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EXCELENTE TRABALHO!
Com o suporte da MAHLE
Todos os dias, as oficinas são as responsáveis por garantir que milhões de pessoas de todo o
mundo permaneçam em movimento. Os mecânicos mantém a cabeça no lugar mesmo quando as
coisas ficam complicadas. São ágeis em ajudar da maneira que puderem e sempre quando
necessários. Aprendem algo novo todos os dias quando se trata da mobilidade futura e não tem
medo de às vezes sujar as mãos para tornar o impossível, possível! Eles são verdadeiros heróis!

No entanto, nós ficamos nos bastidores,

Um parceiro que não só garante quali-

dando cobertura. Afinal, ter um parceiro

dade, confiabilidade e experiência, mas

experiente, confiável e inovador é ainda

também sabe percorrer caminhos que

mais importante em uma época em que

ninguém mais percorreu antes. Permitin-

a mobilidade está mudando rapidamente

do que as oficinas se concentrem no tra-

e motores à combustão econômicos e

balho e garantindo que tudo corra bem

ecologicamente corretos coexistem com

quando se trata de reparos e manuten-

conceitos de tração alternativos.

ção. Para que no final, apenas o que
realmente importa esteja em primeiro
plano: o seu EXCELENTE TRABALHO!
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Então, como podemos garantir
o seu excelente trabalho?

Como é lidar com ela? Como podemos
garantir que seja possível oferecer manutenção e serviços para todos os mode-

Como parceiro de negócios, também te

los? E o que é importante quando se tra-

apoiamos e oferecemos um portfólio de

ta da mobilidade futura?

produtos em constante expansão:
Acreditamos que o motor à combustão
n

Componentes de motor

continuará sendo a base da atividade de

n

Juntas

uma oficina por muito tempo. Ao mesmo

As páginas a seguir

n

Filtros

tempo, sabemos que o futuro pertence

fornecem uma visão geral

n

Arrefecimento do motor e climatização

à e-mobilidade, bem como a outras tec-

de nossa linha de produtos

n

Motores de partida e alternadores

nologias do trem de força e combustíveis

e serviços. Todas as

n

Equipamentos para diagnós-

alternativos.

informações também podem
ser encontradas online em

ticos e reparação automotiva
É por isso que seguiremos os dois
Tudo o que fazemos na MAHLE precisa

caminhos, fornecendo às oficinas produtos

oferecer aos proprietários de oficinas e

e soluções de serviços abrangentes para

mecânicos um valor agregado genuíno. É

motores à combustão, bem como para

por isso que sempre nos fazemos as mes-

e-mobilidade, variando de arrefecimento

mas perguntas: Esta peça de reposição,

de motor e climatização, a componentes

cumpre com o seu propósito? A disponi-

e filtros, passando por equipamentos para

bilidade pode ser garantida

diagnósticos e reparação.

mahle-aftermarket.com.
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Oferecemos desempenho—mesmo no mundo veloz da Fórmula 1

de alta velocidade e da tendência para cursos de pistão maiores. Como consequência: peso reduzido, menor consumo de
óleo e segurança absoluta – mesmo em testes de capacidade

do. Com os nossos pistões, os clientes do mercado de peças
de reposição recebem componentes de motor de equipamento original e, portanto, a garantia que vem com todos os nossos produtos: testados nas condições mais árduas e comprovados na prática. Uma promessa com a qual você pode contar.

de carga quente e fria e testes de resistência a choque térmico.

tão de alumínio com porta-anel refrigerado.

O pistão é uma peça
de metal absolutamente
essencial para o funcionamento de um motor
de combustão. Também serve para evitar
que os engenheiros
sejam arrogantes.

Como fabricante em série, a MAHLE é comprometida com a

Ernst Mahle

Consequentemente, a altura total ou a altura de compressão
diminui continuamente. Os pistões ECOFORM® desenvolvidos
pela MAHLE como novas soluções de otimização de peso – os
pistões usinados em aço em peça única MONOTHERM®, pesam tão pouco quanto aqueles feitos de alumínio. E eles também foram consideravelmente melhorados – resultando no pis-

No topo do pistão você encontrará o logotipo ou marca da
empresa, o diâmetro máximo
do pistão, a folga de montagem e a direção de instalação
de acordo com as especificações do fabricante do motor.

Juntas

assim como as cargas da força de inércia devido aos conceitos

motores de hoje – de forma rápida, confiável e em todo o mun-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

2.600°C) e as pressões médias de pico do cilindro aumentaram,

produtos do amanhã e já oferece soluções para quase todos os

Motores de partida e alternadores

lho estão ficando mais difíceis a cada ano. A carga térmica (até

mundial de pistões, a MAHLE está pesquisando intensamente os

E-mobilidade e eletrônica

Eles estão constantemente sob fogo, e suas condições de traba-

how nesta classe de corrida premium. Como a maior fabricante

Equipamento e diagnóstico de oficina

Pistões

A A Fórmula 1, se beneficia da riqueza de experiência e know

Componentes de motor
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O pistão perfeito—
para cada aplicação
Como maior fabricante de pistão do mundo, oferecemos uma variedade de opções do produto
com diferentes materiais e tecnologias de fabricação. Nosso portfólio inclui pistões de alumínio
fundido com soldagem a laser, bem como pistões compostos de aço, ferro fundido nodular e
saias de alumínio. Pistões parafusados compostos com a cabeça feita de aço forjado - um material que foi experimentado e testado com resultados excelentes. São fornecidos também nas versões com soldagem por fricção ou brasagem. A linha de pistões MAHLE para motores de grande
porte, incluem produtos com diâmetros de até 580mm.

Pistões Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Pistões Autothermik/
Hydrothermik

Pistões com porta-anel de
galeria de refrigeração

Pistões para motores a gasolina e a

Pistões de operação muito suave com

O portador do anel e o canal de

diesel de carros submetidos a cargas

tiras de aço fundidas para motores de

resfriamento

pesadas. Suas tiras de aço fundidas sem

automóveis – são ranhurados entre a

formar uma só unidade por meio de um

ranhuras fornecem ao pistão um corpo

área dos anéis e a da saia.

processo especial de produção. Isso

uniforme com maior resistência.

são

combinados

para

reduz significativamente a dissipação do
calor na primeira canaleta.

Pistões com porta-anel e bucha
de furo de pino

Pistões Monotherm®

Pistões para motores a diesel com por-

uma rigidez estrutural extremamente ele-

Pistões com porta-anel, galeria
de refrigeração e reforço de
topo

ta-anéis metálicos feitos de ferro fundido

vada desenvolvido para câmaras de com-

Para motores a diesel de potência eleva-

especial para maior resistência ao des-

bustão modernas com pressões de 250

da. Um revestimento anodizado (reves-

gaste da primeira canaleta. Maior capa-

bar ou superiores. A saia é conectada

timento HA) no topo do pistão protege

cidade de carga devido as buchas de furo

pelo pino de pistão, seu peso é compa-

contra trincas na câmara de combustão

de pino feitas de um material especial.

rável ao de um pistão de alumínio.

e no seu topo.

Pistão monobloco em aço forjado com

Pistões com porta-anel e galeria de refrigeração

Pistões fundidos de saia sólida

Pistões forjados de saia sólida

Pistão fundido de saia sólida de longa vida

Principalmente para motores sujeitos a

Para altas temperaturas de operação: o

operacional para motores a gasolina e a

cargas pesadas, produzidos em série e

resfriamento intensivo do topo e área dos

diesel – o topo do pistão, a zona de anéis e

em motores de corrida. O processo de

anéis é obtido pela circulação de óleo na

a saia formam uma unidade robusta. Para

fabricação especial aumenta sua resis-

galeria de refrigeração.

modelos de motores de alta potência.

tência tornando possível projetar pare-

Juntas

Componentes de motor
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des de espessura mais finas, resultando

Pistões Ferrotherm®
O topo de aço do pistão é conectado
à saia de alumínio pelo pino do pistão.
A alta resistência e seu baixo desgaste,
permite que os motores diesel - sujeitos
a cargas particularmente elevadas, obtenham níveis de emissões de gases de

Pistões para motores de dois
tempos

Pistões MonoWeld® para veículos comerciais

Fabricado em ligas especiais de alumínio

portar altas cargas térmicas, possibilitando picos de pressão do cilindro acima de 230

para altas cargas mecânicas e térmicas

bar. Sua estrutura fechada e rígida permite um melhor resfriamento da área dos anéis

em motores de dois tempos.

com paredes de espessura mais finas. A saia fornece suporte lateral aprimorado, re-

O pistão de aço soldado por atrito é impressionante graças à sua capacidade de su-

duzindo assim a propensão à cavitação.

Equipamento e diagnóstico de oficina

E-mobilidade e eletrônica

escape relativamente baixos.

Motores de partida e alternadores

Pistões Ecoform® de janela pivotada
Pistões com peso otimizado para motores de automóveis movidos a gasolina. Uma tecnologia especial de fundição faz com que esses pistões tenham
baixo peso e elevada rigidez estrutural. Aplicações: veículos ferroviários, veículos especiais, marítimos, petróleo e gás e motores industriais.

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

em um menor peso do pistão.
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Jogos de anéis de pistão
Estamos constantemente melhorando o
desempenho e as propriedades de funcionamento de nossos anéis de pistão – com nossas
instalações de produção de última geração e
estabelecendo novos padrões de referência de
qualidade.

Jogo de anéis ideal para cada pistão
Fornecemos jogos de anéis de pistão para praticamente todos os
motores a gasolina e diesel de veículos de passeio, bem como
motores a diesel de veículos comerciais com diâmetros de 52 a
160 mm e motores estacionários, podendo chegar ao diâmetro
de 230mm – na qualidade de equipamento original.

Décadas de desenvolvimento e produção garantem uma interação eficiente entre pistões e anéis de pistão para as mais al-

Materiais exclusivos de alta qualidade

tas demandas:
Para tensões normais a altas, são usados materiais com inclun

Selando a câmara de combustão do cárter

sões de grafite laminar, enquanto altíssimos requisitos exigem

n

Limitando e controlando o consumo de óleo

materiais de ferro fundido cinzento com grafite nodular incorpo-

n

Dissipando o calor do pistão para o orifício do cilindro

rada ou materiais de aço.

resfriado
A circunferência dos anéis do pistão deve se encaixar firmemen-

Revestimentos de superfície de contato com os
cilindros e canaletes dos pistões

te na parede do cilindro – mesmo que o cilindro se desvie ligeiramente de seu formato ideal (devido às propriedades de conforma-

Para aumentar a resistência ao desgaste e riscos, as superfícies

ção dos anéis). Altas forças de inércia e pressões de combustão,

de contato dos anéis de pistão recebem revestimentos de cromo,

bem como severas tensões de desgaste, impõem demandas

cromo cerâmico, metalização, nitretos, carbonos ou diamante.

consideráveis ao material em termos de resistência, qualidade
de superfície e formato.

