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HARİKA İŞ!

HARİKA İŞ!
MAHLE tarafından destekleniyor.
Araç servisleri, dünya genelinde her gün milyonlarca insanın mobilitesini güvence altına almaktadır.
Bu servislerdeki teknisyenler, işler içinden çıkılmaz hale geldiğinde de daima sükûnetlerini korurlar.
İhtiyaç duyulduğunda, hızlı ve esnek bir şekilde orada olurlar. Yarının mobilitesi hakkında yeni bilgiler
edinirler. Ve bazen imkânsızı mümkün hale getirmek için ellerini kirletirler. Onlar gerçek kahramanlardır!

RİKA İŞ!
HA

Biz ise bu sırada arka planda kalıyoruz. Ve

Sadece kaliteyi, güvenilirliği ve uzmanlık

araç servisi işletmecilerinin arkasını kollu-

bilgisini garanti etmekle kalmayıp, aynı

yoruz. Çünkü tam da mobilitenin hızlı bir

zamanda daha önce kimsenin "gitmedi-

şekilde değiştiği ve ekonomik, iklim dos-

ği" yolları da bilen biri. Araç servislerinin

tu içten yanmalı motorların yanı sıra alter-

tamamen işlerine konsantre olabilmesi ve

natif tahrik konseptlerinin paralel olarak

onarım ve bakım sırasında her şeyin yo-

mevcut olduğu bir dönemde, deneyimli,

lunda gitmesi için. Ve sonuçta sadece

güvenilir ve yenilikçi bir iş ortağına daha

gerçekten önemli olan şeyin ön planda

fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

olması için: Onların olağanüstü performansları. HARİKA İŞ!

Gerçekten harika bir iş nasıl
yapılır?

Kullanım nasıl? Modelleri kapsayan şekilde
bakım ve servis işlemleri nasıl sağlanabilir?
Yarının mobilitesi için önemli olan nedir?

Arkanızı kollayan ve aşağıdaki alanlarda
sürekli büyüyen ürün portföyüne sahip bir

Araç servislerindeki çalışmaların temelinin

iş ortağı ile:

daha uzun bir süre boyunca içten yanmalı
motor olacağına inanıyoruz. Bununla bir-

n

Motor parçaları

likte, elektrikli ulaşım araçlarının ve aynı

n

Contalar

zamanda diğer alternatif motor güç akta-

n

Filtreler

rım sistemi ve mekanizması teknolojileri-

n

Motor soğutma ve iklimlendirme

nin ve yakıtların da geleceğin bir parçası

n

Marş motorları ve alternatörler

olduğunu biliyoruz.

n

E-mobilite ve elektronik

n

Servis ekipmanları ve donanımı

Bu nedenle, her iki yolu da izlemeye de-

ve arıza teşhisi

vam edecek ve araç servislerine hem içten yanmalı motora sahip tahrik sistemleri

MAHLE'de yaptığımız her şey araç servis

hem de elektromobilite için, motor soğut-

işletmecileri ve teknisyenler için gerçek

ma sistemi ve iklimlendirmeden, motor

bir katma değer sunmalıdır. Bu yüzden

parçaları ve filtrelere, servis ekipmanları

düzenli olarak aynı soruları kendimize

ve donanımından, arıza teşhisine kadar

de soruyoruz: Yedek parça, vadettikle-

uygun ürünlerin yanı sıra kapsamlı bir ser-

rini yerine getiriyor mu? Ürün temin edi-

visi eşit ölçüde sunacağız.

lebilirliği garanti edilmiş mi?

İzleyen sayfalarda ürün
yelpazemize ve hizmetlerimize genel bir bakış
sunulmaktadır. Tüm bilgiler
mahle-aftermarket.com
adresinde çevrimiçi olarak
da mevcuttur.

RİKA İŞ
!
HA
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Pistonlar

Seri üretici olarak MAHLE, Formula 1'e angaje olmuştur ve üst sınıfın deneyim ve teknik bilgisinden yararlanmaktadır. Dünya çapında

Motor parçaları
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en büyük piston üretici firması olarak MAHLE, yoğun bir şekilde yarının ürünlerini araştırmakta ve daha bugünden neredeyse her motor

kötüleşir. Termik yük (2.600 °C'ye kadar) ve ortalama ateşleme
basınçları çok artmıştır, yüksek devir sayıları ve gittikçe büyüyen
piston strokları nedeniyle atalet kuvveti zorlaması daha fazla artmıştır. Gereksinimler buna uygun olarak artar: Daha düşük ağırlık,

için hızlı, güvenilir ve dünyanın dört bir yanında çözümler sunmaktadır. Pistonlarımız sayesinde Aftermarket sektörü orijinal donanım
kalitesinde motor parçalarına ve dolayısıyla ürünlerimizin tamamında bulunan garantiye sahip olmaktadır: En zorlu koşullarda test edilmiş ve uygulamada kendisini kanıtlamış ürünler. Biz, buna kefiliz.

Contalar

Bunlar sürekli olarak ateşin içindedir ve çalışma koşulları yıldan yıla

daha az yağ tüketimi ve sıcak ve soğuk zorlama testlerinde veya

Yeni çözüm olarak MAHLE tarafından geliştirilen ECOFORM®
pistonlar, ağırlıktan tasarruf sağlamaktadır – tek parça ve uygun
şekilde işlenmiş MONOTHERM® pistonlar, alüminyum pistonlar
kadar hafiftir. Ve bunlar da önemli ölçüde geliştirilmiştir – Sonuç
olarak, soğutma galerili ve segman taşıyıcılı alüminyum piston-

Firma veya marka işareti,
azami piston çapı, montaj
boşluğu ve montaj yönü,
ilgili motor üreticisinin yönergeleri doğrultusunda piston
kafası üzerinde belirtilmiştir.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Performans tedarik ediyoruz –
Formula 1 yarışlarında da

E-mobilite ve elektronik

lar ortaya çıkmıştır.

Ernst Mahle

Marş motorları ve alternatörler

Tutarlılık: Yapı veya kompresyon yüksekliği sürekli azalmaktadır.

Piston, içten yanmalı bir
motorun çalışması için
mutlaka gerekli, fakat aynı
zamanda mühendislerin
kendini beğenmiş tavırlarını önlemek için de uygun
olan bir metal parçasıdır.

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

termik şok altında dayanıklılık çalışmalarında bile mutlak güvenlik.
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En uygun pistonlar –
her türlü kullanım için
Dökme tek parça etek pistonlar

Dövme tek parça etek pistonlar

Benzinli ve dizel motorlar için daha uzun

Temel olarak ağır hizmet tipi seri üre-

Yüksek çalışma sıcaklıkları için: Soğutma

kullanım ömrüne sahip dökme tek parça

tim motorlar ve yarış motorları içindir.

galerisinde dolaşan yağ aracılığıyla piston

etek pistonlar - piston kafası, segman bö-

Özel üretim yöntemi mukavemeti artırır

kafasının ve segmanlar bölgesinin yoğun

lümü ve etek sağlam bir ünite oluşturur.

ve daha küçük et kalınlıkları ve daha az

bir şekilde soğutulması.

Kullanım alanı: Model araç motorlarından

ağırlık için bir ön koşuldur.

büyük motorlara kadar.

Soğutma galerili ve segman
taşıyıcılı pistonlar

Binek araçlarda aşırı yük altındaki benzinli

Aynı şekilde çelik plakalara sahip, binek

Segman taşıyıcı ve soğutma galerisi, özel

ve dizel motorlar için pistonlar. Dökme, ya-

araç motorları için çok sessiz çalışan pis-

bir üretim yöntemiyle tek bir sistem halinde

rıksız çelik plakalarla daha yüksek mukave-

tonlar – segmanlar bölgesinden etek böl-

birleştirilir. İlk segman yuvasındaki ısı dağı-

mete sahip birleşik bir gövde oluştururlar.

gesine geçiş yarıklıdır.

lımı önemli ölçüde daha iyidir.

Yanal çekirdekten eksenlenmiş Ecoform® pistonlar
Binek araç benzinli motorları için ağırlığı optimize edilmiş
pistonlar. Özel bir döküm teknolojisi, yüksek yapısal
mukavemette düşük ağırlığa olanak sağlamaktadır.
Kullanım alanları: Raylı araçlar, özel araçlar, gemi işletme
teknolojisi, petrol ve gaz, endüstriyel motorlar.

Soğutma galerili ve piston
kafası güçlendirilmiş segman
taşıyıcılı pistonlar
Ağır hizmet tipi dizel motorlarda kullanılır.
Piston kafasındaki sert anodize edilmiş bir
tabaka (HA tabakası), yanma odası kenar-

E-mobilite ve elektronik

ları ve piston kafasındaki çatlakları önler.

Pim delik burçlu segman
taşıyıcılı pistonlar

Monotherm® pistonlar

Ferrotherm® pistonlar

Son derece yüksek yapısal mukaveme-

Çelik piston kafası ve alüminyum piston

Dizel motorlar için, özellikle ilk segman

te sahip tek parça dövme çelik pistonlar,

eteği, piston pimi üzerinden hareketli bir

İki zamanlı pistonlar

MonoWeld® ticari araç pistonları

yuvasında daha yüksek aşınma mukave-

250 bar ve daha yüksek basıncın oluş-

şekilde bağlanmıştır. Yüksek mukavemet

İki zamanlı motorlardaki yüksek mekanik

Sürtünme kaynaklı çelik pistonlar, sahip oldukları yüksek termik dayanıklılık ile etkilemekte

meti sağlamak amacıyla, metalik olarak

tuğu modern yanma odaları için gelişti-

ve düşük aşınma değerleri, özellikle ağır

ve termik yük için özel alüminyum alaşım-

ve 230 bar'ın üzerinde ateşleme basınçlarını mümkün kılmaktadır. Bu pistonların kapalı

sıkıca sabitlenmiş, özel dökme demirden

rilmiştir. Sabitlenmiş etek ve kısa piston

hizmet tipi dizel motorlarda düşük egzoz

larından üretilmişlerdir.

ve esnemez yapısı, daha ince duvar kalınlıklarına izin vermekte ve böylece yanma odası

segman taşıcıya sahip pistonlar. Özel bir

pimi ile birleştirilmesi sayesinde, ağırlık bir

gazı ve emisyon sınır değerlerine riayet

kenarlarının daha iyi soğutulması mümkün olmaktadır. Sabitlenmiş etek kısmı ise daha

malzemeden üretilmiş pim delik burçları-

alüminyum pistonun ağırlığına benzerdir.

edilmesini sağlar.

iyi yanal akım sağlamakta ve bu sayede kavitasyon eğimi azalmaktadır.

nın artırılmış dayanıklılığı.

Marş motorları ve alternatörler

Autothermik /
Hydrothermik pistonlar

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Autothermatik®/
Hydrothermatik® pistonlar

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

Dünya çapında en büyük piston üretici firması olarak, çok sayıda ürün ve malzeme çeşidi sunmaktayız.
Ürün portföyümüz, dökme veya elektron ışın kaynaklı alüminyum pistonların yanı sıra alüminyum,
küresel döküm ve çelik tabanlara sahip birleştirilmiş pistonları kapsamaktadır. Birleştirilmiş pistonlar,
mükemmel şekilde kendisini kanıtlamış bir malzeme olan dövme çelikten yapılmış piston üst parçasına
vidalanmıştır. Çelik pistonlar yalnızca vidalanmış varyasyonlar olarak teslim edilmemekte, aynı zamanda
sürtünme kaynaklı veya yüksek sıcaklıkta lehimlenmiş varyasyonları da temin edilmektedir. Büyük hacimli
motorlar için MAHLE piston programı, 580 milimetreye kadar çapa sahip ürünleri kapsamaktadır.

Soğutma galerili segman
taşıyıcılı pistonlar

Contalar
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Piston segman setleri
Piston segmanlarımızın performans ve çalışma
özelliklerini sürekli iyileştiriyoruz – bu sırada
en modern üretim tesisleri kalite standartlarını
belirliyor.

Her piston için en ideal segman seti
Neredeyse tüm binek araç, benzinli ve dizel motorlar ve ticari araç
dizel motorları için çapları 52 ile 160 mm arasında değişen piston
segman setleri sunmaktayız – orijinal donanım kalitesinde veya

Onlarca yıllık geliştirme ve üretim, en yüksek gereksinimler için

özellikle kullanılmış motorlar için.

pistonların ve piston segmanlarının verimli etkileşimini garanti

Sadece yüksek kaliteli malzemeler

etmektedir:
n

Yanma odasının yağ karterine karşı sızdırmaz hale getirilmesi

Normal ilâ yüksek zorlamaların olduğu kullanım alanlarında lami-

n

Yağ tüketiminin sınırlandırılması ve düzenlenmesi

ne grafit kaplamalı malzemeler kullanılır, en yüksek gereksinimler

n

Piston ısısının soğutulmuş silindir çalışma yüzeyine aktarılması

için ise ara katkılı küresel grafitli gri pik döküm malzeme veya çelik malzemelerden yararlanılır.

Silindir ideal şeklinden bir parça farklı olsa bile, piston segmanları silindir çeperine tam olarak oturmalıdır. Yüksek kütle kuvvetleri

Çalışma yüzeyi kaplamaları

ve yanma basınçları ile kuvvetli aşındırıcı yükler, malzeme üzerinde mukavemet, yüzey kalitesi ve şekil verme açısından önemli

Piston segmanlarının çalışma yüzeyleri, aşınma mukavemetini ve

taleplerde bulunmaktadır.

sıcaklık nedeniyle iz oluşma emniyetini artırmak için kaplanmıştır
(krom veya metalik ya da seramik malzemeden plazma püskürtme katmanları).

Bilinmesinde yarar var

Güvenilir bileşenler – birbirleriyle
mükemmel derecede uyumlu

MAHLE'nin "N" segman seti, orijinal donanımda
kullanılan segmanlara karşılık gelir. Bu segman
seti hem yeni, hem de kullanılmış pistonlar için
kullanılabilir. MAHLE'nin "V" ve "G" segman
setleri, kullanılmış pistonlarda yağ tüketimini
normalleştirme ve kompresyon kaybını azaltma

TOP işareti taşıyan segmanlar, bu işaretleme yukarıya bakacak şekilde

adına ekonomik bir çözüm sunmaktadır.

(piston kafası yönünde) monte edilmelidir.
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Silindir gömlekleri
Silindir çalışma yüzeylerini de sürekli iyileştiriyoruz. Honlanmış silindir gömleklerinin piston ve
piston segmanlarına hassas bir şekilde uyarlanması (dökme demirden yapılma optimize edilmiş
yüzeyler sayesinde) yağ tüketimini ve egzoz gazı
kaçağını azaltır, daha az aşınma, daha kısa alıştırma ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.

MAHLE, hem birçok uluslararası motor üreticisine seri olarak hem
de Aftermarket için, malzeme, ürünün yapısı ve yüzey kalitesi bakımından daima aynı yüksek kalite standartlarında silindir gömlekleri
imal etmektedir. En aza indirgenmiş üretim toleransları sayesinde
kovanlar hassas bir şekilde sabitlenebilmektedir. Alaşım, ergimiş

Contalar
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malzemenin işlenmesi ve talaşlı işleme süreçlerini motor üreticileri
ile yakın koordinasyon içerisinde belirlemekteyiz.

Silindir gömlekleri için alüminyumun yanı sıra alaşımlı dökme demir
kullanmaktayız (lamel grafitli dökme demir fosforla alaşımlanmakta-

Filtreler

Malzemeler

beynit ve çok ince perlit oluşumu, matrisi güçlendirir.

Honlama
İyi bir honlama, piston segmanı aşınmasını, parçacık emisyonlarını,
yağ tüketimini ve sürtünmeyi azaltır. Honlama işlemi üzerinde gelecekteki iyileştirmeler, silindirin alıştırma süresini daha da kısaltacak ve tribolojik özellikleri geliştirecektir. Silindir çalışma yüzeyinde

Motor soğutma ve iklimlendirme

dır). Diğer alaşım elementleri aşınma özelliklerini iyileştirmekte olup,

kalitesidir (gözenek ve boşluk içermeyen döküm, homojen doku,
eşit şekilde dağılmış sertlik ve silindir bloğu deliğinin ön işlemesi).

