes ndërlidhjes së përdoruesit

Pesha

360 × 280 × 288 mm
3 kg

dhe kështu të përdorni të gjitha pajisjet në
mënyrë optimale.

Aksesorë
Gjenerator Ozon 220/110 V
Adaptor rrjeti 12 V

Motorë starter dhe gjeneratorë

kufizuar: Në fakt, ozoni shpërbëhet për-

Art.-Nr. 1010350462XX

E-mobiliteti dhe elektronika

Por jetëgjatësia e molekulës së re është e

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

Ozoni është një gaz natyror
që përdoret gjerësisht në
pastrimin profesional për
shkak të aftësisë së tij për
të shkatërruar bakteret,
kërpudhat dhe viruset.
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Çfarë përfshijnë të gjitha
produktet tona

MAHLE Aftermarket –
Gjithmonë programi i duhur

Pjesët më të mira të automjeteve janë në vendin e duhur në kohën e duhur. MAHLE Aftermarket
operon më shumë se një duzinë qendrash logjistike dhe një numër pikash mbështetje rajonale në
vende strategjike në Evropë, në Amerikën e Veriut dhe të Jugut dhe Azi – me qarkullim të optimizuar
të mallrave dhe me disponueshmërinë më të mirë të mundshme.

MAHLE Aftermarket bashkon shtatë marka të
forta, të cilat, në rang global apo rajonal, përfaqësojnë inovacione dhe cilësi pa kompromis.
Përfitoni nga ekspertiza jonë si dhe nga gama e produkteve tona

Produktet MAHLE janë ndër më të kërkuarit në tregun e pjesëve të automjeteve – edhe për falsifikuesit. Për këtë arsye, ambalazhi

gjithëpërfshirëse dhe gjithnjë e në rritje në fushat e mëposhtme:

i përdorur për pjesët tona të motorëve, turbokompresorëve dhe termostateve tani është i pajisur me një etiketë speciale sigurie. Ajo
kombinon disa veçori sigurie, të tilla si VeoMark® dhe MAPP Code, të cilat lidhen së bashku për të siguruar mbrojtjen më të mirë të

n

Pjesë motori

mundshme për biznesin tonë kundër falsifikimeve. Qendrat tona logjistike dhe degët e shitjeve janë kudo që keni nevojë të jemi – në

n

Guarnicione

Argjentinë, Brazil, Kinë, Gjermani, Dubai, Francë, Britani e Madhe, Indi, Japoni, Meksikë, Poloni, Rusi, Suedi, Singapor, Spanjë, Afrikë

n

Filtra

e Jugut, Turqi, Ukrainë dhe SHBA.

n

Sistemi i ftohjes dhe i ajrit të kondicionuar

n

Motorë starter dhe gjeneratorë

n

E-mobiliteti dhe elektronika

n

Pajisje për ofiçina dhe diagnostikim

25

1.700

punonjës

vendndodhje në mbarë botën

25.000

Broshurat e dëmeve

150.000

Nëpërmjet rrjetit gjithëpërfshirës të logjistikës, produktet tona janë

Broshurat tona të dëmeve janë tashmë një referencë e domos-

shumë shpejt në dispozicionin tuaj.

doshme për ofiçinat dhe mekanikët amatorë. Me fotografi dhe
shpjegime të hollësishme të dëmeve, shkaqeve dhe zgjidhjeve

pjesë këmbimi

ose shmangien e dëmeve, ne përshkruajmë raste të ndodhura
EN
eShop

partnerë shitje

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

100%

shpesh të dëmtimit në grupet përkatëse të produkteve.

kompetencë OE

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portali MAHLE CustomerCare
Portali digjital i klientëve MAHLE është çelësi për botën tonë të
servisit, sepse këtu do të gjeni të përmbledhura të gjitha produktet, serviset dhe informacionet që janë të rëndësishme për pu-

Postera teknikë

nën e përditshme. Përveç një sistemi biletash me të cilin mund

Posterat teknikë ofrojnë mbështetje praktike në punën e përdit-

t’ua drejtoni pyetjet tuaja direkt ekspertëve të MAHLE, ju keni

shme me informacione të dobishme për çmontimin dhe monti-

në dispozicion edhe dyqanin tonë të materialeve të reklamimit.

min e produkteve tona. Gjithmonë të pranishëm dhe për këtë ar-

Të gjitha materialet që po ju paraqesim në faqet vijuese mund t’i

sye menjëherë gati kur të keni nevojë për ta. Broshurat e dëmeve

porositni kështu shumë lehtë. Regjistrohuni tani pa pagesë tek:

dhe posterat teknikë mund t’i gjeni tek partneri juaj tregtar ose në

customercare.mahle-aftermarket.com

internet në qendrën e medias në: mahle-aftermarket.com
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gjithashtu keni akses në gamën e fundit të produkteve dhe në

Kanalet e mediave sociale të MAHLE Aftermarket

shumë informacione të tjera të dobishme. Customer-Information-

Dëshironi të zbuloni çdo ditë se çfarë të reje ka dhe të merrni pje-

System (CIS), sipas dëshirës tuaj, ju ofron informacione mujore

së në fushata dhe konkurse të vazhdueshme?

mbi lançimet e reja të planifikuara, mbi produktet e reja dhe modelet që ndërpriten.