Bom saber
O conjunto de anéis “N” da MAHLE corresponde aos
anéis usados no equipamento original. Este conjunto de anéis pode ser usado tanto para pistões novos
quanto para pistões gastos. Os conjuntos de anéis
“V” e “G” da MAHLE fornecem uma solução econômica para normalizar o consumo de óleo e reduzir a

Todos os anéis fabricados pela MAHLE devem ter montados

perda de compressão em pistões desgastados.

com as marcações (gravações) impreterivelmente voltadas
para o topo do pistão, para cima.
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Componentes confiáveis –
perfeitamente coordenados
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Qualidade criada para durar—
ajuste preciso e maior durabilidade

Componentes de motor
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A MAHLE produz camisas de cilindro para muitos fabricantes internacionais de motores – tanto para produção em série quanto para
o mercado de reposição e sempre de acordo com os mesmos rigorosos padrões de qualidade de material, composição e acabamento de superfície. Graças às reduções de tolerâncias de produção, as camisas podem ser ajustadas com precisão. Selecionamos
a liga, o tratamento de ferritização do fundido e os processos de

Materiais
As camisas são produzidas em ferro fundido e através do acréscimo de elementos na liga se obtém melhora em suas propriedades
mecânicas. Todos os diferentes tipos de camisas, após a fundição, passam por um processo de estabilização e alívio de tensão.
Suas dimensões finais são obtidas através de processos de usinagem como torneamento, mandrilhamento, retificação e brunimento.

Brunimento
Um bom brunimento reduz o desgaste do anel de pistão, as
emissões de partículas, o consumo de óleo e reduz o atrito. As
melhorias futuras no brunimento irão encurtar ainda mais a fase de
amaciamento do cilindro e melhorar as propriedades tribológicas.
A alta qualidade do material é um pré-requisito para um ótimo
brunimento uniforme do furo do cilindro (materiais fundidos sem
poros e cavidades com uma estrutura homogênea e dureza
uniforme são adequados para pré-usinar a furação).

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

usinagem em estreita consulta com os fabricantes de motores.

Motores de partida e alternadores

Estamos melhorando constantemente nossas
camisas de cilindro. A combinação precisa das
camisas de cilindro brunidas, com os pistões e
anéis de pistão (por meio de tratamento de
superfície), diminui o consumo de óleo e reduz
o blow-by, proporcionando menos desgaste,
tempo de amaciamento do motor e prolongando a vida útil do motor.

Juntas

Camisas de cilindro

Brunimento normal

Brunimento de platô

Escova de afiação

Processo de polimento
Variante

1ª operação

2ª operação

1

Diamante

Diamante

Veículos de passeio movidos a gasolina

2

Diamante

Cerâmica

Veículos de passeio movidos a diesel

3

Cerâmica

Cerâmica

1

Diamante

Diamante

Diamante

Veículos de passeio movidos a gasolina

2

Diamante

Diamante

Diamante

Veículos de passeio movidos a diesel

3

Diamante

Cerâmica

Cerâmica

Veículos comerciais

1

Diamante

Diamante

Escova

Veículos comerciais/passeio

2

Diamante

Cerâmica

Escova

Diamante

Diamante

Brunimento líquido Microacabamento

Veículos de passeio movidos a diesel

1

Diamante

Estrutura do laser

Cerâmica

Testes/motores esportivos

2

Diamante

Diamante/cerâmica Estrutura do laser

Brunimento líquido
Brunimento a laser

Inscrição
3ª operação

4ª operação

Veículos comerciais

Cerâmica

Equipamento e diagnóstico de oficina

Descrição

E-mobilidade e eletrônica

Os métodos de brunimento mais importantes divididos nas etapas de processamento individuais
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Fortes e resistentes—
para cada tipo de motor

Componentes de motor
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Bronzinas
Juntas

Materiais e tecnologias de fabricação
Além das tecnologias de ponta existentes, como bronzinas sputter, a MAHLE é

Utilizamos ligas de bronze sem chumbo
de última geração e novas ligas de alumínio altamente resilientes. A combinação
Em cooperação com fabricantes de mo-

das novas ligas com novos revestimen-

tores, nós desenvolvemos e testamos

tos poliméricos, oferecem alta resistência

bronzinas para cada tipo de motor. In-

ao desgaste, folgas de lubrificação muito

vestimos constantemente em pesquisa e

boas e evitam desta maneira, o contato

desenvolvimento de materiais e tecnolo-

metal-metal, especialmente em fases de

gias de fabricação que garantem a mais

atrito em motores com tecnologias com-

alta qualidade – resistência a fadiga, con-

binadas com start-stops e híbridos.

formabilidade, resistência mecânica, resistência à altas temperaturas e corrosão.

As mais recentes bronzinas com cober-

Fornecemos bronzinas centrais e de bie-

tura polimérica, usadas pelo mercado de

las, bronzinas flangeadas, buchas de eixo

equipamento original, já podem substi-

de comando e de biela e arruelas de en-

tuir as bronzinas sputter em algumas apli-

costo com diâmetros de 27 a 140 mm,

cações.

No processo sputter, as peças
na câmara de vácuo a serem
revestidas, são previamente
aquecidas. Em seguida, é
liberado um arco voltaico em
cima do material de revestimento, fazendo com que
seja criada uma nuvem de
íons desse material. As peças
atraem a nuvem de íons –
devido a carga elétrica serem
diferentes – e o material de

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

equipamento original.

Sputter

revestimento é depositado
na superfície das peças.

bem como buchas com diâmetros de 6

E-mobilidade e eletrônica

a 105 mm.

Motores de partida e alternadores

riais e revestimentos para o mercado de

Além de todas as tecnologias convencionais, A MAHLE agora também oferece
vários revestimentos poliméricos em
bronzinas e arruelas de encosto.

Equipamento e diagnóstico de oficina

líder no desenvolvimento de novos mate-
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Componentes do trem
de válvulas
As válvulas formam um sistema fechado junto com as guias e se-

Diferentes materiais são usados dependendo da finalidade e

des de válvulas, que devem resistir às altas tensões térmicas e

nossas válvulas são reforçadas em torno da sede, endurecidas,

mecânicas. Por esse motivo, nossa linha de produtos inclui não

nitretadas ou cromadas. Nossa linha também inclui válvulas ocas

apenas válvulas, mas também seus parceiros tribológicos: guias

com enchimento de sódio para aplicações extremas.

e sedes de válvulas. O desenvolvimento combinado desses componentes em um sistema, traz vantagens consideráveis em ter-

Guias de válvulas e sedes de válvulas

mos a resistência ao desgaste, aumento da eficiência e economia.
As guias de válvula, centralizam a válvula na sede da válvula e

Todos os tipos de válvulas

compensam as forças laterais que atuam na haste da válvula.
Dependendo do projeto, são usadas guias de válvulas idênticas

Em todo o mundo, a MAHLE produz válvulas de diversos modelos

ou diferentes para o lado da admissão ou do escape. A gama

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

de materiais abrange desde ferro fundido cinzento e bronze, a

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

várias ligas de materiais sinterizados.

Amplo conhecimento técnico, alta produtividade e excelente qualidade tornaram a MAHLE um dos mais importantes fabricantes de

As sedes de válvulas, dissipam o calor para o cabeçote.

válvulas do mercado global.

Inseridas junto as válvulas, vedam a câmara de combustão
contra a perda de pressão e a transferência de calor e evita o

Na produção em série, empregamos tecnologias de ponta: méto-

impacto da válvula com o material mais macio do cabeçote. São

dos de pó de plasma na sede de válvulas para blindagem ou pro-

predominantemente feitas de ligas de aço-cromo ou materiais

cesso de retificação de alta velocidade para acabamento mecânico.

sinterizados.

Materiais
Aços austeníticos
Aços martensíticos

Endurecimento por
indução da base da
válvula

Torneado, retificado

Perfil de filete

Geometria da base da
válvula

Contorno forjado

1-3 ranhuras
Designs especiais

Endurecimento de perfil

Tipos

Endurecimento total

Capa côncava

Válvulas monometálicas

Endurecimento da superfí-

Usinado

Comprimento da válvula

Válvulas bimetálicas

cie da base

Forjado

80–210 mm

Com ou sem conca-

Projeto da sede da
válvula

Válvulas ocas
Diâmetro da haste: >6 mm

Diâmetro do disco da
válvula

Pó de plasma de reves-

Vedação do furo:

18–65 mm

timento rígido

· Soldagem a laser

Endurecimento por

· Soldagem por fricção

Diâmetro da haste

indução

Preenchidas com sódio

5–12 mm

vidade

Tratamento de superfície
Banho de sal nitretado, cromado
Nossas válvulas são projetadas para uma ampla variedade de aplicações a fim de resistir a cargas
mecânicas, químicas e térmicas extremas e para garantir a dissipação ideal de calor.

duro (espessura do revestimento: 3-35 µm)
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Qualidade e segurança—
quilômetro após quilômetro
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Reduzindo as emissões—
proporcionando mais desempenho

Componentes de motor
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O mais alto nível de experiência em desenvolvimento e fabricação
é necessário para garantir a alta eficiência em uma ampla área de
mapa operacional em velocidades bem acima de 300.000 rpm do
turbo e elevadas temperaturas dos gases de escape. A MAHLE,
portanto, emprega as mais recentes ferramentas de simulação
na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado
para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas.
Os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com
padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo.
Turbocompressores estão registrando fortes taxas de crescimenn

os motores ciclo otto produzidos na Europa, América do Norte

maior precisão de equilíbrio, otimização da estabilidade
de velocidade e redução de ruídos de funcionamento
n

o tamanho dos propulsores visando a eficiência e a redução na
emissão de poluentes, sendo possível encontrar várias opções

consumo de óleo e redução de particulados
n

de veículos turbinados.

Carcaças da turbina feitas de materiais de alta tecnologia—para maior estabilidade térmica e durabilidade

n

Carcaça central com controle de todos os componentes internos e balanceamento do conjunto rota-

Turbocompressores altamente eficientes estão disponíveis para o

tivo —para maior quilometragem e menos ruído

mercado de reposição sob a marca MAHLE. Cobrimos mais de
70% de todas as aplicações dos veículos comerciais.

Anéis de pistão duplos no eixo do rotor—para menor

n

O rotor, soldado por feixe de elétrons no
eixo do rotor, garante alta resistência

Nossa linha é constantemente expandida. Kits de montagem
correspondentes estão disponíveis ou em desenvolvimento para
praticamente todos os turbocompressores.

E-mobilidade e eletrônica

ou Japão possuem tecnologia de turboalimentação. No Brasil,
estamos passando pelo processo de downsizing, que reduziu

Usinagem do rotor compressor de alta velocidade—para

Equipamento e diagnóstico de oficina

to no mercado de peças de reposição automotiva. Quase todos

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Qualidade de ponta por meio de desenvolvimento e processos de fabricação integrados

Motores de partida e alternadores

Turbocompressores: tecnologia chave para aumentar o desempenho e reduzir o consumo de
combustível e emissões.