Marş motorları ve alternatörler

iyi ve eşit honlama elde etmek için ön koşul, yüksek bir malzeme

Kendini kanıtlamış kalite – tam uyacak
şekilde ayarlanmış ve uzun ömürlü

Normal honlama

Plato honlama

Fırçalı honlama

Honlama işlemi
Varyasyon

1. işlem

2. işlem

1

Elmas

Elmas

Benzinli binek araç serisi

2

Elmas

Seramik

Dizel binek araç serisi

3

Seramik

Seramik

Ticari araç serisi

1

Elmas

Elmas

Elmas

Benzinli binek araç serisi

2

Elmas

Elmas

Elmas

Dizel binek araç serisi

3

Elmas

Seramik

Seramik

Ticari araç serisi

1

Elmas

Elmas

Fırçalı honlama

Ticari araç/binek araç serisi

2

Elmas

Seramik

Fırçalı honlama

Elmas

Elmas

Sıvılı honlama

Yüzey parlatma

Dizel binek araç serisi

1

Elmas

Lazer yapısı

Seramik

Seramik

Test /motor sporları

2

Elmas

Elmas/Seramik

Lazer yapısı

Sıvılı honlama
Lazerli honlama

Uygulama
3. işlem

4. işlem

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Tanım

E-mobilite ve elektronik

Münferit proses kademelerindeki en önemli honlama yöntemleri
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Kayar yataklar
Malzemeler ve
üretim yöntemleri
MAHLE, püskürtme yataklar gibi mevcut
son teknolojilerin yanı sıra, yeni malzeme

Özellikle son teknoloji ürünü ve kurşunsuz
bronz alaşımlar ve yeni, son derece dayanıklı alüminyum alaşımları kullanılmaktadır.
Yeni alaşımların yeni polimer kaplamalarla
Motor üreticileri ile birlikte, her bir motor

kombinasyonu, özellikle start-stop ve hib-

tipi için kayar yataklar geliştirmekte ve test

rit motorların karışık sürtünmesinin oldu-

etmekteyiz. Malzeme ve üretim teknolo-

ğu fazlarda yüksek aşınma mukavemeti,

jileri üzerinde süregelen temel araştırma

çok iyi acil durum çalışma özellikleri sun-

ve geliştirme çalışmaları, en yüksek kali-

makta ve aşındırıcı eğilimini büyük ölçüde

teyi garanti etmektedir – yorgunluk belirti-

azaltmaktadır.

Püskürtme
(İngilizce: Püskürtme, atomi-

Filtreler

OE tarafında da lider durumdadır.

zasyon) Metal katottan gelen
atomların bir gaz deşarjının
çarpma iyonları tarafından
atomize edildiği katot atomizasyonu prensibine göre
kaplama yöntemi. Bu şekilde
atomize edilen metal, yatak
yarımının çalışma yüzeyinde
eşit bir tabaka şeklinde birikir.

Motor soğutma ve iklimlendirme

ve kaplamaların geliştirilmesi konusunda

OE tarafında kullanılan en modern polimer

metli. Çapları 27 ile 140 mm arasında olan

yataklar, bazı uygulamalarda püskürtme

yatak yarımları, flanş yatakları, yatak burç-

yatakların yerini alabilir.

ları ve gezinti ay yataklarının yanı sıra çapları 6 ile 105 mm arasında olan yatak burç-

E-mobilite ve elektronik

ları tedarik etmekteyiz.

Dayanıklı ve dirençli –
her motor tipi için
Tüm klasik teknolojilere ek olarak, MAHLE
artık çeşitli polimer kaplamalı yataklar ve
polimer kaplamalı gezinti ay yatakları da
tedarik etmektedir.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

dayanıklı, aşınma ve korozyona mukave-

Marş motorları ve alternatörler

si göstermeyen, uyarlanabilir, son derece
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Supap bileşenleri
Supaplar, supap bagaları ve supap kılavuzları ile birlikte en yük-

yöntemi. Amaca bağlı olarak farklı malzemeler kullanılmakta ve

sek yüklere dayanması gereken kapalı bir sistem oluşturmaktadır.

supaplarımız zırhlama, sertleştirme, nitrürleme veya krom kap-

Bu nedenle sadece supapları değil, aynı zamanda onların tribolojik

lama işlemlerine tabi tutulmaktadır. Aşırı uygulamalar için ürün

ortakları olan supap bagaları ve supap kılavuzlarını da ürün prog-

programımızda ayrıca sodyum dolgulu içi boş supaplarımız

ramımıza almış bulunuyoruz. Bu bileşenlerin bir sistem olarak bir-

(mümkün olan en yüksek ısı dağılımı) da mevcuttur.

likte geliştirilmesi, aşınmanın en aza indirgenmesi ve ekonomiklik
açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.

Supap gaydları ve supap bagaları

Tüm supap çeşitleri

Supap gaydları, supabı supap yuvasına ortalar ve böylece supap
sapına etki eden yanal kuvvetleri azaltır. Ayrıca, ısıyı silindir kafası-

MAHLE, dünya çapında binek ve ticari araçlar için çeşitli tasarım

na dağıtırlar. Konstrüksiyona bağlı olarak, emme ve egzoz tarafın-

ve tiplerde, sap çapı 5 ile 12 mm, supap boyu 80 ile 210 mm ara-

da aynı veya farklı supap gaydları kullanılmaktadır. Malzeme yel-

sında olan supaplar üretmektedir. Yüksek teknik bilgi birikimi, yük-

pazesi, pik döküm, pirinç, sinterlenmiş malzemeler gibi çok çeşitli

sek verimlilik ve mükemmel kalite, MAHLE'yi uluslararası alanda

alaşımlar içermektedir. Supap bagası, supapla birlikte yanma oda-

en önemli supap üreticilerinden biri haline getirmiştir.

sını basınç kaybına karşı sızdırmaz hale getirir, aynı zamanda ısıyı
dağıtır ve supapların yumuşak silindir kapağı malzemesine çarp-

Büyük seri üretiminde en modern üretim teknolojilerini kullan-

masını önler. Supap bagaları genellikle krom çelik alaşımlarından

maktayız: Ham parça üretiminde plazma toz yöntemi veya par-

veya sinterlenmiş malzemelerden imal edilmektedir.

çaların mekanik son işleme safhasında yüksek hızlı taşlama

Malzemeler
Östenitik çelikler

Endüktif ayak
sertleştirme

Martensitik çelikler

Profil sertleştirme
Kesit sertleştirme

Tip

Düz yüzey sertleştirme

Tek metal supaplar
Bimetal supaplar

İçi boş supaplar
Şaft çapı: > 6 mm

Supap yuvası

Supap kapağı:

Plazma toz kaplama

· Lazer kaynağı
· Sürtünme kaynağı

Endüksiyon sertleştirme

Boyun profili

Ayak geometrisi

Tornalanmış,
perdahlanmış

1 – 3 yiv

Profil dövme

Tabla tabanı
İşlenmiş
Dövme
Bilya yuvalı veya
bilya yuvasız

Sodyum dolgulu

Özel tasarım

Supap boyu
80 – 210 mm

Kafa çapı
18 – 65 mm

Sap çapı
5 – 12 mm

Yüzey işlemi
Tuz banyosunda nitrürlenmiş,
sert kromajlı
(Tabaka kalınlıkları: 3 – 35 µm)

Aşırı mekanik, kimyasal ve termik yüklere dayanacak ve ısıyı optimum seviyede dağıtacak şekilde,
supaplarımız çok çeşitli kullanım amaçları için optimize edilmiştir.

Kalite ve güvenlik –
kilometrelerce
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Entegre geliştirme ve üretim süreci sayesinde
kalite avantajı
300.000 devir/dakikanın çok üzerindeki devir sayılarında ve
1.000 °C'nin üzerindeki egzoz gazı sıcaklıklarında geniş bir işletim kartografisi boyunca yüksek verim elde etmek için, en yüksek
geliştirme ve üretim yetkinliği gereklidir. Bu nedenle MAHLE'de

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

Egzoz gazı turboşarjları, performans artışına, emisyon ve tüketimi azaltmaya yönelik bir anahtar
teknolojidir.

Contalar

Turboşarjlar

ren termodinamik ve termomekanik özellikleri sağlamak için en
modern simülasyon araçları kullanılmaktadır.
MAHLE turboşarjlar, grup genelinde belirlenen standartlara göre en
yeni yöntemler kullanılarak en modern sistemlerde üretilmektedir.
n

Turboşarjlar, binek araç yedek parça sektöründe yüksek büyüme

Yüksek hızda işlenmiş kompresör çarkları –
daha yüksek balans hassaslığı, optimize edilmiş
hız kararlılığı ve çalışma seslerinin azaltılması

üretilen hemen hemen her dizel araç turboşarjla çalışmaktadır.

n

MAHLE markası ile Aftermarket sektörüne yüksek verimli turbo-

n

Rotor milinde çift piston segmanı – daha az yağ tüketimi,
daha az yabancı parçacık

şarjlar sunulmaktadır. Ticari araç sektöründe yüksek devirli motor

daha yüksek ısı mukavemeti ve daha uzun ömür
n

İşlevsel olarak proses kontrollü orta gövde ve rotor milinin
aşamalı olarak dengelenmesi – iyileştirilmiş kullanım

Ürün programımızı sürekli geliştirmekte olup, hemen her turboşarj
için uygun montaj seti mevcut veya hazırlanma aşamasındadır.

performansı ve daha az gürültü oluşumu
n

Yüksek mukavemet için elektron kaynaklı rotor mili ve çarkları

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Emisyonları azaltır –
daha fazla güç sağlar

Yüksek teknolojili malzemelerden yapılmış türbin gövdesi –

E-mobilite ve elektronik

oranları kaydetmektedir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da

uygulamalarının %70'ten fazlasını karşılıyoruz.

Marş motorları ve alternatörler

entegre geliştirme sürecinin bir parçası olarak, en başından itiba-
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Conta malzemeleri
Silindir kafası ve emme modülü contaları için malzemeler
n

Çok katmanlı çelik (MLS): Silindir kafası ve manifold contaları

n

Kompozit malzeme: Silindir kafası, egzoz manifoldu

rüksiyonlara kadar - tüm motor contalarının sağlam olması ge-

ve emme modülü contaları
n

Grafit: Silindir kafası ve manifold contaları

rekir. Aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklıklar, yüksek iç basınçlar,
her türlü soğutma sıvısı ve yağlama maddesi. Contaların bunla-

Supap/zamanlayıcı kapağı, yağ karteri ve diğer conta

rın hepsiyle başa çıkması gerekir.

malzemeleri
n

MAHLE Performance conta serisi, daha sıkı ve daha hızlı çalışan
ve konvansiyonel contaların sınırlarını aşan motorların sızdırmazlı-

muhafazası, su pompaları ve diferansiyel contalar
n

ğını sağlamak ve bunları korumak amacıyla, en son teknoloji ve en
gelişmiş malzemeler kullanılarak sıfırdan yeniden oluşturulmuştur.

Yüksek performanslı kompozit malzeme kumanda
Yağ karteri mantar contası, kumanda muhafazası kapağı
ve metal taşıyıcılı diferansiyel contalar

n

Supap kapağı ve kalıp lastiğinden yağ karteri contaları

MAHLE, bu konuda kapsamlı bir teklifin yanı sıra teknik bilgiler,

Filtreler

En basit montaj biçimlerinden, gelişmiş çok katmanlı çelik konst-

Motor soğutma ve iklimlendirme

MAHLE, conta uygulamaları ile dünya çapında
bir milyondan fazla uygulamayı ve 1990 yılından beri trafiğe çıkan yaklaşık 200 milyon araç
motorunu kapsamaktadır.

Contalar

Contalar

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Rakipsiz inovasyon
ve kalite standardı

E-mobilite ve elektronik

Marş motorları ve alternatörler

eğitimler ve destek sunmaktadır.
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Contalar

Filtreler
Portföyümüzdeki filtre malzemeleri, spesifikasyona ve kullanım amacına bağlı olarak, özel
işlenmiş kağıtlardan, keçelerden veya çok
katmanlı malzemelerden yapılır.

MAHLE kağıt filtreler, hava, yakıt, yağ ve hidrolik filtrelerinde kullanım için özel reçine ile emprenye edilmiş yüksek kaliteli selüloz

Emprenye edilmiş selüloz lifleri-

Kabartma işleminden sonra

nin mikroskop altında görünüşü.

filtre kağıdı.

Filtreler

Kağıt filtreler

liflerden oluşmaktadır. Ön ısıtma süreci, kabartma işlemi için malMotor soğutma ve iklimlendirme

zemeyi şekillendirilebilir hale getirir. Ardından kağıt gereksinimlere uygun olarak katlanır ve emprenye edilir – sertleştirme işlemi
kağıda mekanik dayanıklılık, kimyasal ve termik mukavemet
kazandırır. Dengeli kıvrım geometrisi, yüksek zorlamalar altında
bile blok oluşumunu engeller ve hava, yağ veya yakıtın her zaman
serbestçe akmasını sağlar. Filtre ünitesi gereksinimlere bağlı olarak 1 mikrona kadar incelikte olabilir.

Filtrede kullanıma hazır katlanmış kağıt.

Mikrometre aralığındaki sentetik lifler, keçelerin başlangıç malzemesidir - lif ne kadar inceyse, ayrıştırma o kadar iyi olur. Keçeler,
artan tabakalar halinde uygulanır. Bu huni etkisi, düşük akış direncinde %99,9 oranında ayrıştırma derecesine olanak sağlar.

➡

liflerin inceliği ve keçe yoğunluğu kirli taraftan temiz tarafa doğru

Kir tarafı

Meltblown

Temiz taraf

Selüloz

Marş motorları ve alternatörler

Filtre keçeleri

Keçeler kabin filtrelerinde kendilerini kanıtlamış olup, yağ ve hava

rinde keçeler genellikle stabilize edilmiş baz kağıt ile birlikte kullanılmaktadır.

Çok katmanlı filtre malzemeleri

➡

Filtre programımız:
Temiz bir çözüm

Keçe ve kağıttan oluşan kombinasyon, 3 ilâ 5 μm ayrıştırma de-

Kir tarafında sentetik keçe ve temiz tarafında kağıt bulunan çok

recesiyle konvansiyonel kağıt filtrelere kıyasla %40'a kadar daha

katmanlı filtre malzemesi.

yüksek kir tutma kapasitesine sahiptir. Çok katmanlı filtre malzemeleri, ağırlıklı olarak modern dizel yakıt enjeksiyon sistemlerinde kullanılmaktadır.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

ömrü artarken, filtre performansı %40'a kadar artar. Yakıt filtrele-

E-mobilite ve elektronik

filtrelerinde kullanım giderek artmaktadır. Aynı zamanda kullanım
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Hava filtreleri
Optimum motor performansı için temiz emiş havası zaruridir. MAHLE'nin hava filtreleri, toz, kurum
ve lastik aşınma tozlarını %99,9'a kadar filtreler ve optimum bir hava - yakıt karışımını destekler.
Yüksek parçacık tutma kapasitesi, aşırı koşullar (aşırı sıcak, soğuk, kimyasal etkenler) altında bile
uzun kullanım ömrünü garanti eder ve supaplar, silindir çalışma yüzeyleri, piston segmanları, kayar
yataklar ve diğer motor bileşenlerindeki aşınmayı geciktirir. Sorunsuz bir filtre performansı için,
otomobil üreticileri tarafından öngörülen aralıklarda yenileriyle değiştirilmeleri gerekir.