Që nga informacionet mbi panairet dhe eventet aktuale, tek përditësimet teknike dhe deri tek të rejat e përgjithshme, me kanalet
tona të mediave sociale ju jeni gjithmonë të informuar.

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/
Revista MPULSE për klientët
Dëshironi të merrni buletinin informues mujor CIS? Regjistrohuni

Revista jonë për klientët informon mbi të gjitha temat e rëndësish-

në mahle-aftermarket.com në rubrikën “Services”.

me rreth MAHLE dhe Aftermarket: Informacione mbi produktin dhe
njohuritë në sfond, këshilla teknike për ofiçinën, udhëzime dhe vi-

MAHLE E-Shop

deo montimi, tendencat dhe zhvillimet e reja si dhe histori emo-

Si një tregtar me shumicë, mund të porositni të gjitha produktet

cionuese dhe fushata për t’u përfshirë dhe për të fituar. MPULSE

Trajnime të kualifikuara

MAHLE nëpërmjet një platforme të shpejtë, të sigurt dhe të thje-

publikohet dy herë në vit, përkatësisht në mars dhe në shtator.

Ekspertët e produkteve MAHLE Aftermarket, me një valixhe të

shtë. Avantazhet për ju:

MPULSE është në dispozicion gjatë gjithë vitit si revistë online tek

mbushur plot me ekspertizë, mund të vijnë tek ju, ose ju dhe

mpulse.mahle.com.

stafi juaj mund të na vizitoni për një seminar të orientuar drejt

n

Fotot e produktit përshpejtojnë identifikimin

praktikës. Në çdo rast, trajnimet tona të kualifikuara do t’i sjellin

n

Disponueshmëria dhe çmimet e blerjes shfaqen menjëherë

njohuritë tuaja teknike në stadin më aktual. Jeni të interesuar?
Atëherë thjesht pyesni partnerin tuaj tregtar ose dërgoni email në:

customercare.mahle-aftermarket.com

ma.training@mahle.com

Artikuj reklamimi
Me artikuj reklamimi tërheqës ne duam të mbetemi në kujtesën tuaj
dhe të klientëve tuaj, qofshin ata artikuj për panaire dhe evente apo

mahlempulse

Kanali në YouTube

Faqja në facebook

ndihmues praktikë për ofiçinat. Ne ofrojmë artikullin e duhur për të

në Instagram

MAHLE

MAHLE

gjitha fushat e përdorimit.
Mbështetje individuale në shitje
Me shumë kënaqësi ne mund të hartojmë për ju koncepte individuale për t’ju mbështetur në shitje. Kontaktoni me distributorin tuaj për
ofertat tona ose drejtohuni direkt tek customercare@mahle.com.

Technical Messenger
Informacione dhe këshilla teknike të vlefshme rreth temave aktuale të shërbimit të mirëmbajtjes dhe të riparimit, thjesht me

Broshura dhe fletëpalosje

anë të emailit. Technical Messenger shfaqet në faqen tonë të in-

Me broshurat dhe fletëpalosjet tona ne dëshirojmë të informojmë

ternetit në intervale të rregullta, dhe nëse dëshironi, ne mund

dhe të qartësojmë ju dhe klientët tuaj si rreth kompanisë tonë, po

t’ju informojmë me email rreth tij. Dëshironi të informoheni

ashtu edhe rreth produkteve dhe serviseve tona.

për shpenzimet përmes postës elektronike? Regjistrohuni në:
mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger

Dhe këtu ne i kushtojmë vëmendje qëndrueshmërisë ekologjike

Promovim shitjesh

të dokumenteve tona: Ne pyesim paraprakisht për çdo porosi në

Në mënyrë që t’ju mbajmë të përditësuar ju dhe klientët tuaj në

Informacionet e katalogut

shtypshkronjë, ulim tirazhin e printimeve, përdorim brenda mun-

lidhje me informacionet e rëndësishme të produkteve, risive dhe

Për arsye ekologjike dëshirojmë që në të ardhmen të heqim dorë

dësive letër të certifikuar nga PEFC, nga pyje të menaxhuara në

fushatave, ne ju vendosim në dispozicion materiale të dobishme

nga katalogët e printuar, por ata do të vazhdojnë të jenë në dis-

mënyrë të qëndrueshme dhe mbështesim projekte për mbrojtjen

promovimi për reklamim jashtë, në dhoma shitjeje dhe në të gjithë

pozicionin tuaj në formë digjitale. Në katalogun tonë online, ju

e klimës me anë të teknologjisë së printimit neutral ndaj klimës.

ambjentin e ofiçinës.

n

Panaire

n

Lajmërime

n

Evente

n

Reklamim me banderola

n

Artikuj editorialë

n

Fushata shitjeje

n

Grafiqe

n

Guida në fabrikë

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