Juntas

Turbocompressores
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Inovação e padrões de
qualidade insuperáveis

Componentes de motor
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Com a nossa linha de juntas, a MAHLE cobre
mais de um milhão de aplicações em todo o
mundo, bem como cerca de 200 milhões de
veículos registrados com motores desde 1990.

n

Desde a composição mais simples até juntas metálicas multi-

n

Materiais de vedação

Juntas

Juntas
Material para juntas do motor, superior e inferior e cabeçote
Aço multicamada (MLS): juntas do cabeçote e juntas do coletor
e juntas do módulo do coletor de admissão
n

Grafite: juntas do cabeçote e juntas do coletor

tes de todo o tipo – as juntas precisam resistir a tudo isso. Para
tros materiais de vedação
n

A linha de juntas MAHLE, foi reconstruída, usando as mais recentes tecnologias e materiais de última geração para vedar e

potência, bomba d’água. e juntas diferenciadas
n

proteger os motores – permitindo que rodem com mais força e
mais rápido, permitindo uma maior vida útil do motor.

Compósitos de alto desempenho do controlador de
Cárter de óleo de cortiça, tampa da caixa de controle
e juntas diferenciadas com substrato de metal

n

Tampas de válvulas e juntas de cárter de
óleo feitas de borracha moldada

A MAHLE oferece uma gama abrangente de produtos nesta área,
bem como informações técnicas, treinamento e suporte.

Motores de partida e alternadores

riais e tecnologias de fabricação.

Tampas de válvula, cárter de óleo e ou-

E-mobilidade e eletrônica

serem eficientes, é extremamente importante investir em mate-

Equipamento e diagnóstico de oficina

ras elevadas, alta pressões internas, refrigerantes e lubrifican-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

folhas (multilayer) – elas precisam ser resistentes. Temperatu-

Material composto: cabeçote, coletor de escape
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Nossa linha de filtros—
uma solução limpa

Componentes de motor
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Filtros
Juntas

Nossa linha de meios filtrantes consiste em
papéis especialmente tratados, lãs ou meios filtrantes multicamadas, dependendo da especificação e aplicação.
Filtros feitos de papel

qualidade impregnadas com resinas especiais para uso em filtros

As fibras de celulose impregna-

Filtro de papel após a gra-

das sob um microscópio.

vação
Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

do ar, combustível, óleo e hidráulicos. O pré-aquecimento prepara o papel para formação das dobras. O papel é então plissado e
impregnado de acordo com os requisitos dos respectivos modelos – o tratamento térmico por precipitação torna o papel mecanicamente estável e resistente a influências químicas e térmicas
e impedem que as dobras se deformem como um todo. Além de
tudo, o plissado do papel evita a formação de bloqueios mesmo

Papel plissado

sob cargas elevadas, garantindo que o ar, o óleo e o combustí-

pronto para uso

vel possam fluir livremente o tempo todo. A classificação do filtro

em filtros.

pode atingir até 1 μm, dependendo dos requisitos.

Filtros feitos com fibras plásticas
Lado sujo

Meltblown

Fibras plásticas com espessuras na faixa de μm fornecem o
material básico para velo do filtro – quanto mais fina a fibra,
melhor será a retenção. Elas conseguem aumentar o desempenho do filtro em até 40% ao mesmo tempo que prolongam
sua vida útil. Os velos são aplicados em camadas, a delicadeza das fibras e sua densidade aumentam em direção ao lado de

Motores de partida e alternadores

Os filtros de papel MAHLE são feitos de fibras de celulose de alta

saída de ar. Este efeito de funil permite eficiências de retenção

em filtros do óleo e ar só aumentam. Em filtros do combustível, o uso da lã é geralmente combinado a fibras de celulose.

Filtros multicamadas
Em comparação com os filtros de papel convencionais, a combinação de lã e papel tem uma capacidade maior de absorção
de até 40% – podendo filtrar partículas de 3 a 5 μm. Os filtros
multicamadas são predominantemente instalados em sistemas
modernos de injeção de diesel.

Lado limpo

Celulose

Filtro multicamadas com fibras plásticas no lado sujo e papel no
lado limpo.

Equipamento e diagnóstico de oficina

O uso da lã em filtros de cabine mostrou-se eficiente e o uso

E-mobilidade e eletrônica

de até 99,9% com resistências de fluxo extremamente baixas.
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Filtros do ar
O ar de admissão limpo é essencial para o perfeito funcionamento do motor. Os filtros do ar
MAHLE impedem a entrada de até 99,9% de poeira, fuligem e resíduos de pneus e contribuem
para uma mistura ideal de ar e combustível. A alta capacidade de retenção de partículas - mesmo
sob condições extremas, como calor, frio ou influências químicas - garante uma longa vida útil do
motor. Também evita o desgaste prematuro das válvulas, superfícies do cilindro, anéis do pistão,
rolamentos e outros componentes do motor. Para garantir o desempenho perfeito do filtro, todos
os filtros devem ser substituídos dentro dos intervalos prescritos pelo fabricante do veículo.

Nos veículos de passeio, o filtro do ar fica sob o capô do automó-

Em veículos comerciais, são usados sistemas de filtro do ar ro-

vel. Os formatos da carcaça e do filtro podem variar, mas costu-

bustos e com peso otimizado, feitos de plástico. Eles também re-

mam ser redondos e planos. Os elementos filtrantes são estru-

duzem o ruído de sucção e, para obter uma grande superfície de

turados com cordões de cola no lado sujo, podem possuir tubo

filtração com alta estabilidade, são normalmente de formato ci-

acoplado e telas de aço - de acordo com modelo e função. Para

líndrico - otimizados por vedações radiais e suportes axiais. Ele-

ambientes empoeirados, um pré-filtro adicional (manta de espu-

mentos de segurança adicionais (cilindros de lã especiais) pro-

ma) é instalado no lado sujo.

tegem o lado limpo em caso de rompimento do meio filtrante.

Nossos filtros do ar são
completamente selados
O ar impuro na seção de entrada, contamina o medidor de fluxo de massa de ar e distorce seus
resultados – o que interrompe a injeção do combustível e causa desgaste. Para evitar esse
desvio de ar, garantimos que nossos elementos de filtro se encaixem perfeitamente e as juntas sejam cuidadosamente selecionadas. O perfil de vedação dos filtros de PUR feitas de espuma PU especialmente desenvolvida, garantem uma vedação contínua entre os lados sujo
e limpo. Elas são resistentes ao envelhecimento, influências químicas e temperatura. Sua flexibilidade é definida com precisão para se ajustar perfeitamente à geometria de vedação.
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Filtros de cabine
Durante uma única hora de condução, um volume de até 100.000 litros de ar é soprado na
cabine. Se o filtro de cabine ficar entupido ou mesmo falhar, os níveis de concentração, no interior da cabine, podem ser até seis vezes maior do que os valores na estrada. A MAHLE, portanto,
recomenda a substituição dos filtros a cada 15.000 km ou pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Filtro de cabine (LA)

Filtros de cabine com carvão ativado (LAK)

Os filtros de cabine MAHLE fornecem ao motorista e aos passa-

Este tipo impede a entrada de gases de exaustão prejudiciais,

geiros ar limpo para respirar, protegendo assim sua saúde, bem-

sujeira, poeira e altas concentrações de ozônio, além de mini-

-estar e poder de concentração, mesmo em caso de poluição ou

mizar odores desagradáveis. O bloco de papel usado nesses

de alta concentração de pólen. Eles também reduzem a carga do

filtros compreende três camadas: uma camada de carvão ati-

soprador, protegem o aquecimento, o sistema do ar condicionado

vado é incorporada em duas camadas de lã.

Componentes de motor
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Longa vida útil do filtro

n

A baixa resistência ao fluxo minimiza a carga no

Em veículos com uma elevada quilometragem ou aqueles que

soprador durante o uso do ar condicionado

operam em ambientes altamente poluídos, um pré-filtro adicio-

O ajuste preciso elimina o fluxo de ar conta-

nal (LAP) feito de espumas de poliéster ou manta de lã é frequen-

minado para o interior do veículo

temente usado, o que evita que o filtro de cabine fique prematu-

n

ramente entupido – estendendo assim consideravelmente a vida
Além do mais, nossos filtros de cabine não produzem vapores

útil de nossos filtros LA/LAK.

prejudiciais, pois são fabricados com métodos sem solventes.

Proteção extensiva
A MAHLE oferece uma ampla seleção de filtros de cabine e os

LA
Bom

LAK
Melhor

LAO CareMetix®
Melhor

Proteção contra:
n

Pólen

n

Resíduos de pneus

n

Poeira fina

n

Poeira industrial

n

Fuligem

= Filtro de cabine sem carvão ativado
= Filtro de cabine com carvão ativado
= Filtro de cabine com proteção adicional contra odores (indisponívei
para o mercado brasileiro)

Alérgenos

Bactérias

Mofo

Odores intensos

Odores leves

Ozônio

Gases de escape

Poeira industrial

Resíduos de pneus

Fuligem

Poeira fina

Pólen

desenvolve especificamente para cada necessidade individual.

Motores de partida e alternadores

n

E-mobilidade e eletrônica

cabine:

Equipamento e diagnóstico de oficina

As vantagens da geometria plissada dos nossos filtros de

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Juntas

e a cabine de contaminação e evitam que as janelas embaçam.
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Filtros do óleo
O óleo do motor é permanentemente contaminado – resíduos da

Para que o filtro do óleo funcione corretamente, no entanto, ele

combustão, poeira, óleo, carbono, fuligem, partículas abrasivas

deve ser substituído de acordo com os intervalos de manuten-

e condensados, aceleram o desgaste dos componentes do mo-

ção prescritos pelo fabricante do veículo.

tor. O óleo do motor limpo reduz o atrito, resfria as peças do mo-

Mola

tor, protege contra a corrosão e sela a câmara de combustão.
Os filtros do óleo MAHLE retêm de forma confiável as partículas
de sujeira. O núcleo de suporte interno e a geometria de prega

Válvula de alívio de pressão
Núcleo de suporte interno

Carcaça

Lado sujo da válvula
anti-drenagem

do papel são altamente resistentes e em alguns filtros, durante a
partida a frio, suportam picos de carga de até 20 bar.
Uma válvula de alívio de pressão garante o suprimento de óleo
em todas as condições – durante as fases de partida a frio, em
baixas temperaturas externas e mesmo quando um elemento filtrante está muito obstruído. Uma válvula anti-drenagem evita o

Elemento filtrante feito
de papel especial

Junta

Lado limpo da válvula
anti-drenagem
Tampa protetora

Substituição mais eficiente: filtros de troca de óleo

esvaziamento do filtro quando o motor é desligado e garante um
abastecimento rápido de óleo quando o motor é ligado. Mate-

Os filtros do óleo OC podem ser substituídos facilmente: a carca-

riais de vedação de alta qualidade e peças de conexão perso-

ça em chapa de aço estampada, com revestimento em tinta em

nalizadas garantem uma separação confiável entre o óleo con-

pó, possui um colar multifacetado (desenroscador) para uma li-

taminado e o filtrado.

beração rápida e fácil. A base do filtro possui uma rosca para fixação e passagens para o óleo limpo e sujo – o elemento do filtro possui um núcleo interno como suporte contra a pressão do
óleo que é direcionada de fora para dentro.