Binek araçlarda hava filtresi gövdesi, yuvarlak ve plaka şeklinde elemanlar ile motor ve şasiye monte edilmekte ve otomobil
üreticilerinin spesifikasyonlarına göre, kirli tarafta tutkallı kısım ve
temiz tarafta ise destek ızgaraları ile sağlamlaştırılmaktadır. Tozlu
ortamlarda kirli tarafta ek olarak bir ön ayırıcı (köpük tabakası)
takılır. Metal veya plastikten bir destek elemanı, büyük yüzeysel
zorlamalara karşı koyar.
Ticari araçlarda, aynı zamanda hava emiş gürültüsünü de azaltan, geri dönüştürülebilir sentetik malzemeden imal edilmiş, sağlam, ağırlığı optimize edilmiş hava filtre sistemleri kullanılmaktadır.
Yüksek dayanıklılığa sahip büyük bir filtre alanı elde edebilmek
için, bu filtreler çoğunlukla silindirik yapıya sahiptir. Ek güvenlik
elemanları (özel keçe silindirler) bakım ve yenileme sırasında filtrenin temiz tarafını korur.

Hava filtrelerimiz tamamen sızdırmazdır
Emme kanalındaki temizlenmemiş hava, hava kütle ölçeri kirletir ve sonuçlarını saptırır – bu da enjeksiyon sistemini bozar ve aşınmaya neden olur. Baypas havası olarak adlandırılan bu olguyu önlemek
için, filtre elemanlarımız hassas bir şekilde ayarlanmış ve contalar özenle seçilmiştir. Özel olarak geliştirilmiş poliüretan köpükten mamul PUR contalar, kirli ve temiz taraflar arasında kusursuz sızdırmazlık
sağlar. Bunlar eskimeye ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı olup, sıcaklık kararlılığına sahiptir. Conta
geometrisine en iyi şekilde uyum sağlamaları için, kesin olarak tanımlanmış bir esnekliğe sahiptirler.
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Kabin filtreleri

Kabin filtreleri (LA)

Aktif karbonlu kabin filtreleri (LAK)

MAHLE kabin filtreleri, kirli hava kütlesi veya yüksek polen akı-

Bu tip toz, kir, zararlı egzoz gazları ve yüksek ozon konsantras-

mında bile, sürücüye ve yolculara güvenli bir şekilde temizlenmiş

yonlarını uzak tutar ve kokuları en aza indirir. Kullanılan kıvrımlı

solunum havası sağlar ve böylece araç içindekilere sağlık, esenlik

körük üç ayrı tabakadan oluşmaktadır: İki keçe katmanı arasına

ve tam konsantrasyon sağlar. Ayrıca fanın yükünü hafifletir, kalo-

bir aktif karbon tabakası yerleştirilmiştir.

Motor parçaları
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riferi, klima sistemini ve araç kabinini kirden korur ve camlardaki
Contalar

buğulanmayı engeller.

Düşük akış direnci, fanların üzerindeki yükü en aza indirir

n

Kesin uyumlu tasarım baypas havasını engeller

Yüksek kilometreli araçlarda veya özellikle kirli ortamlarda, polyester köpüklerden veya keçe matlardan yapılan ek ön filtreler (LAP)

Ve: Kabin filtrelerimiz solvent içermeyecek şekilde işlenmiştir –

kullanılır ve kabin filtresinin çok hızlı tıkanmasını önler – bu sayede

zararlı buharlaşmalar yoktur.

LA /LAK filtrelerimizin kullanım ömrü önemli ölçüde uzar.

Çoklu koruma
MAHLE araç sahiplerine geniş bir kabin filtresi yelpazesi sunmakta ve bu filtreleri onların bireysel ihtiyaçları için özel olarak geliştir-

LA (Aktif karbonsuz)
İyi

LAK (Aktif karbonlu)
Daha iyi

Şunlara karşı korur:
n

Polenler

n

Lastik aşınma tozu

n

İnce toz parçacıkları

n

Endüstriyel tozlar

n

Kurum

LAO CareMetix®
En iyisi

= Aktif karbonsuz kabin filtresi
= Aktif karbonlu kabin filtresi
= Kokulara karşı ek koruma sağlayan kabin filtresi

Alerjenler

Bakteriler

Küf

Yoğun kokular

Hafif kokular

Ozon

Egzoz gazları

Endüstriyel tozlar

Lastik aşınma tozu

Kurum

İnce toz parçacıkları

Polenler

mektedir.

Marş motorları ve alternatörler

Uzun kullanım ömrü

n

E-mobilite ve elektronik

n

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Kabin filtrelerimizin kıvrım geometrisinin avantajları:

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

Bir saatlik bir sürüş sırasında, araç kabinine 100.000 litre kadar hava üflenir. Kabin filtresi tıkanır
veya tamamen devre dışı kalırsa, yolcu kabinindeki sağlığa zararlı madde konsantrasyonu, yol
kenarındakinin altı katı kadar daha yüksek değerlere çıkabilir. Bu nedenle MAHLE, filtrenin
15.000 km'lik periyotlarda veya en azından yılda bir kez değiştirilmesini tavsiye etmektedir.
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CareMetix® – çok yönlü
konfor için 5 katman

Kurum ve ince toz parçacıklarına
karşı koruma (PM2.5 ve PM1)

Kurum ve ince toz parçacıkları

1

Yüksek performanslı parçacık
filtresi katmanı

2

Moleküler katman

3

Teknik aktif karbon katmanı

4

Aktif karbonlu biyolojik işlev katmanı

5

Koruyucu katman

Zararlı gazlar ve hoş olmayan kokular
Polen ve açığa çıkan alerjenler
Küf ve küf mantarları
Bakteriler

Zararlı gazlara ve hoş olmayan
kokulara karşı koruma
Polen ve açığa çıkan alerjenlere
karşı koruma

Marş motorları ve alternatörler

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

Sıkışık trafikte, tünellerde, büyük inşaat şantiyelerinde, arıtma tesislerinde veya yeni gübrelenmiş
tarlalarda, hoş olmayan kokularla birlikte sağlığa zararlı amonyak ve kükürt gazları oluşabilir. Yeni
kabin filtresi CareMetix®, S5 geniş bant teknolojisi ile koruma sağlar. Ne ince toz parçacıkları, polen,
küf, kurum ve bakterilerin ne de kokuların araç kabinine girmesine izin verir.

1 Polenleri, ince toz parçacıklarını

4

(PM2.5, PM1) ve ultra ince parçacıkları
(dizel kurumu ve fren tozu gibi) tutar
2 Hoş olmayan kokuları ortadan kaldı-

S5 geniş bant teknolojili
CareMetix® (LAO)

için, temiz havaya ihtiyacı vardır. Soluduğumuz hava, genellikle
konvansiyonel filtrelerin bertaraf edemediği sağlığa zararlı ve alerjiyi
tetikleyen madde ve kokularla kirlenmiştir. Çözüm: S5 geniş bant

Otomobille seyahat eden bir kimsenin karayolu trafiğine güvenli ve

teknolojili CareMetix – 5 katman sayesinde 5 misli koruma –

konsantre olmuş bir şekilde katılmak ve kendisini rahat hissetmek

kokuyu da filtreler!

®

rır, alerjenlere karşı korur ve bakteri
ve küf oluşumunu neredeyse tamamen önler
3 Hidrokarbonlar gibi zararlı gazları

oldukça etkili bir şekilde ortadan
kaldırır

5

Azot oksitler (NOx) ve kükürt
dioksit (SO2) gibi zararlı gazları
oldukça etkili bir şekilde ortadan
kaldırır
Filtre kararlılığına katkıda bulunur

Bilinmesinde yarar var
Kabin filtreleri yıllık olarak veya en geç
15.000 kilometre sonra değiştirilmelidir.
Siz ve sevdiklerinizin sadece temiz
hava solumaya devam etmesi için.
CareMetix®, alternatif araç konseptlerine sahip araçlar için de mevcuttur.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Bakterilere karşı koruma

E-mobilite ve elektronik

Küf mantarlarına karşı koruma
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Yağ filtreleri

Motor parçaları
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Yakıt filtreleri
Gövde muhafazası

Baypas supabı
Destek elemanı
olarak iç çerçeve

gerçekleşir:

sek kaliteli filtre malzemeleri, yakıt sistemini
en küçük kir parçacıklarından ve dolayı-

korur ve yanma odasının sızdırmazlığını sağlar. MAHLE yağ filtre-

sıyla korozyondan korur. Bu, güvenli mo-

leri, kir parçacıklarını güvenilir bir şekilde uzak tutar. Dengeli kıv-

tor çalışmasını ve ekonomik işletimi sağlar.

ler dengelenebilmektedir.
Bir aşırı basınç supabı, örneğin soğuk çalıştırma safhalarında,
düşük dış sıcaklıklarda ve hatta filtre elemanı aşırı kirlenmiş olsa

Sabit yakıt beslemesi, basınç düzenleme

Geri akış blokaj
supabı, temiz taraf

Aşama 2: Bu daha büyük damlalar,

modülü ve enjeksiyon pompasındaki faz-

ayrıştırma kademesinde (hidrofobik

la yakıtın, yakıt tankına geri döndürülmesi

kumaş) yakıttan ayrılır.

ğu basınç dalgalanmaları, titreşim sönüm-

Kapak diski
Conta

Geri akış blokaj supabı, motor durdurulduktan sonra filtrenin boş
çalışmasını önler ve motor çalıştırıldığında hızlı yağ beslemesini

büyük damlalar oluşturur.
n

ile sağlanır – yakıt pompasının neden oldu-

Geri akış blokaj supabı,
kirli taraf

bile, yağ beslemesini tüm koşullarda güvence altına almaktadır.

olarak, çok ince su damlaları daha

Verimli değişim: Yedek yağ filtreleri

mümkün kılar. Yüksek kaliteli sızdırmazlık malzemeleri ve hassas

Yeni ve geleceğe yönelik

leyici tarafından dengelenir. MAHLE yakıt

2

1

MAHLE, ticari araçlar için özel bir yakıt

filtreleri, otomobil üreticilerinin yüksek gü-

filtresi modülü geliştirmiştir. Patentli çok

venlik standartlarına tamamen uygundur

kademeli filtre elemanı, verimli bir su ay-

ve hatta kaza anında bile sızdırmazlık sağlar. Yakıt filtresinin kusursuz işlemesi için

rıştırması sunar: İlk önce katı parçacıklar
filtrelenir ve – sonraki kademelerde – mik-

3

ayarlanmış bağlantı parçaları, kirlenmiş yağın filtrelenmiş yağdan

OC yedek yağ filtreleri kolay bir kullanım sunmaktadır: Çelik sac-

ön koşul, bu filtrelerin otomobil üreticile-

ro incelikteki su damlacıkları daha büyük

güvenilir bir şekilde ayrı tutulmasını sağlar.

dan derin çekilmiş ve toz boya kaplamalı gövde muhafazası, hızlı

rinin öngördüğü değişim aralıklarına göre

damlalar halinde birleştirilir (koalesens) ve

sökme işlemi için çokgen bir elemana sahiptir. Kapak diski,

düzenli olarak değiştirilmesidir.

Yağ filtresinin kusursuz işlemesi için önemli bir önkoşul da, bu filt-

vida bağlantı parçası için bir dişli ve contayı yerleştirmek için bir

relerin otomobil üreticilerinin öngördüğü bakım periyotlarına uygun

kanal ile donatılmıştır – filtre elemanı, dışarıdan içeriye doğru etki

olarak zamanında değiştirilmesidir.

eden yağ basıncına karşı bir iç çerçeveye sahiptir.

ayrıştırılır.

4

Dizel yakıt filtreleri

Yedek yakıt filtresi
Basitçe filtre kafasının vidalı soketine vida-

Parafin ayrışmasını ve düşük sıcaklıklar-

5

lanırlar. Monte edilmiş elastomer contalar,

da jöleleşmeyi önlemek için, yakıt filtre-

kafa ile filtre arasında sızdırmazlık sağlar.

lerimiz elektrikli ısıtma elemanları ile ön

6

ısıtma yapılarak veya motor tarafından

Yakıt hattı filtresi

ısıtılan yakıt geri döndürülerek çalışmak-

Bunlar korozyona karşı korumalı çelik sac-

tadır. Daha yeni filtre sistemleri ek olarak

1

Filtrelenmiş yakıt

dan, paslanmaz çelikten, alüminyumdan

suyu etkili bir şekilde ayırır – dizel yakı-

2

Pompaya giden emülsiyon

veya sentetik malzemeden imal edilmiştir ve

tında su olması halinde, yakıt enjeksi-

3

Parçacıkların ayrıştırılması ve

yakıt hattına monte edilirler. Opsiyonel ola-

yon sisteminde korozyon ve kavitasyon
hasarı oluşma riski vardır.

Yağ filtresi elemanları

MAHLE ticari araç yağ filtresi modülü, hem yağ
hem de soğutma sıvısı tarafına yüksek derecede
entegre edilmiştir. Bu sayede daha az arayüz ve
sızdırmazlık noktasına sahiptir – yüksek performanslı plastikler ağırlığı ve maliyetleri azaltır.

OX programındaki filtre elemanları sayesinde araç
servisi çok ekonomik bir çözüm sunmaktadır:
Filtreyi komple değiştirmek yerine, sadece kirli
filtre elemanı değiştirilir – malzeme ve bertaraf
masraflarından tasarruf sağlayan, ekolojik açıdan
anlamlı bir çözüm. Yağ filtresi elemanları, ayrılabilir
gövde muhafazasına sahip tüm yağ filtreleri için
temin edilebilir.

Filtreler

yüksek basınç mukavemeti sayesinde 20 bara kadar azami yük-

Aşama 1: Parçacık filtrasyonuna ek

Motor soğutma ve iklimlendirme

rım geometrisi, soğuk çalıştırma mukavemeti sunar – gövdenin

Özel kağıttan
filtre elemanı

n

su damlacıklarının toplanması

rak, diğer işlevlerle (basınç düzenleme, ön

4

Su damlacıklı temiz dizel yakıt

ısıtma, su ayrıştırma modülü) tamamlanır.

5

Hidrofobik ızgara

6

Su toplama hacmi

Yakıt filtre elemanları
Açılabilen filtre gövde muhafazalarında,

Entegre su separatörüne sahip iki kademeli

serviste sadece filtre elemanları değiştiri-

filtrenin prensip çizimi.

lir. Gövde muhafazası motor üzerinde kalır.
Bu, malzeme maliyetlerinden tasarruf sağlar ve kaynakları korur.

Marş motorları ve alternatörler

sürtünmeyi azaltır, motor parçalarını soğutur, korozyona karşı

Su ayrıştırma işlemi iki aşamada

ri güvenilir bir şekilde dışarıda tutar. Yük-

E-mobilite ve elektronik

motor bileşenlerinin aşınmasını hızlandırır. Temiz motor yağı

MAHLE yakıt filtreleri, yabancı maddele-

Contalar

Yay

kurumu, kurum, sürtünme parçacıkları ve yoğuşma suları,

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Motor yağı kalıcı olarak kirlenmiştir – yanma artıkları, toz, yağ
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Contalar

CleanLine filtreler
Verimli su ayrıştırma

Konvansiyonel su separatörleri ile MAHLE konsepti
arasındaki karşılaştırma

test sonuçları, kirlenmiş yakıtla bu sistemlerin su ayrıştırma oranının yüzde 96'dan yüzde 15'in altına düştüğünü göstermektedir.

İki kademeli su ayrıştırma
(CleanLine filtre)

Tek kademeli su ayrıştırma
(konvansiyonel sistem)

Filtreler

Konvansiyonel filtre sistemleri tek aşamalı çalışır. Bununla birlikte,

Kademe 1
Kirlerin dizel yakıttan filtrelenmesi ve
su damlacıklarının toplanması
1

4

2

5

3

6

Kademe 2
Toplanmış su damlacıklarının filtrelenmiş

Motor soğutma ve iklimlendirme

Bu nedenle, CleanLine filtre iki kademeli bir prensibe göre çalışır.

su ikinci kademede daha verimli bir şekilde ayrıştırılabilir. Bu, tüm
servis aralığı boyunca maksimum su ayrıştırması sağlar. Ayrıca,
Ayrıştırılan su boşaltılır

iki filtreleme kademesinin ayrılması sayesinde en küçük su damlacıkları bile ayrıştırılmaktadır.

orta ve uzun vadede konvansiyonel sistemlere göre üstün olduğunu göstermektedir.
Dünya çapında üç versiyonu temin edilebilir olacak:
n

Yakıt filtreleri –
değiştirilmesi kolay ve temiz

Entegre su tanklı 2 kademeli CleanLine
(yalnızca Güney Amerika'da mevcuttur)

n

Su tankı olmayan 2 kademeli CleanLine

1

Kir ve su içeren dizel yakıt

2

Kirler ve su tek bir kademede ayrıştırılır

3

Filtrenin su ayrıştırma derecesi kullanım
ömrü boyunca azalır

4

Kir ve su içeren dizel yakıt

5

Kademe 1: Kirler ayrılır ve küçük su
damlacıkları toplanır

(EMEA'da mevcuttur)
n

Su tankı olmayan 1 kademeli CleanLine
(EMEA'da mevcuttur)

6

Kademe 2: Daha büyük su damlacıkları,
temizlenmiş dizel yakıttan ayrılır

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Saha testleri ve laboratuvar testleri yeni iki kademeli konseptin

E-mobilite ve elektronik

Birinci filtreleme kademesinde kirlerin hapsedilmesi sayesinde,

Marş motorları ve alternatörler

yakıttan ayrıştırılması

Filtre daha az tıkanır

Dizel yakıt, doğal olarak suyu absorbe etme eğilimindedir. Güney

CleanLine filtresinin daha verimli iki kademeli filtrasyonu, daha fazla

90

Amerika gibi ülkelerde bu sorun, son yıllarda biyodizel karışımları-

kiri ayrıştırır ve her araç kategorisindeki tıkanma derecesini (örneğin

80

nın kullanımı ile daha da artmıştır. Su çekme eğilimi ne kadar yük-

artan fark basıncı) azaltır.

70

Su ayrıştırma derecesi (%)

Fark basıncı (mbar)

100

60

sek olursa, yakıttaki su oranı da o kadar artar ve filtrasyon zorlaşır.

50

Konvansiyonel sistemlere kıyasla en iyi notlar

40

Su, yakıt pompası, enjektörler, supaplar ve yakıt besleme bile-

30

İki kademeli filtrasyonun konvansiyonel sistemlere

CleanLine filtresi, iki kademeli filtreleme sayesinde doğrudan

karşı üstünlüğü, zaman içerisinde giderek daha

rekabet ortamında bu zorluğa karşı en verimli çözümü sunar.

belirgin hale gelmektedir.

Yeni filtre

%93'ün üzerinde

%93'ün üzerinde

Çalışma koşulları
altında kullanılmış
filtre

%20'ye kadar

%70'in üzerinde

20
10
0
0

Suyun dizel yakıttan verimli bir
şekilde ayrıştırılması

Fark basıncı (mbar)

Su içeriği (ppm)

500

1.400
1.200

400

800
0 çalışma saatinden sonra motor

600

Değişimden sonra 0 km kullanım performansı

400

200

200

Su ayrıştırma derecesi
Fark basıncı

CleanLine
CleanLine

Su ayrıştırma derecesi
Fark basıncı

Rakip ürün A
Rakip ürün A

n

0
0

100

2

4

6

8

10

12

14

■ Rakip ürün

Debi:
600 l/saat
Ağır araç

B0 – Dizel S10

B5

B20

B50

Kullanım ömrü boyunca maksimum su

n

Üstün verimlilik derecesi

n

Yakıt enjeksiyon sisteminin daha iyi korunması

n

Enjektörlerin ve yakıt pompalarının

0
Debi:
400 l/saat
Orta ağırlıklı araç

Rakip ürün B
Rakip ürün B

ayrıştırma ve toz tutma kapasitesi

16

Gün sayısı

Debi:
150 l/saat
Hafif araç

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

CleanLine filtrelerin
avantajları

1.000

300

5

Tıkanan kir parçacıklarının kütlesi (g)

B100

bakımı için maliyet tasarrufu

■ CleanLine
300 çalışma saatinden sonra motor
Değişimden sonra 20.000 km kullanım performansı

Dizel yakıt içerisinde daha az su –
biyodizelin çok günlük laboratuvar testi
Biyodizel oranı ne kadar yüksek olursa, dizel yakıttaki su içeriği de
o kadar yüksek olur.

Verimli su ayrıştırma –
Kirlenmiş filtrelerle laboratuvar testi
Üç sistem arasında bir karşılaştırma yapılmıştır: MAHLE, rakip A
750 çalışma saatinden sonra motor
Değişimden sonra 50.000 km kullanım performansı

■ Rakip ürün

■ CleanLine

Su içeriği (ppm)

ve rakip B. Daha yoğun filtre kirlenmesine rağmen, iki kademeli
CleanLine sistemi ile daha fazla su ayrıştırılabilmiştir.

n

Sağlam plastik gövde muhafazası

n

Daha düşük kilometre maliyeti

n

Daha fazla uygulama için çoklu uygulama, bu
sayede daha düşük dokümantasyon çabası

n

Kolay filtre değişimi ve mevcut su tankının kullanımı

Filtreler

Aşırı yüksek bir fark basıncı sisteme kalıcı olarak zarar verir.

roorganizmalardan kaynaklanmaktadır. Bu organizmalar ek ola-

İki kademeli CleanLine
filtrenin su ayrıştırma
derecesi

Motor soğutma ve iklimlendirme

rak filtreyi tıkar ve böylece artan bir fark basıncı oluşmasını sağlar.

Filtre, daha fazla suyu dizel
yakıttan ayırır

Konvansiyonel tek
kademeli sistemlerin su
ayrıştırma derecesi

Marş motorları ve alternatörler

ğinden, dizel yakıttan uzaklaştırılmalıdır. Diğer bir sorun da, artan

Filtrenin
durumu

E-mobilite ve elektronik

şenleri gibi yakıt enjeksiyon sisteminin bileşenlerine zarar verecesu içeriğine sahip durgun dizel yakıt içerisinde hızla çoğalan mik-

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

Contalar

Sürekli tehlikelere karşı koruma

Motor parçaları
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Azot oksitler (NOx) kirli hava kütlesini, asit yağmurunu destek-

Çözelti içerisinde bulunan su, izosiyanik asidi amonyak ve karbondioksite (hidroliz) ayırır.

tan gelerek granül yüzeyinin yanından

ler ve sera etkisini arttırır. Emisyonu azaltmak için, AUS 32 (yüz-

Ticari araçlarda, örneğin fren sisteminde,

geçtiğinde, derhal aktif hale gelir ve kendi

de 32,5'lik bir üre çözeltisi) kullanılır. AUS 32 sulu, berrak, tok-

birçok kumanda ve ayar prosesi basınçlı

rejenerasyonunu kendisi yapar. Sistemle-

sik olmayan, kullanımı güvenli ve insanlar ve çevre için risksizdir.

Ardından, egzoz sisteminde bulunan azot oksitler katalitik konver-

hava ile çalışır. Hava hala nem içeriyorsa,

rin kullanım ömrünü uzatmak ve havadaki

AUS 32, Avrupa'da AdBlue, Kuzey Amerika'da DEF, Brezilya'da

terdeki amonyak ile reaksiyona girerek, zararsız azot ve su buha-

borularda ve kaplarda hasar oluşma ris-

çok ince yağ parçacıklarını ayrıştırmak için,

ARLA 32 gibi çeşitli ticari markalar altında benzin istasyonlarında

rına dönüştürülür.

ki vardır. Yağ tabakaları sulanacak olursa,

hava kurutucu kartuşlarına kısmen yağ

veya aksesuar mağazalarında satılmaktadır. Tüketim, yakıt tüke-

donma meydana gelebilir. Bunu önlemek

separatörleri (birleştirici) entegre edilmiştir.

timinin yaklaşık %5'idir.

Kirlilik sorunu – MAHLE'nin çözümü

likle ilgili bileşenler olarak, hava kurutucu-

AUS 32, giderek daha sıkı hale gelen EURO 6 ve Tier-2-Bin-5 (ABD)

Giderek daha fazla üretici SCR sistemlerini kullanmakta ve üre

ları mutlaka üretici firma talimatlarına göre

gibi yasal sınır değerlere uyum olanağı sağlamaktadır. Bu egzoz

çözeltisine olan ihtiyaç artmaktadır. Bununla birlikte, giderek

değiştirilmelidir.

gazı arıtma yöntemi teknik olarak zahmetlidir ve kısaca SCR olarak

daha karmaşık hale gelen depolama ve taşıma süreçleri, hassas

bilinen azot oksitlerin seçici katalitik indirgemeyle zararsız azota (N2)

bileşenlerin (enjeksiyon nozülleri, katalitik konvertör, diğer sistem

ve suya (H2O) dönüştürülmesini sağlar.

bileşenleri) kirlenmesi, aşınması veya tamamen arızalanması riski

için hava kurutucular nemi çeker. Güven-

MAHLE'nin hava kurutucu kartuşları sıcaklıktan bağımsız olarak çalışır. Kurutu-

ile kirlilik riskini artırmaktadır.

SCR sistemi

cu madde sistem kontrollü bir şekilde yenilenir – ön filtreden ve yoğuşma suyundan

Bunu önlemek için, MAHLE Aftermarket kanıtlanmış orijinal do-

gelen kirler eş zamanlı olarak tahliye edilir.

Üre çözeltisi, enjeksiyon nozülleri aracılığıyla ayrı bir tanktan

nanım kalitesinde üre filtreleri sunmaktadır. İnce gözenekli filtre

MAHLE hava kurutucu kartuşlar, içeriden

egzoz gazı akışına, doğrudan SCR katalitik konverterinin önüne

malzemeleri, SCR sistemlerinin uzun süre ve düzgün bir şekilde

ve dışarıdan korozyona karşı dayanıklıdır

püskürtülür. Sıcak egzoz gazları üre çözeltisini amonyak ve izosi-

çalışmasını sağlamaktadır.

ve zorlu koşullar altında da güvenilirdir.

yanik aside (termoliz) böler.

Malzemeler: İnsan, motor
ve çevre güvenliği için –
yalnızca en iyisi

MAHLE'nin hava kurutucu kartuşları

Filtreler

Basınçlı hava
güvenlik
sistemlerinin
çalışması için

Hava, kompresörden veya ayrı bir tank-

Ticari araçlara özel

Motor soğutma ve iklimlendirme

Üre filtreleri

Marş motorları ve alternatörler

Hava kurutucu kartuşları

Contalar

Motor parçaları
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Hava kurutma kartuşunun kovanı, dayanıklı çelik veya polietilen (PE) malzemevidalamak için bir kılavuz çekilmiştir. Bu
kartuşun olağanüstü özelliği, içeriğidir: Bu
içerik, yalnızca 1-3 milimetre küçüklüğünde, uygulamaya veya araç tipine bağlı olarak değişen granül veya silikon boncuklardan oluşmaktadır. Bunlar, son derece
açık gözenekli malzemelerdir. Yüzeyin ta-

Gelecek için iyi donanımlı

mamı, nemi inanılmaz bir hızla absorbe
edebilecek ve tekrar dışarı salabilecek bir
yapıdadır.

MAHLE'nin üre filtreleri, SCR sisteminin güvenli
ve sağlam bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.
Bu, sizi mevcut ve gelecekteki egzoz gazı
standartları için ideal donanımlı hale getirir.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

E-mobilite ve elektronik

den oluşmaktadır. Ön yüzünde, kafaya

38
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Şanzıman yağı filtreleri
Daha uzun bir şanzıman ömrü için

Otomobil sürücüleri için avantajları:

Araçtaki tüm işletim bileşenleri gibi, şanzıman yağı da eskimeye

n

Şanzıman onarım masraflarını önler

ve aşınmaya maruz kalır. Örneğin sportif sürüş tarzı veya römorklu

n

Vites değiştirme davranışını önemli ölçüde iyileştirir

sürüşün yol açtığı çok yüksek sıcaklıklarda, otomatik şanzıman

n

Küçük şanzıman arızalarını ortadan kaldırır

yağı normal koşullarda olduğundan daha hızlı eskiyebilir.

(sarsıntı veya kötü kalkış davranışı gibi)
n

Şanzıman kilometre performansını artırır

Yağ değişim yöntemlerinin karşılaştırılması
MAHLE şanzıman yağı filtreleri
Şanzıman yağı filtrelerimiz, şanzımandaki sürtünme aşınmasını
giderir ve hasarlara karşı etkili bir koruma sağlar. MAHLE, şu anda
birçok popüler otomobil markası ve araç tipi için uygun çözümler sunuyor. Bu program, gelecekte de kesintisiz olarak genişletilmeye devam edecektir.

Statik yağ değişimi

+

Dinamik yağ değişimi

Dinamik yağ değişimi sırasında yağın
%90 ilâ %100'ü değiştirilebilmektedir.

Bilinmesinde yarar var
Giderek daha karmaşıklaşan otomatik şanzımanların ömrünü uzatmak ve sorunsuz bir şekilde çalıştıklarından emin olmak için, birçok araç üreticisi şanzıman yağıyla ilgili yönergelerini değiştiriyor:
Hizmet ömrünün sonuna kadar doldurma stratejisinden, düzenli
olarak veya gerektiğinde değiştirmeye doğru ilerliyor.

Basitçe daha iyi: Dinamik yağ değişimi
Konvansiyonel veya statik yağ değişiminde, şanzıman yağının yaklaşık %30 ilâ %50'si değiştirilir ve işlemde eski yağ ile yeni yağ
karıştırılır. Buna karşılık, MAHLE FluidPRO® yıkama cihazlarıyla
yapılan dinamik şanzıman yağı değişiminde, yağın %100'e
yakın kısmı değiştirilir.

AB'de yeni trafiğe çıkan araçların %25'i otomatik
şanzımanlı ve eğilim giderek artıyor.
Son 5 yılda, otomatik şanzımanlı araçların küresel
üretimi yaklaşık %40 oranında artmıştır.
Şanzıman yağının her 60.000 km'de veya her

4 yılda bir değiştirilmesi, karmaşık otomatik
şanzımanların kullanım ömrünü uzatır ve optimum
vites değiştirme davranışını sağlar.

MAHLE, filtrelerden oluşan komple ürün programını sunuyor – orijinal donanım kalitesinde. Tüm filtreler, insan, motor
ve çevreyi koruma adına yüksek bir etkinliğe sahiptir. Buna
ek olarak, CleanLine filtreleri gibi yenilikçi ürünlerle ürün
yelpazesi sürekli genişletilmektedir. Ve bu filtreler de orijinal
donanım kalitesinde üretilmektedir.
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Tüm tahrik türleri
için ürünler

Radyatörler

n

Klima kompresörleri

n

Genleşme hazneleri

n

Klima kondansatörleri

n

Visco® kavramalar/Fan kavramaları

n

Filtre kurutucu ve akümülatör

n

Radyatör/kondansatör fanları

n

Genleşme valfi ve orifis tüpü

n

İntercooler'lar

n

Evaporatörler

n

Yağ radyatörleri

n

Klima şalterleri

n

Kabin ısı eşanjörleri

n

Harmanlama flapları için elektrikli

n

Egzoz gazı devridaim soğutucuları

n

Su pompaları ve kitleri

n

Kabin fanları

n

Şalterler ve sensörler

n

Klima kompresörü yağları

n

Termostatlar

n

Klima fan regülatörleri ve rezistansları

ayar elemanları

Filtreler
Motor soğutma ve iklimlendirme

n

Marş motorları ve alternatörler

İklimlendirme

E-mobilite ve elektronik

Genişletilmiş
portföy

Motor soğutma sistemleri

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Behr Hella Service (BHS) şirket hisselerinin tamamının MAHLE Aftermarket tarafından devralınmasından sonra, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle BHS'nin önceki tüm faaliyetleri MAHLE'ye devredilmiştir.
MAHLE müşterileri için bu, binek ve ticari araçların yanı sıra tarım araçları ve iş makineleri için termal
yönetim sistemi ürünlerinden oluşan geniş bir portföye erişim sağlama anlamına gelmektedir. Ürünler
BEHR satış markası altında sunulmakta ve portföy sürekli genişletilmektedir.