Elemento do filtro do óleo
Os módulos do filtro do combustível de veículos
comerciais preparam eficientemente o combustível diesel para o processo de combustão. Para
isto eles usam meios filtrantes com alta capacidade de separação e oferecem um escopo avançado
de funcionalidades. Para motores diesel, a gama
funcional dos módulos de filtros do combustível MAHLE pode ser relativamente complexa.
O combustível pode ser resfriado ou aquecido,
por exemplo, ou o conteúdo de água pode ser
separado.

Com os elementos do filtro do óleo da linha OX,
oferecemos soluções particularmente econômicas
para oficinas: em vez de substituir o filtro completo,
apenas o elemento do filtro entupido pode ser
trocado – uma solução ecológica que economiza
custos de material e descarte. Elementos do
filtro do óleo estão disponíveis para todos os
filtros do óleo com carcaças removíveis.

Componentes de motor
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Os filtros do combustível MAHLE retêm

A separação de água é realizada em duas

objetos estranhos de maneira confiável.

fases:

Juntas

Filtros do combustível
Os meios filtrantes de alta qualidade pron

Fase 1: Junto com a filtragem de

sujeira e, portanto, contra a corrosão. Isso

partículas contaminantes presentes,

protege o funcionamento do motor e ga-

gotículas de água finas também se
juntam para formar outras maiores.
Fase 2: Neste estágio de sepa-

sário é obtido por meio da regulação da

ração de água, um tecido hidrofó-

pressão e da recirculação do combustí-

bico evita que as gotas maiores de

vel excedente da bomba de injeção para

água entrem no combustível limpo.

o tanque – o amortecimento da pulsação

2

filtros do combustível MAHLE atendem

1

tinam para formar gotículas maiores e a
3

água é separada.

caso de acidentes. Para que o filtro de
combustível funcione corretamente, ele

Filtros spin-on

4

Possui um colar multifacetado (desen-

forme os intervalos prescritos pelo fabri-

roscador) na carcaça do filtro. Durante a

cante do automóvel.

montagem as juntas de elastômero, garantem a estanqueidade entre o cabeço-

5

A fim de evitar a cristalização de parafi-

te e o filtro.
6

na e gelificação do diesel em baixas temos filtros do combustível MAHLE depen-

1

Combustível filtrado

dem do pré-aquecimento do combustível

2

Emulsão derivadas da bomba

através de um elemento elétrico ou pelo

3

Separação de contaminantes e aglomeração de gotículas de água

aumento de temperatura causado após a
4

Diesel livre de contaminantes e gotas
maiores de água

vel. Os novos sistemas de filtragem também separam a água no diesel de maneira

5

Tecido hidrofóbico

eficiente – se o combustível conter água

6

Volume de água coletado

vitação no sistema de injeção.

Filtros do combustível
Eles são feitos de chapa de aço com

peraturas, em determinadas localidades,

podem ocorrer danos por corrosão e ca-

No primeiro estágio, as partículas sólidas
quentes – as gotículas microfinas se aglu-

gurança dos fabricantes de automóveis

sua recirculação no sistema de combustí-

cações em veículos comerciais. O ele-

são filtradas. Então – em estágios subse-

totalmente aos elevados padrões de se-

Filtros do combustível diesel

pecial de filtro do combustível para apli-

oferece uma separação eficaz da água.

sadas pela bomba de combustível. Os

deve ser substituído regularmente con-

A MAHLE desenvolveu um módulo es-

mento do filtro multiestágio patenteado,

compensa as flutuações de pressão cau-

e garantem a estanqueidade mesmo em

Novo e inovador
Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

n

proteção contra corrosão, aço inoxidável, alumínio ou plástico e são montados na linha de combustível. Funções
opcionais estão disponíveis como regulagem de pressão, pré-aquecimento (em
regiões muito frias que requer essa tecnologia) e separação de água.
Elementos do filtro do combustível

Diagrama esquemático de um filtro de dois

Os elementos do filtro podem ser facil-

estágios com separador de água integrado.

mente removidos permitindo que apenas
eles sejam substituídos. A carcaça permanece no motor. Isso economiza custos
de material e baixo nível residual.

E-mobilidade e eletrônica

mento constante de combustível neces-

Motores de partida e alternadores

rante uma operação eficiente. O supri-

Equipamento e diagnóstico de oficina

tegem contra as menores partículas de
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Filtros do combustível—
troca fácil e limpa

Componentes de motor
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Juntas

Filtros CleanLine
Separação de água mais eficiente

Comparativo entre os conceitos convencional e MAHLE
para separadores de água

Os sistemas de filtro convencionais operam em um único estágio. No entanto, os resultados de testes mostram que a eficiência
de 15% em um combustível contaminado. É por isso que o filtro
CleanLine funciona em um princípio de dois estágios.
1º ESTÁGIO
Filtração do contaminante presente no diesel e aglomeração
das gotas de água.

1

4

2º ESTÁGIO

2

5

3

6

Separação das gotas de água aglomeradas no primeiro es-

Ao capturar os contaminantes no primeiro estágio do filtro, a água
pode ser separada de forma mais eficiente no segundo estágio.
Água separada para drenagem do usuário

Isso garante a separação máxima de água durante todo o intervalo de operação. Além disso, graças à separação dos dois estágios do filtro, até as menores gotas de água são separadas.
Testes de campo e de laboratório comprovam que o novo conceito de dois estágios é superior aos sistemas convencionais a

1

Diesel com sujeira e água

2

Contaminantes e água são separados do diesel em um

médio e longo prazo.
Duas versões estão disponíveis no Brasil:
n

Dois estágios com copo acoplado

n

Dois estágios com copo removível

único estágio
3

Redução da eficiência de separação de água durante a
vida útil do filtro

4

Diesel com sujeira e água

5

1 ° ESTÁGIO: Os contaminantes são separados do
diesel. Gotas de água são aglomeradas em tamanhos
maiores.

6

2 ° ESTÁGIO: Já com o diesel sem contaminantes, as
gotas de água com tamanho maior são separadas no
segundo estágio.

E-mobilidade e eletrônica

tágio sem a presença do contaminante.

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Duplo estágio de separação de
água (Filtro CleanLine)

Motores de partida e alternadores

Único estágio de separação de
água (sistema convencional)

Equipamento e diagnóstico de oficina

de separação de água desses sistemas, cai de 96% para menos
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Proteção contra um perigo recorrente
O diesel tem uma tendência natural para absorver água. Em países como a América do Sul, esse problema foi agravado nos últimos anos pelo uso de misturas de biodiesel. Quanto maior a
tendência para absorver água, maior o conteúdo de água no combustível e mais difícil a filtragem.
A água deve ser removida do óleo diesel, caso contrário, danificará os componentes do sistema de injeção, como bomba de
combustível, injetores, válvulas e componentes do sistema de
alimentação de combustível. Outro problema é causado por microrganismos que se multiplicam rapidamente no combustível
diesel parado com um maior teor de água. Esses organismos
também obstruem o filtro, resultando em um aumento da pressão diferencial.

MAIOR porcentagem de
água retirada do diesel
O melhor desempenho da filtragem com duplo estágio
em relação aos sistemas convencionais é proporcional
ao tempo de uso.

Uma pressão diferencial muito alta danificará o sistema a longo
prazo. Graças à sua filtração de dois estágios, o filtro CleanLine
oferece a solução mais eficiente para este desafio.

Pressão diferencial (mbar)

Motor com zero horas de uso
0 km rodados pós-troca

500

400

300

200

100
Motor com 300 horas de uso
0

20 mil km rodados pós-troca
Vazão:
150 litros/hora
Veículo leve

■ Concorrente

Vazão:
400 litros/hora
Veículo médio

Vazão:
600 litros/hora
Veículo pesado

■ CleanLine

Motor com 750 horas de uso
50 mil km rodados pós-troca

■ Concorrente

■ CleanLine

Teor de água (ppm)

Eficiência de separação de água (%)

Pressão diferencial (mbar)

100

A maior eficiência da filtragem com duplo estágio na retenção

90

de resíduos, que somente o Filtro CleanLine faz, reduz o grau

80

de bstrução/entupimento em qualquer categoria de veículo.

70

1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150

60
50

Melhores resultados na comparação com sistemas convencionais

40
30
20

Acima de 96%

Acima de 96%

Filtro usado, exposto
a condições de
campo

Até 15%

Acima de 70%

0
0

5

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

Quantidade de contaminante injetado (g)

Eficiência de separação de
água Pressão diferencial

CleanLine
CleanLine

Eficiência de separação de
água Pressão diferencial

Concorrente A
Concorrente A

Concorrente B
Concorrente B

MAIS eficiência na separação de água no diesel

Vantagens do filtro
CleanLine

Teor de água (ppm)
1,400
1,200
1,000

n

800

Capacidade máxima na separação de água e
retenção de contaminantes ao longo da vida

600
400
200
0
0

2

4

6

8

10

12

14

n

Eficiência superior

n

Melhor proteção do sistema de injeção

n

Menor custo de manutenção com inje-

16

Quantidade de dias

tores e bombas de combustível.
B0 – Diesel S10

B5

B20

B50

B100

MENOR quantidade de água intrínseca no diesel conforme teor de biodiesel e dias em laboratório
Quanto maior a quantidade de biodiesel, maior a porcentagem
de água no diesel.

Eficiência na separação de água – filtro contaminado em laboratório
Comparativo entre três sistemas: MAHLE, Concorrente A e Concorrente B. O sistema de filtragem com duplo estágio do Filtro
CleanLine manteve a separação de água, mesmo havendo quantidade maior de contaminante.

n

Carcaça plástica de alta resistência

n

Menor custo por quilômetro rodado.

n

Multiaplicação – redução de referências.

n

Facilidade de troca devido as suas carac-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Filtro novo

10

Motores de partida e alternadores

Filtro CleanLine
(2 estágios)

terísticas que facilitam o aperto
E-mobilidade e eletrônica

Sistemas
convencionais
(1 estágio)

Equipamento e diagnóstico de oficina

Condição
de filtragem

Juntas

MENOR obstrução/entupimento do filtro novo

Componentes de motor
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Cartuchos de secador de ar
Para uso
em sistemas de
segurança
de ar comprimido

Especialmente para veículos
comerciais

tal e, portanto, pode ser colocado pela
cabeça. O que é notável neste cartucho
é o seu conteúdo: ele consiste em sílica

Muitos processos de controle e malha fe-

gel dessecante com apenas 1–3 mm de

chada em veículos comerciais, como, por

tamanho, dependendo da aplicação e do

exemplo, em sistemas de frenagem, fun-

tipo de veículo. Os materiais são extrema-

cionam com ar comprimido. Se o ar conter

mente porosos. Toda a superfície foi pro-

umidade, pode causar danos nas linhas,

jetada para capturar e liberar a umidade

reservatórios e válvulas pneumáticas. A

com uma rapidez incrível.

função dos secadores de ar é eliminar a
umidade do ar gerada pelo compressor

Assim, torna-se ativo imediatamente

de ar-comprimido do veículo, protegen-

quando o ar passa do compressor ou do

do e garantindo o circuito pneumático e

reservatório separado e sempre se rege-

do freio. Como componentes relevantes

nera de forma autônoma. Separadores de

para o perfeito funcionamento dos siste-

óleo (coalescedores) foram integrados aos

mas de freio, é indispensável que os se-

cartuchos do secador de ar para aumen-

cadores de ar sejam substituídos de acor-

tar a vida útil dos sistemas e separar as

do com as especificações do fabricante.

partículas de óleo ultrafinas do ar.