Contalar

Termal yönetim sistemi
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Fanlar ve fan kavramaları

Su pompaları ve kitleri

Bir motorun verimli bir şekilde soğutulması

Egzoz gazı devridaim
soğutucuları

Radyatörlerimiz, bir soğutma modülünün
performansını sağlamada temel unsur-

Soğutma havasını verimli bir şekilde sağla-

Su pompaları, soğutma devresinin mer-

için sadece yüksek performanslı radyatör-

Yanma odasında azot oksitlerin oluşma-

yan bir ünite, yakıt tüketimini azaltır ve çev-

kezi bir elemanı olarak, en çok talep edi-

lardandır. Aracın ön tarafındaki hava akı-

lere değil, aynı zamanda MAHLE modelleri

sında, silindir içerisindeki yanma sıcaklı-

re üzerindeki yükü hafifletir. MAHLE, 50 yılı

len yedek parçalardandır. MAHLE, pazar-

şı içerisinde bulunan konumları sayesin-

gibi yüksek performanslı fanlara da ihtiyaç

ğı önemli bir rol oynar. MAHLE egzoz gazı

aşkın bir süredir var olan geleneksel Visco®

da oluşan talepleri karşılamak için, hem

de, soğutucu madde tarafından emilen

vardır. Bunlar, flanşlanmış fan pervaneli bir

devridaim soğutucuları, geçerli sınır değer-

markasının ürünleriyle, ürün gamında özel-

konvansiyonel kayış tahrikli pompalar hem

motor atık ısısını optimum seviyede dış

elektromotordan oluşur. Kondansatörün

lere güvenli bir şekilde uyulmasını mümkün

likle kendini kanıtlamış ve güçlü fanlar ve

de elektronik kontrollü modeller sunmak-

havaya bırakabilirler. Tüm bağlantılar ve

ya da radyatörün önüne veya arkasına

kılar. Yüksek kaliteli çelik veya alüminyum-

fan tahriklerini sunmaktadır. Visco kavra-

tadır. Su pompalarımız, komple ürün yel-

tespit elemanları da dahil, radyatör bloğu

monte edilmiş olarak, hava akımları ara-

dan yapılma özel ısı eşanjörleri, ana egzoz

malar, ek tasarruf ve azaltılmış motor gü-

pazesi içerisinde yüksek kaliteleri ile karak-

ve radyatör kolektörü gibi tüm bileşenler,

cılığıyla ısıyı soğutucu maddeden güven-

gazı akışının bir kısmını hızla soğutur. So-

rültüsü sağlamaktadır.

terize olup, fonksiyon ve uyumlu tasarım

MAHLE'de titiz işçilikleri ve uzun kullanım

li bir şekilde çekerler. Klima sistemine sa-

ğutulan bu egzoz gazı, daha sonra tekrar

ömürleri ile karakterize edilir. Radyatör blo-

hip otomobiller, ilave veya gerektiği kadar

emiş havasına beslenir. Silindir içerisinde-

Ticari araç ve güçlü binek araç motorla-

tirmektedir. Bunlar, sadece bileşen (duru-

ğu, boru/kanatçık sistemli radyatör pete-

güçlü bir fana ihtiyaç duyar.

ki daha düşük yanma sıcaklığı, NOx oluşu-

rında, sıcaklığa bağlı olarak, fan pervane-

ma göre o-ringler ve contalar dahil) olarak

munu olumlu yönde etkiler.

ğinden, boru tabanından ve yan parçalar-

®

konusundaki tüm gereklilikleri yerine ge-

sine güç iletimini oluşturup, devir sayısını

değil, aynı zamanda birbirleriyle mükem-

dan oluşur. Radyatör tankı, konvansiyonel

etki altına alarak, soğutma havası akımla-

mel uyumlanmış eksantrik kayışlarının yanı

radyatörlerde cam elyaf takviyeli poliamid-

rının ihtiyaca uygun olarak düzenlenme-

sıra ihtiyaç olması halinde gergi, kılavuz ve

den oluşur. Bu amaçla, azaltılmış ağırlığa

sine olanak sağlarlar. Soğutma havasına

avara kasnakları, contalar ve sönümleyici-

ve daha küçük yapı derinliğine sahip ta-

ihtiyaç yoksa, kavrama tamamen devre

lerle birlikte, kolay monte edilebilen kitler

mamen alüminyum radyatörler kullanıma

dışı bırakılır.

olarak da mevcuttur.

yağ radyatörleri, sadece yağ değişim ara-

Genleşme hazneleri

Kabin ısı eşanjörleri

lıklarını uzatmakla kalmaz. Motor yağının

Soğutucu maddenin sıcaklığı arttığın-

MAHLE araç kabini eşanjörleri, araç kabi-

İntercooler'lar

neredeyse hep aynı kalan sıcaklık aralı-

da, genleşir. Buna bağlı olarak, aynı za-

ni içerisinde sıcaklık yönetimi için, motor

Tüm devir sayısı aralığında güç artışından, yakıt tasarrufuna ve motorun termik yükünün

ğı sayesinde, motorun kullanım ömrü de

manda soğutma sistemindeki basınç da

sıcaklığından faydalanır. Çalışma prensi-

azaltılmasına kadar: Turbo beslemeli motorlarda yanma havasının intercooler tarafından

uzar. Müşterilerimizin tüm taleplerini karşı-

artar. Yine de basıncı sabit tutmak için,

bi etkili olduğu kadar basittir: Soğutucu

soğutulması, pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, hemen hemen

layabilmek için, hava ve sıvı soğutmalı yağ

MAHLE'nin sağlam genleşme tankları, ka-

madde, gösterge panelinin altında bulu-

turboşarjlı tüm modern araçların bu sistemle donatılmış olmasına şaşırmamak gerekir.

radyatörü modellerinden oluşan geniş bir

pakta bulunan bir valf aracılığıyla genleşen

nan ısı eşanjörlerinden geçirilir. Ve kabin

seçenek sunmaktayız. Soğutucu madde

soğutucu maddeyi alır. Böylece, güveni-

fanı tarafından üretilen hava akımı, tam

MAHLE, iki farklı varyant sunmaktadır: Aracın ön tarafına monte edilmiş olan radyatörün

muhafazası olmadan çalışan ve tamamen

lir bir şekilde basıncın önceden ayarlanan

olarak buradan geçer ve ısıtılır. Burada ısı-

çevre havası tarafından soğutulduğu doğrudan intercooler modelleri ve dolaylı intercoo-

alüminyum yapı şeklinde üretilmiş olan yığ-

değere döndürülmesini ve soğutma siste-

tılan hava, sıcaklığı doğrudan yolcu kabini-

ler'a sahip modeller. Soğutucu madde bunların içerisinden geçer ve bir düşük sıcaklık rad-

ma plakalı yağ radyatörü, özellikle hafif ve

minin yükünün azaltılmasını sağlarlar.

ne bırakır ve bu sayede, dışarıda hava so-

yatörü üzerinden ısıyı çevre havasına verir.

az yer kaplayan bir seçenektir.

Marş motorları ve alternatörler

sunulmuştur.

Filtreler

Kondansatör/radyatör fanları

Yağ radyatörleri
MAHLE'nin teknolojik olgunluğa ulaşmış

ğuk olduğunda, konforlu bir iklim sağlar.

E-mobilite ve elektronik

Radyatörler

Motor soğutma ve iklimlendirme

Motor
soğutma
sistemleri

Contalar

Motor parçaları
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Kabin fanları
Berrak bir görüş ve hoş bir kabin iklimi –

Klima fan regülatörleri
ve rezistansları

Klima kompresörü yağları

Genleşme valfi veya klima sisteminin

nün "zıttıdır": Klima kompresörü soğutu-

tasarımına bağlı olarak orifis tüpü, eva-

MAHLE'nin kabin fanları, sadece konfor

Fan regülatörleri, üfleme fanlarını ve dolayı-

ömürlü işletimi için belirleyici olan, kulla-

cu maddeyi sıkıştırıp ısıtırken, kondansatör

poratörün önünde bulunur ve soğutucu

açısından değil, aynı zamanda sürücü ve

sıyla yolcu kabinindeki hava akımını düzen-

nılan klima kompresörü yağının kalitesidir.

ise sıcaklığı tekrar düşürür. Gaz, bu amaçla

madde devresindeki yüksek ve alçak ba-

yolcuların güvenliği için de önemli bir rol

ler. Bunlar genellikle kabin fanının yakınında

Düşük kaliteli veya yanlış yağ kullanımı,

radyatörün ön tarafına monte edilmiş klima

sınç alanlarını ayırır. Sıvı soğutucu madde,

oynar. Bu yüzden, uzun kullanım ömrüne

bulunur veya doğrudan fan üzerine mon-

artan bir aşınmaya ve klima kompresörü-

kondansatörünün boru ve lamellerinin ara-

valf içerisinden evaporatöre enjekte edilir,

sahip olmalarını sağlayan özenli işçilikleri

te edilirler. MAHLE, elektrikli veya elekt-

nün zamanından önce bozulmasına ne-

sından akar ve bu sırada ısıyı serbest bıra-

orada gaz haline dönüşür ve bu sırada

de bir o kadar önemlidir.

ronik olarak çalışan regülatörlerin çeşit-

den olabilir. MAHLE, sentetik kompre-

kır. Bu sayede basınç düşer ve soğutma

istenen buharlaşmalı soğutmayı üretir.

li seçeneklerini sunmaktadır: Elektrikli fan

sör yağları sunmaktadır. Özel tavsiyemiz,

maddesi sıvı hale geçer. MAHLE, lojistik ve

Optimum soğutma kapasitesine ulaşmak

regülatörleri, pek çok rezistansa ve genel-

20 yılı aşkın bir süredir kullanımda kendi-

montaj işlemlerini kolaylaştırmak için, çok

için, MAHLE genleşme valfleri veya orifis

likle entegre bir termik sigortaya sahiptir -

sini kanıtlamış olması ve klima sisteminin

sayıda klima kondansatörünün yanı sıra

tüpleri, soğutucu madde akışını tam ola-

bunlar, aşırı yüklenme durumunda diğer

performansını arttırmaya katkıda bulun-

hazır modülleri de portföyünde bulundur-

rak ihtiyaca göre düzenler.

bileşenleri korumak için kapatılır. Elektrik-

ması nedeniyle, PAO yağ 68'in kullanıl-

maktadır. Bu modüllerde, düz borulu kon-

li regülatörler, fanı çeşitli hız kademelerin-

masıdır. Diğer yağların aksine, PAO yağ

dansatör ve entegre kurutuculu toplama /

de çalıştırmaya olanak sağlar. MAHLE'nin

68 higroskopik değildir, yani ortam hava-

genleşme haznesi, bir ünite şeklindedir.

elektronik fan regülatörleri, darbe genişlik

sından nem çekmez. Çeşitli PAG yağla-

modülasyonlu bir sinyal üzerinden kontrol

rın yerine kullanılabilmekte olup, R134a

edilir. Bu regülatörler yardımıyla iklimlendir-

ve kısmen R1234yf soğutucu maddeli kli-

me, fan üzerinden kademesiz olarak kolay-

malarda - kısmen de elektrikle çalışan kli-

ca kontrol edilebilir. Bir diğer artısı, kendi

ma kompresörlerinde kullanılabilir (lütfen

kendine teşhis koyma yeteneğidir: Durum-

her seferinde ilgili kullanıma genel bakı-

larını kendileri algılar ve herhangi bir hatayı

şı dikkate alın). Bu, kullanımda önemli bir

derhal kontrol ünitesine bildirirler.

sadeleştirme anlamına gelir: Çoğu uygu-

Bir klima kompresörü, binek araçta sıcak-

Filtre kurutucu ve akümülatör

lık yönetimi için vazgeçilmez bir unsurdur:

Soğutucu madde kirlenmiş veya nem içe-

Bu kompresör, gaz halindeki soğutucu

riyorsa, bu durum diğerlerinin yanında kli-

maddeyi sıkıştırır ve buna bağlı olarak ısı-

ma kompresörüne zarar verebilir. Titiz bir

tır. Soğutucu madde, klima kondansatö-

işçilikle üretilen ve sistem tipine göre akü-

rü ve evaporatörün araç kabini için isteni-

Evaporatör

mülatörler olarak da bilinen MAHLE filtre

len buharlaşmalı soğutmanın üretildiği ara

Evaporatör, sıcaklık yönetiminin temel bir

kurutucular, bunu engeller: Sıvı soğutu-

lama durumu için PAO yağ 68'in bir sürümü yeterlidir; burada MAHLE'nin hem
PAO yağ 68 hem de PAO yağ 68 Plus UV
ile çalıştırılan klima kompresörleri için tam
garanti geçerlidir.

Harmanlama flapları için
elektrikli ayar elemanları

unsurudur. Araç kabininde gösterge pane-

cu madde içerisinden akarken, hem nemi

kompresörüne geri döner ve devridaim

linin altında bulunur ve havalandırma siste-

hem de ince parçacıkları tutan higroskopik

yeniden başlar. Bu işlemler sırasında üni-

MAHLE'nin klima sistemleri için elektrikle

mine entegre edilmiştir. Evaporatör, ken-

bir filtreden geçer. Bununla birlikte, kuru-

te genellikle motor tarafından bir V kayışı

çalışan aktüatörler, en yüksek talepleri bile

disini çevreleyen hava ile klima sisteminin

tucu ortam doygunluğa ulaşmadan önce,

aracılığıyla tahrik edilir. Klima kompresörü,

karşılamaktadır: Bunlar, havalandırma ka-

soğutucu maddesi arasındaki ısı alışverişi

filtre kurutucu yalnızca sınırlı miktarda nemi

yağlama için kısmen soğutucu madde ile

paklarını veya harmanlama flaplarını kont-

görevini yerine getirir. Yüksek basınç altın-

emebildiğinden, düzenli olarak her iki yılda

Klima şalterleri

birlikte klima sisteminde dolaşan özel bir

rol etmek için, genellikle otomatik kontrol-

da, sıvı haldeki soğutucu madde, burada

bir veya soğutucu madde devresinin her

MAHLE klima şalterleri, çeşitli güç akımı

yağla doldurulmuştur. Sistem büyüklüğü-

lü klima sistemlerinde kullanılır. Böylece,

gaz haline geçer. Bu sırada ortaya çıkan

açılmasından sonra değiştirilmelidir. Ayrı-

rölelerini güvenilir bir şekilde kontrol eder

ne bağlı olarak, klima kompresörünün bo-

hava akımının araç kabini içerisinde opti-

buharlaşmalı soğutma, evaporatörün ge-

ca, MAHLE'nin filtre kurutucuları bir baş-

ve belirlenmiş basma noktalarına göre,

yutlandırması değişmektedir. MAHLE'nin

mum seviyede dağıtılmasını sağlarlar. Bu

niş yüzeyinden ortama salınır ve fan akımı

ka önemli görevi daha yerine getirir: Filt-

münferit sistem bileşenlerini açılmasını ve

yüksek kaliteli modellerden oluşan ürün

sayede, camların buğulanması veya buz-

tarafından doğrudan araç kabinine yönlen-

renin üst kısmı bir dengeleme odası, alt

kapanmasını düzenler. Bu sayede, klima

yelpazesi geniş kapsamlı olup, elektrikle

lanması ya da rahatsız edici bir ortam iklimi

dirilir. MAHLE evaporatörler, yüksek per-

kısmı bir soğutucu madde haznesi görevini

sisteminin her zaman ve her koşul altın-

çalışan, araca özel en yeni nesil üniteleri

veya hava cereyanı nedeniyle, sürücü kon-

formansları, düşük montaj derinlikleri ve

görür. Böylece, sistemdeki basınç dalga-

da güvenli ve etkili bir şekilde kullanımı-

de kapsamaktadır.

santrasyonunun etkilenme riskini azaltırlar.

düşük ağırlıklarıyla öne çıkar.

lanmaları optimum şekilde telafi edilebilir.

nı sağlarlar.