Os cartuchos secadores de ar da
MAHLE operam independentemente da
temperatura. Eles contêm um agente
secante que é regenerado sob o controle
do sistema – simultaneamente, um préfiltro remove contaminantes do ar que
foram injetados pelo compressores de
ar e também provoca a condensação
de grande parte do vapor de água
contidos no ar comprimido. Os cartuchos
secadores de ar MAHLE são resistentes à
corrosão tanto por dentro quanto por fora
e funcionam de forma confiável mesmo
nas condições mais difíceis.
Cartuchos de secador de ar da MAHLE

Materiais: para a segurança de
pessoas, motores e meio ambiente – apenas os melhores
A carcaça do cartucho do secador de ar
é feita de aço robusto ou poliamida (PA).
Possui uma rosca inserida na parte fron-

Componentes de motor
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Os óxidos de nitrogênio (NOX) contribuem para a formação de

A água contida na solução decompõe o ácido isociânico em amô-

fumaça e chuva ácida e intensificam o efeito estufa. Para reduzir

nia e dióxido de carbono (hidrólise).

Juntas

Filtros de ureia
as emissões, o AUS 32 (uma solução de ureia a 32,5%) é usado. O AUS 32 é aquoso, transparente, não tóxico, seguro de ma-

Os óxidos de nitrogênio presentes no sistema de gases de esca-

nusear e não apresenta riscos para as pessoas ou para o meio

pamento reagem com a amônia no conversor catalítico, onde são

ambiente. AUS 32 é vendido em postos de serviços ou por for-

convertidos em nitrogênio inofensivo e vapor d’água.

Mais e mais fabricantes estão usando sistemas SCR, e a demanAo usar o AUS 32, é possível cumprir os rígidos limites legais Euro

da por soluções de ureia está aumentando. Os processos de ar-

6 e Tier 2 Bin 5 (Estados Unidos) além de outros. Este método

mazenamento e transporte cada vez mais complexos estão ine-

de purificação dos gases de escape é tecnicamente complexo

vitavelmente aumentando o risco de contaminação, com o perigo

e transforma os óxidos de nitrogênio em nitrogênio inofensivo

de que componentes sensíveis (bicos injetores, conversores cata-

(N2) e água (H2O) por meio de redução catalítica seletiva (SCR).

líticos e outros componentes do sistema) fiquem sujos, desgastem ou quebrem completamente.

Sistema SCR
Para evitar isso, a MAHLE Aftermarket oferece filtros de ureia com
Por meio de bocais de injeção, a solução de ureia é pulverizada

qualidade comprovada de equipamento original. Seus meios fil-

de maneira controlada de um tanque separado para o fluxo de

trantes de poros finos garantem a operação adequada dos siste-

gás de exaustão – diretamente ao conversor catalítico SCR. Os

mas SCR a longo prazo.

gases de exaustão quentes decompõem a solução de ureia para
formar amônia e ácido isociânico (termólise).

Bem equipado para o futuro
Os filtros de ureia da MAHLE garantem
uma operação segura e robusta do
sistema SCR. Isso significa que você está
perfeitamente equipado para os padrões
atuais e futuros de gases de escape.

Motores de partida e alternadores

tível de um veículo.

E-mobilidade e eletrônica

sil. Seu consumo gira em torno de 5% do consumo de combus-

O problema da contaminação – a solução da
MAHLE

Equipamento e diagnóstico de oficina

AdBlue na Europa, DEF na América do Norte e ARLA 32 no Bra-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

necedores de acessórios sob as seguintes marcas comerciais:
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Filtros do óleo de
transmissão
Benefícios para motoristas:

Para uma vida de transmissão mais longa
Assim como todos os meios operacionais do veículo, o óleo da
transmissão está sujeito ao envelhecimento e ao desgaste. Em
temperaturas extremamente altas – causadas por uma direção
esportiva ou rebocando um trailer, por exemplo – o óleo da transmissão automática pode envelhecer mais rápido do que em condições normais.

Comparação de métodos de troca de óleo

n

Evita custos de reparo de transmissão

n

Melhora significativamente o desempenho de mudança da
transmissão

n

Elimina pequenos defeitos de transmissão (como solavancos
ou problemas na partida)

n

Aumenta a quilometragem de transmissão

Filtros do óleo de transmissão MAHLE
Nossos filtros do óleo de transmissão removem partículas de
abrasão da transmissão e fornecem proteção eficaz contra danos. A MAHLE já oferece soluções adequadas para muitas marcas e tipos de veículos populares. E nossa gama continuará a se
expandir no futuro.

Troca de óleo estática

+

Mudança dinâmica de óleo

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

Para prolongar a vida útil das transmissões automáticas cada
vez mais complexas e garantir que operem sem problemas,

Bom saber

muitos fabricantes de veículos estão mudando suas diretrizes

Dos veículos recém-registrados na UE, 25% já têm uma

sobre o óleo da transmissão – mudando a estratégia de abas-

transmissão automática – e os números estão aumen-

tecer para durar por toda a vida útil para trocá-la regularmente

tando.

ou conforme necessário.
A produção global de veículos com transmissões auto-

Simplesmente melhor: troca dinâmica de óleo

máticas cresceu cerca de 40% nos últimos cinco anos.

Em uma troca de óleo convencional ou estática, aproximadamen-

A troca do óleo da transmissão a cada 60.000 km ou

te 30% a 50% do óleo da transmissão é substituído, e o óleo novo

a cada 4 anos prolonga a vida útil de transmissões au-

é misturado ao óleo velho no processo. Por outro lado, até 100%

tomáticas complexas e garante um comportamento de

do óleo é substituído em uma troca de óleo de transmissão di-

mudança ideal.

nâmica realizada com a unidade de lavagem MAHLE FluidPRO .
®
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A MAHLE oferece a linha completa de filtros – com
qualidade de equipamento original. Todos são altamente
eficazes na proteção de pessoas, motores e meio
ambiente. E mais: produtos inovadores, como o filtro
CleanLine, são constantemente adicionados à linha
de produtos. E esses filtros também são fabricados
com a qualidade do equipamento original.
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Produtos para todo
tipo de propulsão

Componentes de motor
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Compressores de A/C

n

Radiadores

n

Condensadores de A/C

n

Eletroventiladores

n

Válvulas de expansão

n

Radiadores de ar (intercoolers)

n

Evaporadores

n

Embreagens viscosas (Visco®)

n

Ventiladores da caixa de ar (blowers)

n

Radiadores de óleo

n

Filtros secadores e acumuladores

n

Tanques de expansão

n

Válvulas termostáticas

n

Aquecedores (radiadores
de ar quente)

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

n

Motores de partida e alternadores

Ar condicionado

E-mobilidade e eletrônica

Expansão
do portifólio

Sistema de arrefecimento do
motor

Equipamento e diagnóstico de oficina

Após a aquisição total da participação acionária da Behr Hella Service (BHS) pela MAHLE Aftermarket, todas as atividades existentes da BHS foram transferidas para a MAHLE em 1º de janeiro de
2020. Para os clientes MAHLE, isso significa acesso a uma ampla gama de produtos de gerenciamento térmico para veículos de passeio e veículos comerciais, bem como máquinas agrícolas e de
construção. Os produtos são oferecidos sob a marca comercial BEHR e o portfólio está em constante expansão.

Juntas

Gerenciamento térmico
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Arrefecimento do
motor.
Radiadores

Eletroventiladores

Nossos radiadores são essenciais para o

Para a refrigeração eficiente do motor,

desempenho do sistema de arrefecimen-

é preciso não só um radiador potente,

to. Graças ao seu posicionamento no fluxo

como também um ventilador de alto

de ar na dianteira do veículo, eles podem

desempenho como os modelos da

transferir com eficiência o calor residual

MAHLE. Eles são compostos de um

do motor absorvido pelo líquido de arre-

motor elétrico com hélices acopladas.

fecimento para o ar ambiente. Todos os

Instalados na frente ou atrás do

componentes da MAHLE, como o blo-

condensador ou radiador, elas forçam o

co do radiador e o tanque de expansão,

ar externo através da colmeia do radiador/

incluindo todas as suas conexões e ele-

condensador para a troca térmica com

mentos de fixação, destacam-se por seu

o líquido de arrefecimento. Automóveis

design elaborado e sua vida útil prolon-

com ar-condicionado precisam de um

gada. Nos radiadores convencionais, os

ventilador adicional ou mais potente.

tanques são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro. Além desses, também estão disponíveis radiadores totalmente de alumínio, com peso reduzido e
baixa espessura.

Radiadores de ar (intercoolers)
Do aumento de potência em todas as faixas de velocidade à economia de combustível
e redução da sobrecarga térmica do motor, a refrigeração do ar de combustão por
intercoolers em motores turbo carregados oferece muitas vantagens. Portanto, é natural
que quase todos os veículos motorizados modernos, que possuem turbocompressor,
venham equipados com eles.
A MAHLE disponibiliza duas variantes: modelos para resfriamento direto, onde o resfriador instalado na parte dianteira do veículo é refrigerado pelo ar externo, e modelos com
refrigeração indireta. Nestes últimos, circulam líquidos de arrefecimento que transferem o
calor para o ar ambiente com maior eficiência.

Radiadores de óleo

Quando a temperatura do fluído arrefece-

Os radiadores de óleo de tecnologia

Embreagem viscosa (Visco®) e
hélices

dor aumenta, ele se dilata, aumentando

avançada da MAHLE não só aumentam

A eficiência no resfriamento do motor re-

também a pressão dentro do sistema de

o intervalo das trocas de óleo, como tam-

duz o consumo de combustível e o impac-

refrigeração. Para manter a pressão sem-

bém mantem a temperatura do óleo do

to ambiental. Com os produtos da tradi-

pre constante, os robustos tanques de

motor constante dentro da especifica-

cional marca Visco®, que conta com mais

expansão da MAHLE, absorvem o fluído

ção da montadora, prolongando a vida

de 50 anos de experiência, a MAHLE ofe-

de arrefecimento em expansão através de

útil do motor. Para atender todas as exi-

rece embreagens viscosa e hélices poten-

uma válvula localizada na tampa. Assim

gências dos nossos clientes, oferecemos

tes e altamente confiáveis. As embreagens

eles garantem que a pressão retorne con-

uma grande variedade de tipos de radia-

Visco® proporcionam maior economia e

fiavelmente para o nível anterior, evitando

dores de óleo, resfriados a ar ou líquido

redução do ruído do motor.

sobrecargas no sistema de refrigeração.

de arrefecimento. Nossa linha inclui radiadores de óleo de discos empilhados – que

Em veículos comerciais e em veículos de

são variáveis, compactos e especialmen-

passeio com motores potentes, eles per-

te leves, projetados sem chassi e fabrica-

mitem o controle sob demanda dos fluxos

dos inteiramente em alumínio.

de ar, caso seja necessário maior refrigeração do motor um maior fluxo do fluído
viscoso (silicone) será enviado para câmara de trabalho e, sendo assim, há um
aumento da velocidade da hélice. De for-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Tanques de expansão

Juntas

Componentes de motor
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necessário, a embreagem desliga completamente.