E-mobilite ve elektronik

Klima kompresörü

istasyonları üzerinden dolaştırılarak, klima

Bir klima sisteminin emniyetli ve uzun

Filtreler

Genleşme valfi ve orifis tüpü

Klima kondansatörü, klima kompresörü-

Motor soğutma ve iklimlendirme

Klima konsansatörü

Marş motorları ve alternatörler

İklimlendirme

Contalar

Motor parçaları
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PREMIUM LINE, OE kalitesinde yedek

Standart her zaman iyidir

parçalar sunmakta ve MAHLE, AKG,
HANON ve diğer OE üretici firmaları tara-

PREMIUM LINE eklentisi olmayan, denk

fından üretilmekte olan yakl. 4.500 ürünü

kalitedeki yaklaşık 3.000 standart ürün,

kapsamaktadır.

iyi bir performans sunmakta ve mükemmel fiyat/performans oranı ile ekonomik

OE kalitesindeki PREMIUM LINE ürünle-

bir çözüm oluşturmaktadır. Uygun fiyata

ri, özellikle uzun ömürlü olup, aşırı koşul-

iyi kalite.

larda bile en yüksek performansı sunarlar; bu sayede optimum seviyeyi bekleyen

Yaklaşık 1.200 uygulama durumunda,

müşteriler için ideal bir çözümdür.

müşteri Premium ile iyi bir Standart arasında seçim yapabilir.

Net ve anlaşılır
kalite farklılaşması

Marş motorları ve alternatörler

Premium mu,
yoksa iyi bir
Standart mı?

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

MAHLE'de müşterinin ihtiyaçları her zaman ön plandadır. Bu nedenle, bağımsız Aftermarket
pazarında araç iklimlendirme ve motor soğutmaya yönelik en kapsamlı premium ürün gamını
sunuyoruz. Burada PREMIUM LINE, uzun kullanım ömürleri aracın tüm yaşam döngüsüne göre
tasarlanmış olan OE kalitesinde yedek parçaları sunmaktadır. Bu parçalar, aşırı koşullarda bile
en yüksek performansı sunar.

Contalar

Seçim sizin!

Ve en önemlisi: PREMIUM LINE veya stanvislerle müşterilerinizi mutlu eder, böylece

iki ürün seçenek olarak gösterilir; her

tekrar gelmelerini sağlarsınız.

PREMIUM LINE ürün için uygun bir tanımlama bulunabilir. Aynı şekilde, ambalaj
PREMIUM LINE etiketi görülebilir. Böylece, net ve anlaşılır bir ürün sınıflandırması sayesinde, kutunun içerisinde ne teslim edildiği her zaman görülebilmektedir.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

OE kalitesinde PREMIUM LINE –
optimum seviyeyi bekleyen müşteriler için

etiketlerinin ve bizzat parçaların üzerinde

E-mobilite ve elektronik

dart, en uygun ürünlerle ve faydalı serKataloglarda genellikle araçla eşleşen
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Termostatlar
Optimum verim için, içten yanmalı motor mümkün olduğunca
sabit kalan bir sıcaklığa gereksinim duyar. Bunu sağlamak için,
soğutma sıvısı üzerinden motor
sıcaklığını düzenleyen termostatlar kullanılır.

Elektronik kontrollü termostatlar
– soğutma devresindeki en
verimli elemanlar

Saygın otomobil ve motor üreticilerinin
küresel iş ortağı olan MAHLE, termal yönetim sistemleri için sistem ve bileşenler
geliştirmekte ve üretmektedir.

Elektronik kontrollü termostatlar, motor

Contalar
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verimliliğini artırır, çünkü bu termostatların
vaks elemanlarının genleşme maddesine

MAHLE Aftermarket, sıcaklık kontrolüne

riksel olarak kontrol edilerek, değişken

yönelik çok çeşitli termostat ve bileşenler

yük ve işletim durumlarına önemli ölçüde

sunmaktadır:

hızlı tepki veren bir elektrikli ısıtma direnci

Filtreler

ek olarak kontrol ünitesi üzerinden elekt-

entegre edilmiştir.
Termostat elemanları, entegral ve
gövde termostatları, gövde muhafazalı

Yüke bağlı sıcaklık kontrolü, aşağıdaki

termostatlar ve elektronik kontrollü

avantajları beraberinde getirmektedir:

termostatlar
n
n

lıklarında hem de kutup soğuklarında gö-

EGR termostatları

n

Optimum yanma

revlerini yerine getirirler. Soğutma devre-

Yağ termostatları

n

Daha düşük yakıt tüketimi

sini kumanda ederek, her motoru hızlı bir

Termal sensörler ve

n

Azaltılmış zararlı madde emisyonları

şekilde doğru çalışma sıcaklığına getirirler.

termal devre kesiciler

n

Daha uzun motor hizmet ömrü

MAHLE farklı gereksinimler için çok sayıda

n

Daha yüksek performans

farklı termostat ve sıcaklık ayarına yönelik

n

Daha fazla konfor

diğer bileşenleri sunmaktadır.
Marş motorları ve alternatörler

n

MAHLE termostatları, hem tropik sıcak-

Motor soğutma ve iklimlendirme

n

Isıtma direnci
Supap tablası
Sıkıştırma yayı
Gövde (vaks elemanı)

Optimum çalışma sıcaklığı –
akıllı kontrol

Elastomer eleman

E-mobilite ve elektronik

Fiş

Kılavuz (baypas valfi)
Gövde muhafazası

Elektronik bağlantıları ve vaks elemanına entegre edilmiş ısıtma
direncinin görüldüğü bir elektronik kontrollü termostatın kesiti.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Çalışma pistonu
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Contalar

Marş motorları ve alternatörler
Düzenli olarak ilk tercih – iyi nedenlerden ötürü
n

Yalnızca orijinal donanım kalitesinde ürünler tedarik ediyoruz.

n

Temel olarak bizden yalnızca fabrikada yeni üretilmiş
ürünler alırsınız. Bakımı yapılmış veya yenilenmiş
bileşenler bizim için bir tabudur.

n

Ürünlerimizin uzun kullanım ömrüne, bakım gerektirmemesine

Filtreler

Tüm mekatronik ürünleri, sahteciliğe karşı güvenli
VeoMark® güvenlik etiketi ile donatılmıştır. Program yaklaşık 700 marş motorunu, 700 alternatörü
(şarj dinamosu) ve 400'den fazla elektrikli tahrik
motorunu kapsamakta ve şu anda sayıları yaklaşık 5.000'i bulan yedek parçalar dahil olmak
üzere, sürekli olarak genişletilmektedir.

dayanıklı olmalarının yanı sıra titreşimlere, düşük sıcaklıklara
ve diğer olumsuz hava koşulları etkilerine karşı duyarsız

Tanınmış tüm OE üreticilerinin çok sayıda araç uygulaması için

olmaları nedeniyle, ağır vasıta ve ticari araç sektöründe

doğru ürüne sahibiz – kapsama oranımız marş motorlarında %50,
alternatörlerde ise %44'ün üzerindedir. Devam eden gelişme sa-

kullanım için uygundur.
n

yesinde, Avrupa'da toplam olarak %80'in üzerinde bir kapsama
oranını hedeflemekteyiz.

Kompakt tasarım özelliklerimiz, yeni geliştirme ve
kullanım varyasyonları için alan yaratmaktadır.

n

Tüm bileşenlerimiz elektromanyetik olarak uyumludur
ve uluslararası standartları karşılamaktadır.
Sürdürülebilir üretim yapıyor ve kaynakları koruyoruz.

En iyi geleneklerde
teknik bilgi

Araç ve ekipmanların artan elektrifikasyonunu ile tetiklenen bu
segmentteki artan talebi karşılamak için, binek araçlar, ticari araç-

Yüksek performanslı ve verimli –
optimum marş için

lar, forkliftler, endüstriyel taşıma araçları, sokak süpürme araçları,
tranpaletler, golf arabaları veya yolcu otobüsü klimaları için elektrikli motorlardan ve kontrol ünitelerinden oluşan geniş bir yelpaze
sunmaktayız. Bu ürünleri kendimize ait bir katalogda detaylı olarak sunmaktayız.

Binek araç, ticari araç, tarım ve iş
makineleri, golf arabaları ve tekneler için
marş motorları, alternatörler, elektrikli
tahrik sistemleri ve kontrol ünitelerimizin
arkasında, 50 yılı aşkın deneyim ve bilgi
bulunmaktadır.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Elektrikli tahrikler ve kontrol üniteleri

E-mobilite ve elektronik

Marş motorları ve alternatörler

n

Motor soğutma ve iklimlendirme

ve işlevselliğine güvenebilirsiniz. Ürünler, tuza, suya ve toza

Marş dinamoları ve alternatörler
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Contalar

Kumanda ve
güç elektroniği

n

n

MAHLE, satın alma sayesinde elektromobilite ürünleri alanındaki uzmanlığını güçlen-

sistemlerinin geniş bir ürün portföyünden

ticari araçlar için kumanda ve güç

manlarla birlikte küresel MAHLE ağı

elektroniği

Tüm mobilite çözümleri için tek elden

n

n

n

elektroniği branşında uzun yıllara

MAHLE Aftermarket ürün uzmanlarından kapsamlı teknik destek

Yeni "Elektronik" ürün alanındaki araç
dayalı geliştirme ve üretim uzmanlığı

n

Geleceğe dönük elektronik uygula-

MAHLE Aftermarket ürün eğitimlerinde

malarıyla genişletilmiş ve pazar gerek-

teknik bilgi transferi

sinimlerine sürekli uyarlanmakta

oluşan sistem çözümleri sunacaktır.

olan geniş ürün yelpazesine erişim

Ürün portföyü, diğerlerinin
yanında şunları kapsamaktadır:
n

Aktüatörler ve şalterler

n

Örneğin dizel kızdırma bujileri ve
düşük voltajlı motorlar için kontrol

Aktüatörler ve şalterler

Elektronik

Sensörler

Yüksek güç elektroniği

üniteleri, akustik uyarı sinyali regü-

Filtreler

MAHLE Nagares'in ödün vermeyen

Doğrudan bölgenizdeki kişisel danış-

sağlanan daha büyük bir ürün portföyü

dirmiş olup, gelecekte elektrikli tahrik sistemleri, yardımcı üniteler ve termal yönetim

n

orijinal donanım kalitesinde binek ve

İspanyol elektronik uzmanı Nagares,
MAHLE ürün portföyündeki bir yeniliktir.

Daha fazla artı nokta

Motor soğutma ve iklimlendirme

Yedek parça sektörü ve araç
servisleri için daha fazla katma
değer

Marş motorları ve alternatörler

Tüm mobilite çözümleri için
tek elden sağlanan daha
büyük bir ürün portföyünden
yararlanın.

latorleri veya akü ayırıcı elektronik
üniteler gibi elektronik ürünler
E-mobilite ve elektronik

DC/DC dönüştürücü gibi güç
elektroniği bileşenleri

n

Yenilikçi çözümler –
geleceğin mobilitesi için

Çeşitli sensörler

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

n
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Klima servis cihazları

bağımsız, verimli ve başarılı servis

ekonomik klima servisi için E3 tekno-

+ Uzaktan tanılama, yazılım güncellemeleri

lojisine sahip ArcticPRO® ürün serisini
geliştirmiştir.

ve ASA ağı için USB arabirimi,
WLAN, Bluetooth
+ Şunlara uygundur: Binek araç,

Bakım ve servis için verimli
çözümler

ticari araç, offroad araçları,
tarım makineleri ve hibrit araçlar
+ LED lamba, araç servisinin her

Temel/hafif cihazlardan giriş seviyesi cihaz-

yerindeki durumu sinyalize eder

lara, profesyonel ve premium çözümlere

+ Akıllı telefon/tablet uygulaması

kadar her ihtiyaç için hassas ayarlanmış

(iOS ve Android) üzerinden

ürünleri sunuyoruz.

uzaktan kumanda
+ Ergonomik tasarım: Cihazın ön

tarafı bir tutamak ile açılabilir

EGEA damgası
profesyonel servis ekipmanları ve donanımı ürünlerinin kalitesini ve işlevselliğini temsil eder. EGEA
spesifikasyonlarına göre geliştirilen ve tasarlanan bir cihaz, tüm yasal gereklilikleri ve güvenlik
standartlarını karşılar. Damga, MAHLE'nin araç servisleri için yüksek kaliteli ve yüksek performanslı servis ekipmanları geliştirdiğini onaylamaktadır. R1234yf soğutucu madde için klima servis
cihazlarımızın çoğu bu işareti taşır.

Motor soğutma ve iklimlendirme

+ Araçtan ve ortam sıcaklığından

MAHLE Aftermarket verimli, ekolojik ve

Filtreler

Bir bakışta avantajları

Marş motorları ve alternatörler

ArcticPRO® serisi klima servis
cihazları

E-mobilite ve elektronik

Verimli ve
yenilikçi

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi
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R134a soğutucu madde

Yeni nesil cihazlar

Başlangıç
seviyesi

Profesyonel

Contalar

Premium

MAHLE'nin yeni nesil klima servis cihazları, Bluetooth ve WiFi, büyük dokunmatik ekran, durum
izleme uygulaması ve uzaktan servis ile ağ iletişiminin yanı sıra kullanım ve bakım kolaylığı konularında yeni standartları belirliyor.

cihazlar sunucumuza çevrimiçi olarak bağlanmakta ve kalıcı, otomatik yazılım güncellemeleri almaktadır. Ergonomik tasarım ve

MAHLE'nin klima formülü, tüm cihazlarda her
zaman yerleşik durumda:
E³ = Ekolojik × Ekonomik × Verimli

sezgisel operatör kılavuzu, en son teknoloji olarak kabul edilmek-

n

Yüksek performanslı vakum pompası

n

Yüksek performanslı vakum pompası

n

Hibrit araçlar için uygundur

n

Soğutucu madde tankı 12 l

n

R1234yf ve R513a soğutucu

n

Yüksek performanslı vakum pompası

n

7"lik büyük dokunmatik ekran

maddelere dönüştürülebilir

n

R1234yf ve R513a soğutucu

n

Müşterilere verilecek belgeler için yazıcı

n

7"lik büyük dokunmatik ekran

maddelere dönüştürülebilir

tedir. Bakım kapağının tek elle kullanılması sayesinde, en yeni stan-

E³ – FILL

n

Servis verileri için veri tabanı

n

Müşterilere verilecek belgeler için yazıcı

n

7"lik büyük dokunmatik ekran

dartları belirledik. Yeni nesil tüm klima servis cihazları, hâlihazırda

Araçtan ve ortam sıcaklığından bağımsız olarak, her zaman

n

R1234yf ve R513a soğutucu

n

Servis verileri için veri tabanı

n

Müşterilere verilecek belgeler için yazıcı

R513a soğutucu akışkana ve ASA ağına entegrasyon için dönüş-

kullanıma hazır.

maddelere dönüştürülebilir

n

Klima performans testi

n

Servis verileri için veri tabanı

n

Azot/kalıplama gazıyla kaçak arama testi

n

Klima performans testi

türülebilir durumdadır.
E³ – CONNECT

n

Azot/kalıplama gazıyla kaçak arama testi

7 inç boyutundaki dokunmatik ekran, klima servisinin gerekli tüm

Hortum ve kaplinlerdeki soğutucu maddenin tamamen geri

n

Yağ bakım sistemi: Hermetik yağ şişeleri

adımlarında araç servisi çalışanını basit ve güvenli bir şekilde yön-

kazanımı.

Motor soğutma ve iklimlendirme

Yeni cihazlarımız kapsamlı bağlantı özellikleri ile etkileyicidir. Tüm

Filtreler

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

Vakum pompasının dahili temizleme süreci sayesinde, yağ deği-

vis ağı sunmaktayız.

şim aralıklarını bir kaç misli artırmak mümkündür. 1.000 çalışma

R1234yf soğutucu madde

saatine kadar. Avantajı: Önemli ölçüde azalan bakım maliyetleri.
Başlangıç
seviyesi

Premium

Profesyonel

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

Soğutucu madde tankı 12 l

n

Yüksek performanslı vakum pompası

n

Yüksek performanslı vakum pompası

n

7"lik büyük dokunmatik ekran

n

CE/PED sertifikasyonları

n

7"lik büyük dokunmatik ekran

Yedek parça mı arıyorsunuz?

n

Binek araç, ticari araç, offroad araçları,

n

Yoğuşmayan gazların tam

n

Müşterilere verilecek belgeler için yazıcı

otomatik tahliyesi

n

Servis verileri için veri tabanı

n

Müşterilere verilecek belgeler için yazıcı

n

Müşterilere verilecek belgeler için yazıcı

n

Klima performans testi

Klima servis cihazınız için ekstra bir şey mi arıyorsunuz, yoksa yedek parçaya
mı ihtiyacınız var? Aksesuar ürünlerinden oluşan geniş bir yelpaze sunuyor ve
talebinizi sabırsızlıkla bekliyoruz: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Servis verileri için veri tabanı

n

Servis verileri için veri tabanı

n

R513a soğutucu maddeye

n

R513a soğutucu maddeye

n

Klima performans testi

dönüştürülebilir

n

R513a soğutucu maddeye

n

Azot/kalıplama gazıyla kaçak arama testi

dönüştürülebilir

n

Yağ bakım sistemi: Hermetik yağ şişeleri

tarım makineleri ve hibrit araçlar

n

Opsiyonel: Hibrit işlevi, ACX 420'de
standarttır

n

Azot/kalıplama gazıyla kaçak arama testi

dönüştürülebilir

E-mobilite ve elektronik

E³ – PUMP

destek, eğitim ve kurslardan oluşan Avrupa çapında etkin bir ser-

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

üzerinden kumanda ve kontrol edilebilir. Buna ek olarak, teknik

Marş motorları ve alternatörler

lendirmektedir. Profesyonel ve premium cihazlarımız, uygulama
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Klima servisi
için aksesuarlar

YENİ

Uzaktan arıza teşhisi
ve servis desteği

Contalar

YENİ
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etmek için kit
n

Kit şunları içerir: Şekillendirme gazı
tüpü, şekillendirme gazı için kaçak
arama cihazı ve basınç regülatörü

R1234yf ve yeni olarak R134a soğutucu
maddeye yönelik MAHLE ACX klima servis cihazları için harici analiz cihazı

ACX ve
ATX Manager
Her zaman ve her yerde uzaktan arıza

n

VDA spesifikasyonlarına göre

n

Otomatik yönlendirmeli kolay
kullanım ve anında ölçüm sonucu

teşhisi ve servis desteği
n

Bir vaka durumunda acil yardım –
sahada teknisyen kullanmadan

n

USB arabirimi veya WLAN üzerinden
kolay klima servis cihazı/PC bağlantısı

n

Araç servisinin servis ortağı, servis

Uzaktan servis
ACX ve ATX Manager yazılımının
bir işlevi
n

Yazılımı doğrudan PC'ye indirin

n

Servis cihazını USB bağlantı yuvası
veya WLAN üzerinden PC'ye bağlayın

n

MAHLE ArcticPRO® ve MAHLE
FluidPRO® klima servis cihazları için

MAHLE servis cihazının seri
numarası ile MAHLE iş ortağınız
veya yetkili servis ortağınız cihaza

kontrol edebilir ve gerekirse yerinde
n

ACX ve ATX Manager yazılımında
uzaktan bakım işlemi çalışmaya başlar

n

cihazını ve münferit bileşenleri uzaktan
randevu almadan hataları düzeltebilir

uzaktan erişim sağlayabilir
n

Hidrolik devre şeması ve
bileşenler görüntülenir

n

Servis ortağınız, servis cihazını ve
münferit bileşenleri uzaktan kontrol

ROU – Recovery
Only Unit

ACX – üniversal
yıkama cihazı

ArcticPRO® LD-2, elektronik sensör ve

Bilinmeyen ve kirlenmiş soğutucu

Esnek kullanım için tutuculu yıkama

patentli UV algılama teknolojili, çift modlu

maddeyi, araç klima sisteminden

tankı - klima servis cihazından ve

bir kaçak arama cihazıdır.

kolayca ve güvenli bir şekilde çıkarın

yerden tamamen bağımsız

n

Katı elektrolit sensörleri, R134a ve

n

R1234yf soğutucu maddeleri saptar
n

Dijital ekran ayrıca sesli alarm ve

R134a ve R1234yf soğutucu
maddeler için

n

Önceden organize edildi: Bir arama

hassasiyet ayarından bağımsız

yeterli – nakliye, analiz ve bertaraf –

olarak çalışır ve hassas bir şekilde

otomatik ve zahmetli evrak işleri

kaçak noktasının yerinin belir-

olmadan

lenmesine olanak sağlar

n

E-mobilite ve elektronik

edebilir ve hataları düzeltebilir

ArcticPRO® LD-2
çift modlu kaçak
arama cihazı

R134a ve R1234yf soğutucu
maddeler için

n

Hızlı değişim için soğutucu madde
filtresine doğrudan erişim

n

Esnek uygulamalar: Çeşitli klima
servis cihazları için HD hortum
bağlantısı adaptör seti

Filtreler

Klima sistemlerindeki kaçakları tespit

Motor soğutma ve iklimlendirme

n

MAHLE klima servis ve şanzıman yıkama cihazlarının kullanımı kolay ve son derece güvenilirdir.
Buna rağmen sorun çıkarsa, uzaktan arıza teşhisimiz hızlı bir yardım sunar.

Marş motorları ve alternatörler

Kaçak arama çantası

ACX RFID –
Soğutucu madde
analiz cihazı

Komple klima servisi hizmetimize yönelik ayrıntılı bilgileri
"Bakım ve servis için verimli çözümler" broşürümüzde bulabilirsiniz.

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Nitrojen/hidrojen
kaçak detektörü kiti
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Aşınma ve kirlenmiş otomatik

n

şanzıman yağından kaynaklanan
+ Tam otomatik

Sadece
Mercedes-Benz
araçları için:

FluidPro®
ATX 190

+ Sezgisel kullanım

FluidPRO
ATX 150/ATX 180
Kullanıcı dostu tasarım ve en modern
teknoloji

önce otomatik olarak kontrol edilir

sağlar (sadece FluidPRO® ATX 180)

ve akış yönüne uyarlanır – bu artık

Akıllı veritabanı – örneğin yağ tipi,

manuel olarak değiştirilmek

n

Hızlı değiştiricili yeni ATF için
25 l'lik değiştirilebilir depo

n
n

Katkı maddesi kabı: 500 ml
Yağ karteri için tahliye ızgarası

n

FluidPRO® ATX gibi doğru ekipmanlarıyla bu

dolum seviyesi, adaptör ve filtre gibi

karmaşık olmayan bir iştir.

ilgili araç özellikleri ve servis bilgileri

Yeni yağ filtresi: Paslanmaz çelik

n

Klavye: Dokunma duyarlı klavye

Araç üreticileri, otomatik şanzımanlara

örgülü filtre/150 μm boyut

n

Yazılım güncellemesi: USB 2.0

bakım yapılmasını öneriyor:

n

anahtarlı USB Tip A

Yıkama: Otomatik

10 l/dk. tek kademeli dişli pompa

n

Hortum temizliği: Otomatik

Hidrolik bağlantıları: 1 ve 2 no.lu servis

n

Eski ATF tankının tahliyesi

hortumlarının 3 m net uzunluğu/

n

Ölçüler: 750 × 750 × 1.200 mm

Eski ATF tahliye hortumunun uzunluğu

n

Ağırlık: Yaklaşık 65 kg

1,5 m (sadece FluidPRO ATX 180)
®

n

n

n

zorunda değildir
n

Şanzıman yağının sıcaklığını otomatik

hakkında hızlı bir şekilde ayrıntılı

olarak kontrol eder – yağ doğru

bilgiler sağlar

sıcaklığa ulaşır ulaşmaz yıkama

Komple – basit ve sezgisel kullanıcı
arayüzü, otomatik bakım sürecinde

n

Hortum bağlantıları her bakımdan

sek saflıkta güvenli, rahat yağ değişimi

n

Hidrolik devresi: Besleme pompası

bakım süresi
n

man sistemine ortalama her 60.000 km'de

Gösterge: LCD 4,3"

n

Zero Cross – hızlı bir program en yük-

Sadece 5 ilâ 15 dakikalık bir

keskin bir şekilde artış göstermiştir. Şanzı-

n

Desteklenen prosedür

n

Çıkarılabilir yağ tankları ile yağ cinslerinin değiştirilmesi çok kolaydır

n

Çözümümüz – FluidPRO ATX
Otomatik şanzımanlı araç sayısı son yıllarda

Hortum toplama yeri tutucusu

Otomatik çevrim:

Daha rahat bir sürüş sağlamak için
®

n

n

n

zıman yağ basıncının net göstergesi
n

+ Güvenli ve rahat yağ değişimi

bir bakım yapılması önerilir. MAHLE'nin

®

arızaları önlemek için

Bakım sırasında yağ kalitesinin ve şan-

işlemi otomatik olarak başlar
n

Yağ çubuğu modu – yağ kanalı borusu

Sorunlar oluşması durumunda yük-

size hızlı ve kapsamlı bir şekilde

aracılığıyla alternatif yağ değiştirme

sek ilave masrafları önlemek için

rehberlik eder

yöntemi (sadece FluidPRO® ATX 180)

Otomatik şanzımanların kullanım

n

Maksimum saflık derecesi –

n

Yağ karterini çıkarmak ve şanzıman

ömrünü uzatmak için

iki pompa, ayrı yağ devreleri

yağ filtresini değiştirmek için entegre

İyi bir araç performansını korumak için

ve otomatik bir temizleme süreci

yöntem

kullanılması sayesinde kirlilik yoktur

E-mobilite ve elektronik

n

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Bir bakışta avantajları

Marş motorları ve alternatörler

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

Contalar

Otomatik şanzımanların bakımı –
tam otomatik

Daha fazla çözüm –
verimli servisler için

Dizel parçacıklar için yüksek
hassasiyetli ölçüm tekniği cihazı

Motor parçaları
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"Yeni EmissionPRO® 180 ürünümüz, geliştirme ve üretim alanında BRAIN BEE ile işbirliğimizin
mükemmel bir sonucudur." Olaf Henning – MAHLE Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Aftermarket
İş Birimi Müdürü

n

Sezgisel yazılım

n

Arıza teşhisi ve yönlendirmeli

Dizel ve benzinli motorlarda güvenilir
egzoz gazı ölçümü

hata arama entegre edilebilir
n

Değerlerin USB veya Bluetooth
üzerinden aktarıldığı üniversal

n

Egzoz Muayenesi 5.01
yönergesine uygundur

n

devir sayısı algılama ünitesi
n

Hata belleğinin okunması için yüksek

Kalibrasyon kısmı ve operatör

performanslı bir Araç İletişim Arayüzü

kılavuzu şeklinde yazılım ayrımı

(Vehicle Communication Interface)

n

Modüler tasarım

n

Açık PC çözümü

ve bilgisayarın bulunduğu rahat

n

Entegre kullanma kılavuzu

taşama arabası

n

Yazıcı, klavye, fare, 24 inç monitör

Bir bakışta avantajları
+ Egzoz gazı muayenesi için

MAHLE komple paketi

Kolay
kullanım

PMU400

Bir bakışta avantajları

Dizel parçacıklar için yüksek hassasiyetli

+ Sektörde lider teknoloji

ölçüm tekniği cihazı

+ Kolay kullanım

+ Windows tabanlı egzoz

muayene istasyonu

+ Mevcut ekran ve klavye sayesinde,
n

Benzinli motorlardan çıkan sadece

+ Mobil ve sabit olarak kullanılabilir

yaklaşık 10 nm büyüklüğündeki

+ Bireysel müşteri isteklerine göre

parçacıklarını ölçer

yapılandırılabilir

n

Yükseltme modeli olarak
EmissionPRO® 180'e ve aynı
zamanda yabancı markalara
mükemmel uyum sağlar

bağımsız bir çözüm olarak çalışır
+ Bluetooth veya USB üzerinden

kullanım

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

EmissionPRO® 180

E-mobilite ve elektronik

Marş motorları ve alternatörler

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

ÇOK
YAKINDA
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Contalar

Dijital ADAS kalibrasyon aracı
TechPRO®
dijital ADAS
Dijital ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek

n

Sürücü destek sistemlerinin basit

Filtreler

Sistemleri) kalibrasyon aracı

MAHLE, sezgisel ve gelecek için
güvenli çözümüyle bu umut verici ürün
yelpazesinde yeni standartlar belirliyor

Araç servisleri, bu araç sayesinde tek bir
kalibrasyon paneli ile sürücü destek sistemlerini basit ve hızlı bir şekilde ayarla-

Motor soğutma ve iklimlendirme

ve güvenilir kalibrasyonu
n

kapsama oranı genişletilmektedir.

Basit – Sürücü destek
sistemlerinin kalibrasyonu

Bilinmesinde
yarar var
EASY PLACING KIT, tekerlek
kelepçeleri veya toz koruması gibi
aksesuarlar da elbette mevcuttur.
Bu konuda daha fazla bilgi, ayrı
fiyat listelerimizde bulunabilir.

E-mobilite ve elektronik

çi olarak sürekli güncellenmekte ve araç

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

ve paradan tasarruf sağlar. Araç, çevrimi-

Marş motorları ve alternatörler

yabilir ve kalibre edebilir. Bu zamandan
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Marş motorları ve alternatörler

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

Contalar

Dünyanın en hızlı
arıza teşhis aracı

başlatmaya hazır
n
n

Kullanımı kolaydır
Entegre teknik bilgiler (kablolama
şeması, hata listesi, durum göstergesi)

n

İşlevler: Verileri okur, hataları okur
ve çözümleri görüntüler; bireysel
bileşenler ve bileşen kodlaması için
arıza teşhisi

10,1 inç dokunmatik ekran ve

n

WLAN (sadece terminal)

Bir bakışta avantajları

TechPRO® – Arıza teşhis araçları

TechPRO® Scan

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 4.1

+ WiFi üzerinden güncellemeler saye-

TechPRO® ürün serisi, siz, otomobil uzmanı

Diğer araç arıza teşhis sistemlerinden on

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

n

TecDocPOWERED

n

Ölçüler: 317 × 217 × 50 mm

– WLAN 802.11 b/g/n çift anten –

sinde her zaman güncel durumda

ve araç arasında etkileşimli bir arayüz

kat daha hızlı, yüksek performanslı bir

(terminal)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

Beamforming Teknolojisi (terminal)/

+ Yenilikçi bir arayüz tasarımı, profes-

görevi görür. Sayısız ve çok yönlü işlevleri,

işletim sistemidir. TechPRO® Scan, pro-

n

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

Açık alanda 100 m'ye kadar bir

yonel işiniz için ihtiyacınız olan tüm

kapsamlı tarama seçenekleri, daha basit

fesyonel işiniz için ihtiyacınız olan tüm bil-

n

İletişim protokolü: ISO 14230 (ISO

menzile sahip Bluetooth 4.1 (VCI)

bilgilere anında ve hızlı bir şekilde

kullanıcı yazılımları ve çok sayıda arayüzleri

gilere anında ve hızlı bir şekilde erişmenizi

Ekran: 1.200 × 800 çözünürlüğe

erişmenizi sağlar

ile TechPRO® tarama araçları size mükem-

sağlar. Arıza teşhis istasyonu araç siste-

mel sonuçlarla hızlı çalışma olanağı sağlar.

mini algılar ve kullanıcı dostu bir ekra-

TechPRO®'nun kullanımı kolaydır ve araç

na sahiptir. Bu sayede, bakım için hangi

servisi çalışmasına tam olarak uyarlanmış-

görevlerin gerekli olduğunu hemen gö-

tır. Cihaz verileri ve hataları okur, çözümleri

rebilirsiniz.