Aquecedores (radiadores de ar
quente)

Válvulas termostáticas

Os aquecedores da MAHLE usam o calor

e não requerem manutenção. No entanto, influências externas como o uso de um líquido

residual do motor para a gestão de tempe-

de arrefecimento de qualidade inferior, pode provocar fadiga do material. Outros riscos

ratura na cabine do veículo. Seu princípio

de avaria como danos anteriores devido a sobrecarga térmica ou contaminação causa-

é simples e eficaz: fluído arrefecedor do

da pelo reparo no sistema de arrefecimento, por exemplo, podem influenciar na sua ca-

motor passa pelo aquecedor, que ficam

pacidade de funcionamento e acarretar consequências graves. Por esta razão, quando

localizados sob o painel, exatamente por

são substituídas peças com defeito no sistema como: bomba d’água, radiador, manguei-

onde circula a corrente de ar gerado pelo

ras, correia dentada ou trapezoidal, convém também substituir as válvulas termostáticas.
Você também pode encontrar uma variedade de válvulas termostáticas em nosso portfó-

mente para a cabine de passageiros, pro-

lio. Elas garantem que o motor opere em uma faixa ideal de temperatura, controlando o

porcionando uma temperatura confortável

fluxo do líquido de arrefecimento do motor para o radiador.

Equipamento e diagnóstico de oficina

por esse processo transfere o calor direta-

E-mobilidade e eletrônica

Projetadas para durarem por toda a vida útil de um motor, não estão sujeitas ao desgaste

ventilador da caixa de ar. O ar aquecido

quando está frio do lado de fora.

Motores de partida e alternadores

ma contraria, se nenhum resfriamento for
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Ar condicioando
Conforto
climático
garantido à
todos.
Compressores do ar-condicionado

Condensadores de A/C
O condensador é o “antagonista” do com-

Um compressor de A/C é indispensável

pressor do ar-condicionado: enquanto

para o gerenciamento da temperatura

este último comprime e aquece o fluído

da cabine de um veículo: Ele comprime

refrigerante, o condensador reduz nova-

o fluído refrigerante na forma gasosa e

mente sua temperatura. Para isso, o gás

o aquece durante o processo. O fluído

passa pelas tubulações do condensador

refrigerante passa pela tubulação do

de A/C, trocando o calor com o ar am-

condensador de A/C e do evaporador,

biente. Isso diminui a pressão e faz com

e ocorre a troca térmica necessária para

que o refrigerante se liquefaça. Para faci-

uma refrigeração eficiente da cabine, e

litar a logística e a montagem, a linha da

então o fluído retorna ao compressor de

MAHLE não inclui apenas condensadores

A/C – e o ciclo recomeça. O compressor

de A/C, mas também módulos acabados.

é geralmente acionado pelo motor por

São unidades prontas compostas por um

meio de uma correia. Para lubrificação, o

condensador e filtro secador integrado.

compressor de A/C é abastecido com um
óleo especial o qual circula pelo sistema
de ar condicionado juntamente com fluído
refrigerante. O tamanho do compressor
de A/C varia de acordo com o tamanho
do sistema. A linha de compressores
de alta qualidade MAHLE é extensa
e já é possível encontrar no mercado
compressores elétricos MAHLE para
veículos de última geração.

Evaporadores

A válvula de expansão, dependendo da

O evaporador é um elemento central do

estrutura do sistema de ar-condiciona-

gerenciamento de temperatura. Ele está

do, fica localizada antes do evaporador

localizado na cabine do veículo abaixo

e separa as áreas de alta e baixa pres-

do painel e é integrado ao sistema de

são do sistema de A/C. O agente refri-

ventilação. O evaporador faz a troca de

gerante em estado líquido é injetado no

calor entre o ar ambiente ao seu redor e

evaporador através da válvula, onde se

o agente refrigerante do ar-condiciona-

transforma em gás e libera o resfriamen-

do. Sob alta pressão, o refrigerante lí-

to evaporativo desejado. Para atingir o

quido passa para o estado gasoso. O

desempenho ideal de resfriamento, as

resfriamento por evaporação gerado por

válvulas de expansão MAHLE regulam o

este processo é então dissipado para o

fluxo de refrigerante com precisão con-

meio ambiente através da grande super-

forme necessário.

fície do evaporador e direcionado diretamente para a cabine do veículo pelo fluxo
de ar do soprador. Os evaporadores de
alto desempenho da MAHLE são com-

Os ventiladores da caixa de distribuição
de ar (blowers) tem como função sugar
o ar frio do evaporador e distribuí-lo
pelas saídas de ventilação do veículo. Em veículos com ar condicionado
digital ou automático, de acordo com a
temperatura programada pelo ocupante
do veículo nos comandos de ventilação, um sistema eletrônico de temperatura permite que o ventilador aspire
mais ou menos ar frio do evaporador.
Os ventiladores (blowers) da MAHLE
desempenham um papel importante
não só para o conforto, mas também
para a segurança do condutor e dos
passageiros.

Motores de partida e alternadores

pactos e leves.

Ventiladores da caixa de ar
(blowers)

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Válvulas de expansão

Juntas

Componentes de motor
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Filtros secadores e
acumuladores
Se o refrigerante estiver contaminado ou
contiver umidade, isso pode danificar o
compressor do A/C e outros componentes do sistema. O fluído refrigerante do

como função, manter o sistema livre umidade e de reter finas partículas que se
desprendem do sistema. Os filtros secadores da MAHLE, além de reter impurezas
ou umidade no fluído refrigerante, também
cumprem outra tarefa importante: sua parte superior serve como uma câmara de
compensação, e a inferior, como um reservatório de agente refrigerante. Assim é
possível equilibrar oscilações de pressão
no sistema de maneira ideal.

Limpeza e manutenção
Alguns componentes do sistema de climatização do veículo podem se tornar o habitat perfeito para o acúmulo de sujeira, vírus e bactérias. A manutenção e limpeza
do ar-condicionado, além de garantir o conforto térmico, também influenciam na
qualidade do ar inalado pelos ocupantes do veículo e estão diretamente ligadas à
otimização do consumo de combustível. A substituição do filtro de cabine, junto à
limpeza do evaporador, evita cheiros desagradáveis e a proliferação de patógenos
nocivos à saúde. A troca do filtro secador e a limpeza do condensador garantem
um melhor desempenho de todo o sistema.

Equipamento e diagnóstico de oficina

sa pelo interior do filtro secador, que tem

E-mobilidade e eletrônica

compressor, em sua forma líquida, pas-
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Potentes e eficientes—
para uma partida perfeita

Juntas

Motores de partida
e alternadores

Componentes de motor
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n

Oferecemos apenas com qualidade de equipamento original.

n

Você sempre receberá nossos produtos novos. Componentes reparados ou recondicionados não são uma opção.

n

Com nossos produtos, você pode contar com longa
vida útil, facilidade de manutenção e alto grau de funcionalidade. Como são resistentes ao sal, água e poeira,

Motores de partida e alternadores

e insensíveis a vibrações, baixas temperaturas e outros
fatores climáticos, nossos produtos são adequados para
uso na indústria de veículos comerciais e pesados.

Já temos o produto certo para um grande número de aplicações
n

cobertura inclui mais de 50% dos motores de partida e mais de

desenvolvimentos e uma variedade de aplicações.
n

Todos os nossos componentes são eletromagneticamente compatíveis e atendem aos padrões internacionais.

buscamos uma cobertura total de mais de 80% na Europa.
n

Empregamos práticas de fabricação sustentáveis e usamos os recursos com sabedoria.

Motores de acionamento elétrico

Experiência na melhor
tradição

O grupo MAHLE produz motores DC de alta eficiência, para várias
aplicações como: plataformas elevatórias de carga, de veículos e
passageiros (PNE), empilhadeiras e guinchos e em máquinas de
limpeza industrial, aplicações marítimas e aeroportos. Esses produtos são apresentados em detalhes em um catálogo separado.

Usado em veículos de passeio, veículos
comerciais, máquinas agrícolas e
de construção, carrinhos de golfe e
barcos: nossos motores de arranque,
alternadores e motores de acionamento
elétrico são respaldados por mais de 50
anos de experiência e conhecimento.

Motores de partida e alternadores

44% dos alternadores. Graças ao desenvolvimento contínuo,

Nosso design compacto permite espaço para novos

E-mobilidade e eletrônica

em veículos de todos os fabricantes originais de renome – nossa

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Regularmente, a escolha número um – por um
bom motivo

Equipamento e diagnóstico de oficina

Todos os produtos mecatrônicos são
equipados com uma etiqueta de segurança
VeoMark® à prova de falsificação. A linha
inclui cerca de 700 motores de arranque,
bem mais de 700 alternadores, mais de 400
motores de acionamento elétrico e quase
5.000 peças de reposição atualmente – e
está em constante expansão.
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Juntas

Unidades de serviço de A/C
Linha de unidades de serviço de
A/C ArcticPRO®

Principais vantagens
+ Manutenção eficiente e bem-su-

A MAHLE Aftermarket desenvolveu a li-

cedida, independentemente do

nha de produtos ArcticPRO® com tec-

veículo e da temperatura ambiente

nologia E3 para um serviço de A/C efi-

+ Interface USB, Wi-Fi e Bluetooth

ciente, ecológico e econômico.

para diagnóstico remoto, atualizações
de software e conectividade ASA

Soluções eficientes—para serviços de manutenção

+ Adequado para veículos de

passeios, bem como veículos
comerciais, off-road, agrí-

Desde o modelo de entrada com solu-

colas e híbridos

ções básicas, profissionais e premium,

+ Luz de LED que indica o status

oferecemos os produtos ideais para

em qualquer lugar da oficina

cada necessidade.

+ Controle remoto por meio

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Eficiente e
inovadora

O selo EGEA
Representa a qualidade e funcionalidade dos produtos de equipamento profissional para oficinas.
Um dispositivo que foi desenvolvido e projetado de acordo com as especificações EGEA e atende a todos os requisitos legais e padrões de segurança. O selo certifica que a MAHLE desenvolve unidades de serviço eficazes e de alta qualidade para oficinas. Muitas de nossas unidades de
serviço de A/C para R1234yf possuem esta etiqueta.

E-mobilidade e eletrônica

unidade tem uma alça para abrir

Equipamento e diagnóstico de oficina

phone/tablet (iOS e Android)
+ Design ergonômico: a frente da

Motores de partida e alternadores

de um aplicativo para smart-
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A nova geração
de equipamentos
A nova geração de unidades de serviço de A/C da MAHLE, são altamente tecnológicas e permitem
conectividade e facilidade de manutenção – através Bluetooth e Wi-Fi, uma tela grande sensível ao
toque, um aplicativo de monitoramento de status e serviço remoto.

Nossas novas unidades oferecem uma conectividade impressionante e abrangente. Todos elas se conectam automaticamente
ao nosso servidor e recebem atualizações do software. Seu de-

Sempre presente em todas as nossas unidades
– fórmula A/C da MAHLE: E³ = Ecológico × Econômico × Eficiente

sign ergonômico e interface interativa com o usuário, são o que
há de mais moderno. Com uma manutenção de ponta, sem aju-

E³ – PREENCHER

da, estamos estabelecendo padrões totalmente novos. Todas

Sempre pronto para uso, independente do veículo e da tempe-

as novas unidades de serviço de A/C já são conversíveis no re-

ratura ambiente.

frigerante R1234yf e projetadas para integração na rede ASA.
E³ – CONECTAR
A tela de toque de 7 polegadas orienta o técnico da oficina de

Recuperação completa do refrigerante em mangueiras e aco-

maneira simples e segura por todas as etapas necessárias do

plamentos.

serviço de A/C. Nossos dispositivos profissionais e premium podem ser controlados e monitorados por meio de um aplicativo.

E³ – BOMBA

Também oferecemos uma rede de serviços eficiente em todo o

O processo de limpeza interno para a bomba de vácuo au-

mundo, com suporte técnico, instrução e treinamento.

menta significativamente os intervalos de mudança do óleo.
Até 1.000 horas de funcionamento.

Refrigerantes
R134a e R1234yf

Iniciante

ArcticPRO® ACX 310 | ACX 410
n

Tanque de refrigerante de 12 L

n

Para máquinas agrícolas e de construção (apenas ACX 310)

n

Impressora para relatórios dos serviços prestados (item opcional)

n

R-134a | ACX 310 - R-1234yf | ACX 410

n

Banco de dados para prestação dos serviços

Componentes de motor

49

Refrigerante R134a

Iniciante

Premium

Juntas

Profissional

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Adequado para veículos híbridos

n

Tanque de refrigerante de 12 L

n

Conversível para refrigerantes R1234yf

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Tela touchscreen de 7 polegadas

n

Tela touchscreen de 7 polegadas

n

Conversível para R1234yf

n

Impressora para relató-

n

Impressora para relató-

n

Tela touchscreen de 7 polegadas

rios dos serviços prestados

n

Impressora para relatórios dos serviços

rios dos serviços prestados
n

Banco de dados para pres-

n

tação do serviço
n

Conversível para refrigerantes R1234yf

prestados

Banco de dados para prestação do serviço

n

Teste de desempenho do A/C

n

n

Banco de dados para prestação do
serviço

Teste de vazamento de

n

Teste de desempenho do A/C

nitrogênio/hidrogênio

n

Teste de vazamento de nitrogênio/
hidrogênio

n

pressor: frascos de óleo hermeticamente

Refrigerante R1234yf

fechados

Premium

Profissional

Iniciante

ArcticPRO® ACX 420

Sistema de descarte de óleo do com-

ArcticPRO® ACX 450

ArcticPRO® ACX 480

n

Tanque de refrigerante de 12 L

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Bomba de vácuo de alto desempenho

n

Tela touchscreen de 7 polegadas

n

Certificações CE/PED

n

Tela touchscreen de 7 polegadas

n

Para automóveis de passeio, bem

n

Drenagem totalmente automati-

n

Impressora para relató-

como veículos comerciais, off-road, agrícolas e híbridos
n

rios dos serviços prestados
n

zada de gases não condensáveis
n

n

Banco de dados para prestação do serviço

Impressora para relató-

rios dos serviços prestados
n

rios dos serviços prestados

Impressora para relató-

Banco de dados para prestação do serviço

Banco de dados para pres-

n

Teste de desempenho do A/C

tação do serviço

n

Teste de vazamento de

n

Teste de desempenho do A/C

n

Teste de vazamento de
nitrogênio/hidrogênio

Motores de partida e alternadores

n

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

ArcticPRO® ACX 380

nitrogênio/hidrogênio
n

Sistema de descarte de óleo do
compressor: frascos de óleo hermeticamente fechados

E-mobilidade e eletrônica

ArcticPRO® ACX 350

Equipamento e diagnóstico de oficina

ArcticPRO® ACX 320
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NOVO

ROU—unidade de
recuperação

ACX—tanque de
lavagem universal

Remove refrigerantes contaminados e

Tanque de lavagem com suporte para

ACX RFID – identificador de gás
refrigerante

desconhecidos do sistema de ar condi-

uso flexível – totalmente independente

Unidade de análise externa para uni-

cionado de veículos de forma simples e

da localização e modelo da unidade de

dades de serviço de A/C MAHLE ACX

segura.

serviço de A/C.

para refrigerante R1234yf e agora também para R134a.

n
n

Para refrigerantes R134a e R1234yf

n

Para refrigerantes R134a e R1234yf

Tudo organizado: um comando

n

Acesso direto ao filtro refrige-

é tudo o que preciso — conduz,
analisa e descarta — automa-

n

resultado de medição imediato.

rante para substituição rápida
n

ticamente e sem papelada.

Operação simples e automática e

Aplicação flexível: Conjunto
de adaptador para conector
de mangueira HP para várias
unidades de serviço de A/C

NOVO

Peças de
reposição?
Você está procurando algo
extra para sua unidade
de serviço de A/C ou
precisa de uma peça de
reposição? Oferecemos
uma grande seleção de
acessórios e aguardamos
sua consulta: 0800 015 0015

Kit detector de vazamento de nitrogênio/hidrogênio
Kit detector de vazamento
n

Kit para identificação de vazamentos

Kit de lavagem
para uso externo
Maior filtração e eficiência do processo
de lavagem que protege contra possíveis
danos nas unidades de serviço de A/C.
n

em sistemas do ar condicionado
n

O kit inclui: recipiente para armaze-

Kit para lavagem do circuito
do refrigerante.

n

O Kit inclui: filtro, válvulas e conjunto

namento de NO², detector de vaza-

de adaptador para conector

mentos e regulador de pressão

de mangueira LP para várias
unidades de serviço de A/C
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Manutenção automatizada
para transmissões
automáticas

FluidPRO®
ATX 150
Design amigável e tecnologia de ponta
n

Tanque de troca de 25 L para
novo ATF para troca rápida

n
n

Tanque de mistura: 500 ml
Grade de drenagem
para óleo do cárter

n

Suporte para porta-mangueiras

n

Teclado de membrana

n

Novo filtro do óleo: filtro de malha

n

Atualização de software: USB

de aço inoxidável/tamanho 150 μm
n

Ciclo automático: drenagem

tipo A com chave USB 2.0
n

Circuito hidráulico: bomba de abas-

e abastecimento do óleo

tecimento 10 L/min. bomba de

n

Lavagem: automática

abastecimento de único estágio

n

Limpeza da mangueira: automática

10 L/min. bomba de engre-

n

Drenagem do antigo tanque ATF

n

Dimensões: 750 × 750 × 1.200 mm

n

Peso: aprox. 65 kg

n

Exibição: LCD de 4,3 polegadas

nagem de estágio único
n

Conexões hidráulicas: 3 m de comprimento das mangueiras de serviços

automática aumentou consideravelmente

tadas para a direção do fluxo antes
n

n

comendam a manutenção da
n

penho do veículo

Controla automaticamente a temperatura do óleo da transmissão – o

de serviço, por exemplo, tipo de

processo de lavagem começa auto-

óleo, nível de enchimento e filtros

maticamente assim que o óleo
atinge a temperatura correta

Completo – a interface do usuário
n

Processo integrado para remoção

rápida e abrangente por meio de um

do óleo do cárter e troca do

processo de serviço automatizado

filtro do óleo de transmissão

O mais alto grau de pureza – sem

óleo independentes e um processo
de limpeza automatizado
n

n

vantes do veículo e informações

uso de duas bombas, circuitos de

Para prolongar a vida útil da
Para manter o bom desem-

mais ser alterado manualmente

contaminação do óleo graças ao

Para evitar custos consideráveis em caso de problemas

n

de cada serviço – isso não precisa

rapidamente informações deta-

simples e interativa o orienta de forma

Os fabricantes de veículos re-

transmissão automática

Banco de dados inteligente – fornece
lhadas sobre especificações rele-

certo, como o FluidPRO® ATX da MAHLE,

n

As conexões de mangueira são verificadas automaticamente e ajus-

Nossa solução—FluidPRO ATX
®

60.000 km em média. Com o equipamento

n

Tempo de serviço de
apenas 5 a 15 minutos

n

viço do sistema de transmissão a cada

transmissões automática:

tanques de óleo removíveis
n

mais confortável

nos últimos anos. Recomenda-se o ser-

essa é uma tarefa descomplicada.

Para garantir uma direção

Trocar os tipos de óleo é fácil com

Indicação clara da qualidade do
óleo e pressão do óleo da transmissão durante o serviço

Motores de partida e alternadores

O número de veículos com transmissão

n

ao desgaste e ATF contaminado
n

+ Operação interativa
+ Trocas de óleo seguras e fáceis

Para evitar mau funcionamento devido

E-mobilidade e eletrônica

+ Totalmente automatizado

n

Equipamento e diagnóstico de oficina

Principais vantagens

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Juntas

Componentes de motor
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Ainda mais soluções—
para manutenção eficiente
“Nosso novo EmissionPRO® 180 é o resultado notável de nossos esforços no desenvolvimento e produção cooperativos com BRAIN BEE.” Olaf Henning — Vice-presidente executivo
corporativo e gerente geral da MAHLE Aftermarket

EmissionPRO® 180
Medição confiável de gases de escape

n

Possível integrar diagnósticos e
solução de problemas guiada

n

para motores a diesel e gasolina

Módulo de medição de rpm
universal com transferência de
dados via USB ou Bluetooth

n

Atende à diretriz de teste

n

de emissões 5.01
n

comunicação do veículo para
ler “falhas de memória”

Software de calibração e interface de usuário separados

Uma poderosa interface de

n

Um carrinho de rolamento conve-

n

Design modular

niente com impressora, teclado,

n

Código aberto para PC

mouse, monitor de 24 pole-

n

Instruções operacionais integrados

gadas e computador

n

Software intuitivo

Principais vantagens
+ Pacote completo de testes

de emissões da MAHLE
+ Estação de teste de emissões

baseada em sistema Windows
+ Pode ser usado como uma

unidade móvel ou estacionária
+ Pode ser configurado para atender

às demandas individuais do cliente
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Simples—calibração de sistemas
de assistência ao motorista

TechPRO®
Digital ADAS

Juntas

Ferramenta de calibração
digital ADAS

Componentes de motor
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Ferramenta de calibração digital ADAS
n

Calibração simples e confiável de

n

Com esta solução intuitiva e preparada para o futuro, a MAHLE está
criando novos padrões de referência
neste grupo de produtos promissor

Esta ferramenta permite que as oficinas
ajustem e calibrem os sistemas de assistência ao motorista de forma rápida e fácil
– usando apenas um painel de calibração
digital. Isso economiza tempo e dinhei-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

sistemas de assistência ao motorista

frequência.

Bom saber
Obviamente, acessórios como
o EASY PLACING KIT, travas
de roda e protetores de poeira
também estão disponíveis. Para
mais informações, consulte
nossa lista de preços.