9141-2)/ISO 11519 – J1850 PWM

n

n

/ ISO 11519 – J1850 VPW / ISO

sahip 10,1 inç dokunmatik

11898-2 – Yüksek hızlı CAN veri yolu/

TFT LCD ekran (terminal)

ISO 11898-3 – Düşük hızlı CAN veri
yolu / SAE J2411 – Tek kablolu CAN
veri yolu

+ %90'ın üzerinde AB otomobil

pazarı kapsama oranı
+ PASS-THRU kontrol ve program-

lama fonksiyonu mevcuttur

görüntüler, bileşenlerin arıza teşhisine ve
bunların kodlamasına olanak sağlar.

E-mobilite ve elektronik

7 saniye içinde araç arıza teşhisini

n

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

TechPRO®
TechPRO® SMART

12 Volt
bağlantısı

Ozon (O3), genellikle sıhhi tesisleri temiz-

kındaki bilgilere dayalı olarak, ideal değe-

lemek için kullanılır ve temizleme etkisi

re ulaşılıncaya kadar araç içinde oluşan

sayesinde yüzeylerde veya araç kabinin-

ozon konsantrasyonunu sürekli olarak

de bulunan virüsleri, küfleri ve bakterileri

analiz eder ve optimum temizliği sağla-

güvenli bir şekilde öldürür.

mak için, bu konsantrasyonu gerekli süre
boyunca sabit tutar.

Ozon, doğal bir temizlik maddesi olarak
kabul edilmiştir ve kullanım olanaklarının

OzonePRO ayrıca araç içinde bakteri ve

geniş bir yelpazesini sunar: Havayı, suyu,

mantarların neden olduğu hoş olmayan

yüzeyleri ve kumaşları temizlemek için

kokuları da güvenilir bir şekilde ortadan

kullanılabilir.

kaldırır.

Araç kabinini temizlemek neden
bu kadar önemli?

Marş motorları ve alternatörler

Çakmak
üzerinden

Virüslere
yer yok!

Sensör, araç tipi ve aracın iç durumu hak-

Motor soğutma ve iklimlendirme

Filtreler

MAHLE OzonePRO, araç servisinizde kolay kullanım için profesyonel temizlik cihazıdır. OzonePRO,
özel sensörü sayesinde optimum bir sonuca ve güvenli bir temizlik sürecine olanak sağlar.

Contalar

Güvenli bir temizlik
için MAHLE OzonePRO

Motor parçaları
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şemelerde, halılarda veya araçların klima devresinde bulunur. Bu nedenle, sizin
güvenliğiniz ve müşterilerinizin güvenliği
için, her bakımda araç kabininin derinlemesine temizlenmesini tavsiye ediyoruz.

E-mobilite ve elektronik

Virüsler, bakteriler ve küf genellikle dö-

Yüksek etkili maddelerle yapılan bir temizlik servisi, şu anda her zamankinden daha
fazla gerekli.

Uygulama
ile rahat
kullanım

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi
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Akıllı kullanım MAHLE
tarafından garanti edilmiştir

MAHLE'nin temizlik cihazı OzonePRO,
aynı teknolojiyi kullanır. Ozon, korona

Her bir ozon molekülü (O3) doğada elekt-

etkili seramik plakalar tarafından üretilir

rik deşarjı ile üretilir: Oksijen molekülleri-

ve daha sonra cihazdan ortama salınır.

nin (O2) tek tek atomik oksijen molekül-

Cihaz, diğer sistemlerle karşılaştırıldı-

lerine (O1) ayrılması sayesinde, yeni bir

ğında özellikle kısa sürede çok miktarda

3 atomlu molekül oluşturulabilir.

gerekli ozonu verimli bir şekilde üretebil-

Dahili özel sensör, toplam süreçte belirleyici bir rol oynar. Sensör, analiz ve kontrol
fonksiyonu sayesinde ozonun araç içerisinde sadece virüs, bakteri ve mantarları ortadan kaldırmak için gerekli olduğu
sürece kullanılmasını sağlar. Teknoloji bu
sayede araç içerisinde oksidasyon hasarları oluşmasını önler.

mektedir.

Basitçe Başlat
düğmesine basın,
gerisini cihaz
üstlenir!

O3-Easy – cihaza
ait uygulama

Temizlik
raporu

OzonePRO, cihazı yönetmenizi ve süreç-

İşlem sonunda, mükemmel bir servis

lerini uzaktan izlemenizi sağlayan kendi

sunmak için rapor gönderilebilir veya

uygulamasına sahiptir: O3-Easy.

yazdırılıp, müşterinizle paylaşılabilir.

OzonePRO'nun günlük işlerde kullanımı
karmaşık değildir.
Cihazı sadece temizlenecek ortama yerleştirirsiniz, Başlat düğmesine basarsınız
ve geri kalanını cihaz otomatik olarak yapar. İşlem tamamlandığında ve alan temiz-

Motor soğutma ve iklimlendirme

dakika sonra tekrar oksijene dönüşür.

Sensör

lenip, güvenli bir şekilde erişilebilir olduğunda cihaz sizi bilgilendirecektir.
Teknik veriler

Diğer MAHLE
cihazları ile
bağlantılı
Ozonun hava ve su için
bir temizlik maddesi
olarak kullanılması, dünya
çapında çeşitli sağlık
bakanlıkları tarafından
tavsiye edilmektedir: Ozon
işlemi, bakteri, virüs, spor,
küf ve akarlarla kirlenmiş
alanları temizlemenin
doğal bir yoludur.

Amacınız: Araç servisinizde vakit kaybetmeden çalışmak. Bu nedenle, OzonePRO
araç servisinizdeki diğer tüm MAHLE cihazlarına bağlantı için Bluetooth ile donatılmıştır. TechPRO arıza teşhis cihazlarına

Kapasite

5.000 mg/saat

Bluetooth

+

Sensör

Ozon, sıcaklık, nem, hava basıncı

Durum göstergesi

LED

Uzaktan kumanda

Uygulama (App/Google Play Store)

uygulaması
Güç

70 W

®

ve ArcticPRO® ACX klima istasyonlarına

Bağlantı

220 V (opsiyonel)

sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.
Doğrudan kullanıcı arayüzü üzerinden
tamamlayıcı prosesleri etkinleştirebilir ve
bu sayede tüm cihazları optimum şekilde kullanabilirsiniz.

12 V (çakmak girişi)

Ölçüler

360 × 280 × 288 mm

Ağırlık

3 kg

Aksesuar
Ozon jeneratörü 220/110 V
12 V adaptör

Ürün kodu 1010350462XX

Marş motorları ve alternatörler

sınırlıdır: Aslında, ozon sadece birkaç

E-mobilite ve elektronik

Bununla birlikte, yeni molekülün ömrü

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

Ozon, bakteri, mantar ve
virüsleri yok etme özelliği
nedeniyle profesyonel temizlikte yaygın olarak kullanılan
doğal bir gazdır.

Filtreler

Contalar

Ozon işlemini
farklı kılan nedir?

Motor parçaları
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Tüm ürünlerimizin içerdikleri
En iyi araç parçaları doğru zamanda, doğru yerde. MAHLE Aftermarket, optimize edilmiş mal akışı ve
dolayısıyla mümkün olan en iyi ürün bulunurluğuyla, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya'daki
stratejik lokasyonlarda bir düzineden fazla lojistik merkezi ve çok sayıda bölgesel destek noktası
işletmektedir.

MAHLE Aftermarket –
daima en doğru ürün programı
MAHLE Aftermarket, dünya çapında veya bölgesel olarak inovasyonları ve ödün vermeyen kaliteyi
temsil eden yedi güçlü markayı birleştirmektedir.
Sahip olduğumuz teknik bilgiden ve aşağıda belirtilen alanlardaki

MAHLE ürünleri, otomobil yedek parça piyasasında en çok rağbet görenler arasındadır, bu durum elbette taklitçilerin de markamıza

kapsamlı, sürekli gelişen ürün portföyümüzden yararlanın:

rağbet göstermesine neden olmaktadır. Bu nedenle motor parçaları, turboşarj ve termostat ambalajlarımız özel bir güvenlik etiketi ile
donatılmıştır. Bu etiket, birleştirilmeleri sayesinde bayilere taklide karşı mümkün olan en yüksek korumayı sunan VeoMark® ve MAPP

n

Motor parçaları

kodu gibi farklı güvenlik özelliklerini kombine etmektedir. Bize ihtiyacınız olan her yerde lojistik merkezlerimiz ile satış ve dağıtım şu-

n

Contalar

belerimiz yanınızda – Arjantin, Brezilya, Çin, Almanya, Dubai, Fransa, Büyük Britanya, Hindistan, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya,

n

Filtreler

İsveç, Singapur, İspanya, Güney Afrika, Türkiye, Ukrayna ve ABD'de.

n

Motor soğutma ve iklimlendirme

n

Marş motorları ve alternatörler

n

E-mobilite ve elektronik

n

Servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisi

1.700

Dünya çapında

25
25.000

çalışan

Hasar broşürleri

150.000

tesis

Geniş kapsama alanına sahip bir lojistik ağı sayesinde ürünlerimiz

Artık araç servisleri ve hobi olarak onarım yapmayı seven amatör-

mümkün olan en kısa sürede temin edilmektedir.

ler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olan hasar broşürlerimiz.
Burada resimler ve bulgu, neden(ler), çözüm ve önlenmesi hakkın-

yedek parça

daki ayrıntılı açıklamalarla ilgili ürün gruplarında sıkça oluşan hasar
durumlarını açıklıyoruz.

EN

satış ortağı

eShop

%100

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

OE uzmanlığı

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

MAHLE CustomerCare Portal
Dijital MAHLE Müşteri Portalı, servis dünyamıza açılan kapının anahtarıdır, çünkü günlük işiniz için önemli olan tüm ürünleri, hizmetleri

Teknik posterler

ve bilgileri birleştirilmiş olarak burada bulabilirsiniz. Taleplerinizi doğ-

Teknik posterler, ürünlerimizin sökülmesi ve montajı hakkın-

rudan MAHLE uzmanlarına yöneltebileceğiniz bir biletleme siste-

daki faydalı bilgilerle günlük işlerimizde pratik destek sağlar-

mine ek olarak, burada ayrıca reklam malzemeleri mağazamızı da

lar. Daima mevcut ve bu sayede ihtiyaç duyulduğunda hemen

bulabilirsiniz. İlerleyen sayfalarda size tanıttığımız tüm malzemeleri

hazır. Hasar broşürlerini ve teknik posterleri ticari ortaklarınızdan

kolayca sipariş edebilirsiniz. customercare.mahle-aftermarket.com

veya mahle-aftermarket.com adresindeki medya merkezimizden

adresinden şimdi ücretsiz kayıt olun.

çevrimiçi olarak temin edebilirsiniz.
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en son ürün programına ve diğer birçok faydalı bilgiye erişebilirsiniz.

MAHLE Aftermarket'in sosyal medya kanalları

Customer Information System (CIS) [Müşteri Bilgilendirme Sistemi],

Hangi yenilikler olduğunu günlük olarak öğrenmek, düzenli kam-

planlanan yeni lansmanlar, piyasaya sürülen yeni ürünler ve üreti-

panyalara ve çekilişlere katılmak ister misiniz?

mine son verilen ürünler hakkında aylık bilgi sağlamaktadır.
Güncel ticari fuarlar ve etkinlikler hakkındaki bilgilerden, teknik güncellemelere ve genel yeniliklere kadar - sosyal medya kanallarımız-

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

la her zaman güncel kalırsınız.
Aylık CIS bültenini almak ister misiniz? mahle-aftermarket.com
adresindeki "Hizmetler" başlığından kayıt olun.
MAHLE E-mağaza
Toptancı olarak, tüm MAHLE ürünlerini tek bir platform üzerinden
hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde sipariş edebilirsiniz. Avantajlarınız:
Nitelikli eğitimler
MAHLE Aftermarket ürün uzmanları, çantalarında kapsamlı uz-

n

Ürün resimleri, tanımlamayı hızlandırır

manlık bilgileriyle size gelir. Alternatif olarak, sizin ve çalışanlarını-

n

Stokta bulunma durumu ve satın alma fiyatları hemen

zın uygulama odaklı bir seminer için bizi ziyaret etme olanağınız

Müşteri dergisi MPULSE
Müşteri dergimiz, MAHLE ve Aftermarket ile ilgili tüm konular hakkında bilgi vermektedir: Ürün bilgileri ve arka plan bilgisi, araç servisi için teknik ipuçları, montaj kılavuzları ve videolar, trendler ve yeni
geliştirilen ürünler, ayrıca katılmak ve kazanmak için heyecan verici
hikayeler ve kampanyalar. MPULSE, Mart ve Eylül aylarında olmak
üzere yılda iki kez yayınlanacaktır. MPULSE, mpulse.mahle.com
adresinde tüm yıl boyunca çevrimiçi bir dergi olarak mevcuttur.

görüntülenir

da vardır. Her koşulda nitelikli eğitimlerimiz, teknik bilgi birikiminizi en güncel duruma getirir. İlgileniyor musunuz? O zaman basit-

customercare.mahle-aftermarket.com

çe ticari ortağınıza sorun veya e-posta ile ma.training@mahle.com
adresine başvurun.

Promosyon ürünleri
Cazip promosyon ürünleri ile sizin ve müşterilerinizin aklında kalmak istiyoruz - ister fuarlar ve etkinlikler için promosyon ürünleri, ister araç servisleri için pratik yardımcılar olsun. Tüm uygulama

Instagram'da

MAHLE

MAHLE

mahlempulse

YouTube kanalı

Facebook sayfası

alanları için doğru ürünü sunuyoruz.
Bireysel satış desteği 
Ayrıca, size özel bireysel satış destek konseptlerini de memnuniyetle geliştirmekteyiz. Tekliflerimiz hakkında satış ortağımızla
konuşun veya doğrudan customercare@mahle.com adresinden iletişime geçin.
Technical Messenger
Bakım ve onarımla ilgili tüm güncel konular hakkında faydalı teknik bilgiler ve ipuçları - kolayca e-posta ile elinizde. Arzu
edilmesi halinde e-posta ile bilgilendirme yaptığımız Technical

Broşürler ve el ilanları

Messenger, düzenli aralıklarla web sayfamızda yayınlanmakta-

Broşürlerimiz ve el ilanlarımızla, hem şirket olarak kendi hakkımızda

dır. Yeni sayılar hakkında e-posta ile bilgilendirilmek ister misiniz?

hem de ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizi ve müşterilerinizi

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

bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

adresinden kayıt olun.
Bu sırada, belgelerimizin ekolojik sürdürülebilirliğine dikkat ediyo-

Satış desteği

Katalog bilgileri

ruz: Her baskı işini sorguluyor, baskı adetlerini azaltıyor, mümkün

Sizi ve müşterilerinizi önemli ürün bilgileri, yenilikler veya kam-

Ekolojik nedenlerden ötürü gelecekte basılı kataloglardan vazgeç-

olduğunca sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen

panyalar hakkında güncel tutmak için, dış mekan reklamları,

mek istiyoruz; bununla birlikte, söz konusu kataloglar sizlere dijital

PEFC sertifikalı kâğıt kullanıyor ve aynı zamanda iklim nötr baskı

satış odaları ve tüm araç servisi ortamı için faydalı satış destek

olarak sunulmaya devam edecek. Çevrimiçi kataloğumuzda ayrıca

teknolojisiyle iklim koruma projelerini destekliyoruz.

malzemeleri sağlıyoruz.

n

Fuarlar

n

İlanlar

n

Etkinlikler

n

Afiş reklamı

n

Editoryal yazılar

n

Satış kampanyaları

n

Grafikler

n

Fabrika gezileri
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