E-mobilidade e eletrônica

suas configurações são expandidas com

Equipamento e diagnóstico de oficina

do online e para abranger mais veículos

Motores de partida e alternadores

ro. O software é continuamente atualiza-
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A ferramenta de diagnóstico
mais rápida do mundo

TechPRO®
TechPRO® SMART
Pronto para iniciar o diagnóstico do
veículo em apenas sete segundos
n

Fácil de operar

n

Informações técnicas integradas

n

gadas e Wi-Fi (apenas terminal)

antena dupla Wi-Fi 802.11 b/g/n—

n

Dimensões: 317 × 217 × 50 mm

tecnologia analógica ou digital

(terminal)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

(terminal)/Bluetooth 4.1 com um

n

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

n

Protocolo de comunicação:

codificação de componentes

polegadas com resolução de 1.200 x
800 (terminal)

CAN de baixa velocidade/SAE J2411
– Rede CAN de fio único
n

Exibição: LCD TFT de toque de 10,1

J1850 PWM/ISO 11519—J1850
alta velocidade/ISO 11898-3 – Rede

exibe soluções

alcance de até 100 m ao ar livre (VCI)
n

ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519—
VPW/ISO 11898-2 – Rede CAN de

Funções: leitura de dados e erros e
Diagnósticos de uma única peça e

Conexão wireless: Bluetooth 4.1—

TecDocPOWERED

e tela de status)

n

n

n

(diagrama de circuitos, lista de falhas
n

NEXUS-THRU (opcional)

Tela sensível ao toque de 10,1 pole-

SAE J2534 PASS-THRU:

TechPRO®—ferramentas de
diagnóstico

+ Constantemente atualizado via Wi-Fi

TechPRO® Scan

Com inúmeras funcionalidades, opções

que é até dez vezes mais rápido do que

acesso imediato e rápido a todas

de análises e software simples de utilizar,

outros sistemas de diagnóstico de veícu-

as informações de que você precisa

o scanner TechPRO® promete um diag-

los. O TechPRO® Scan oferece acesso

para seu trabalho profissional

nóstico rápido e preciso para uma manu-

imediato e rápido a todas as informações

+ Cobertura de mais de 90% do

tenção muito mais eficiente. TechPRO® é

de que você precisa para seu trabalho

mercado automotivo europeu

fácil de usar e precisamente desenvolvido

profissional. O software de diagnóstico

+ Função de controle e progra-

sob medida para as oficinas. Ele faz a lei-

reconhece o sistema do veículo, exibindo

tura de dados e erros, exibe soluções,

o diagnóstico simultaneamente em uma

permite o diagnóstico de uma única peça

tela amigável (opcional). Isso permite que

e codificação de componentes.

você veja imediatamente quais tarefas são

mação PASS-THRU disponível

necessárias para a manutenção.

E-mobilidade e eletrônica

Este é um sistema operacional poderoso

+ Um design interativo que oferece

Equipamento e diagnóstico de oficina

Principais Vantagens

Motores de partida e alternadores

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

Juntas

Componentes de motor
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Adaptador
bivolt
110v/220v
(opcional)

APP para
acesso remoto
(App Store &
Google Play)

O ozônio (O3) é usado com frequência

tais, o sensor permite ao software man-

para desinfetar instalações sanitárias e

ter a saturação apenas durante o tem-

seu efeito de limpeza destrói vírus, mofo

po necessário para garantir a eliminação

e bactérias de forma confiável nas super-

de patógenos, evitando quaisquer danos

fícies ou dentro do veículo.

por oxidação no interior do veículo ou no
ambiente tratado.

O ozônio é reconhecido como um agente de limpeza natural e possui uma am-

O OzonePRO também elimina de forma

pla gama de aplicações: pode ser usado

confiável odores desagradáveis causa-

para limpar o ar, a água, as superfícies e

dos por bactérias e fungos.

os tecidos.

Por que é tão importante a
oxi-sanitização da cabine do
veículo?
Vírus, bactérias e bolor podem ficar ocul-

Juntas

tos no estofamento e no circuito de A/C
cina. Para sua segurança e para a segurança dos seus funcionários e clientes,
recomendamos uma higienização mais
profunda do interior do veículo.

E-mobilidade e eletrônica

de qualquer veículo que entre na sua ofi-

Equipamento e diagnóstico de oficina

Não há
espaço
para vírus!

Analisando vários parâmetros ambien-

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

MAHLE OzonePRO é um equipamento de oxi-sanitização profissional projetado para ser facilmente usado em sua oficina. Com seu sensor especialmente desenvolvido, OzonePRO permite
que o processo de higienização seja realizado de forma automática e segura.

Motores de partida e alternadores

MAHLE OzonePRO para
uma higienização profissional

Componentes de motor
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O que há de especial
no tratamento com ozônio?
O ozônio é um gás natural,
bastante utilizado em instalações sanitárias devido à sua
capacidade de oxidar e destruir a estrutura molecular de
bactérias, fungos e vírus.

lécula é muito curto, o processo de oxidação consome o átomo extra de oxigênio em um curto período de tempo e sem
qualquer ação e ele volta a sua composição natural de Oxigênio (O2).
O equipamento OzonePRO da MAHLE

Cada molécula individual de ozônio (O3)

usa essa mesma técnica nos processos

é gerada naturalmente através de uma

de higienização. O ozônio é gerado por

descarga elétrica que separa as molé-

placas cerâmicas de efeito corona e, em

culas de Oxigênio (O2) em moléculas in-

seguida, o equipamento libera o ozônio

dividuais de Oxigênio (O1), para então

no meio ambiente. Em comparação com

formar uma nova molécula de 3 átomos.

outros sistemas, o equipamento pode

O sensor
O sensor especialmente desenvolvido
desempenha um papel crucial em todo
o processo. Com sua função de análise
e controle, o sensor garante que a oxidação até que o nível de saturação ideal seja
alcançado, mantendo este nível durante
o tempo necessário para eliminar vírus,
bactérias e fungos. A tecnologia, portanto, evita danos de oxidação na cabine
do veículo.

produzir grandes quantidades de ozônio
No entanto, o ciclo de vida da nova mo-

com muita eficiência e em pouco tempo.

O Ministério da Saúde
reconhece o uso de ozônio
no tratamento do ar e da
água, como uma forma
natural para esterilizar
áreas contaminadas com
bactérias, vírus, esporos,
bolores e ácaros.

Componentes de motor
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Operação inteligente
garantida pela MAHLE

dos processos de higienização de forma
remota: O3-Easy.

todo o serviço prestado pode ser enviado ou impresso e repassado ao cliente –
agregando valor ao seu excelente serviço prestado.

Basta colocar no interior do ambiente a
ser higienizado, pressionar Start (Iniciar)
e o equipamento faz o resto, informando
quando o processo estiver concluído e a
área higienizada e segura.

Conectado a
outras unidades
MAHLE

Technical data

Capacidade

5,000 mg/h

Bluetooth®

+

Sensor
Sem perda de tempo na sua oficina! Portanto, o OzonePRO é configurado com a
opção Bluetooth para que possa se conectar a outros equipamentos MAHLE
em sua oficina. É fácil vinculá-lo às ferramentas de diagnóstico TechPRO® e as

Ozônio, Temperatura, Humidade, Pressão atmosférica
LED

Indicadores de status
Acesso remoto

App (App/Google ou Play Store)
70 W

Potência
Tensão

12 V (tomada de isqueiro)

recicladoras ArcticPRO® ACX.
Você pode ativar processos complementares por meio da interface do usuário,

220 V (opcional)
Dimensões
Peso

360 × 280 × 288 mm
3 kg

garantindo o uso ideal de todos os equipamentos.

Acessórios

Fonte de alimentação 220/110V - opcional
<> Tensão 12 V

Resfriamento do motor e ar condicionado Filtros

que permite a gestão e monitoramento

No final do processo, um relatório com

Motores de partida e alternadores

rio é extremamente simples.

OzonePRO possui um aplicativo próprio

Relatório de
limpeza

Item nº 1010350462XX

E-mobilidade e eletrônica

Usar o OzonePRO em seu trabalho diá-

O3-Easy—
o aplicativo para
sua unidade

Equipamento e diagnóstico de oficina

Basta pressionar
iniciar e o
equipamento faz o
resto!
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O que todos os
nossos produtos incluem
As melhores peças de veículos estão no lugar certo na hora certa. A MAHLE Aftermarket opera
mais de uma dúzia de centros de logística e vários pontos de suporte regionais em locais estratégicos na Europa, América do Norte e do Sul e Ásia – com um fluxo otimizado de mercadorias
e a maior disponibilidade possível.
Os produtos MAHLE estão entre os mais procurados no mercado de peças automotivas – tanto por compradores genuínos quanto
por falsificadores. É por isso que a embalagem usada para nossos componentes de motor, turbocompressores e válvulas termostáticas agora apresentam uma etiqueta de segurança especial. Ele combina vários recursos de segurança, como o código VeoMark® e o
código MAPP, que estão vinculados para fornecer ao comércio a máxima proteção contra a falsificação. Nossos centros de logística e
filiais de vendas estão onde você precisar – na Argentina, Brasil, China, Dubai, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia, Japão, México,
Polônia, Rússia, Cingapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Ucrânia e EUA.

25

1,700
locais em todo o mundo

25,000

funcionários

150,000

parceiros de vendas

peças sobressalentes

100%

competência OE

65

MAHLE Aftermarket—
o alcance certo sempre
MAHLE Aftermarket combina sete marcas fortes que são sinônimos de inovação e qualidade intransigente—em uma base global e
regional.
Aproveite nossa experiência e nosso amplo portfólio de produtos e em constante expansão, que abrange as seguintes áreas:
n

Componentes de motor

n

Juntas

n

Filtros

n

Arrefecimento do motor e ar condicionado

n

Motores de partida e alternadores

n

Equipamentos para diagnósticos e reparação automotiva

Graças à nossa ampla rede de logística, nossos produtos estão
disponíveis para você o mais rápido possível.

Manuais de falhas
Nossos manuais de falhas se tornaram guias indispensáveis para
oficinas. Com imagens e explicações detalhadas sobre identificação e causas de falhas, bem como como solucioná-las ou evitá-las. Disponíveis para download em nosso site.

Catálogo eletrônico
Em parceria com Ideia 2001, desenvolvemos o nosso catálogo de produtos para oferecer a você, informações e características de nossos produtos para facilitar o dia-a-dia do seu negócio.
Com ele você pode identificar nossos códigos comercias, visualizar nossas especificações técnicas, Nº de conversão, acessar
a lista completa dos veículos que aplicam o mesmo código de
produto e ainda, ao selecionar uma aplicação, você confere todas as linhas de produtos disponíveis para ela. Faça o download
gratuito pelo celular na sua loja de aplicativos ou instale o arquivo no seu computador através do site: https://www.baixecatalogo.com.br/catalogo/mahle-metal-leve

Treinamento profissional
Temos desenvolvido Cursos on-line e Palestras Técnicas com
vários parceiros. Siga as nossas redes sociais para acompanhar
as divulgações e se atualizar!
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TechTool - Gerenciamento térmico

Informe de Lançamentos de Produtos

A qualquer hora, você tem acesso on-line as informações de-

Nosso sistema de informações ao cliente (CIS) fornecerá a

talhadas dos procedimentos técnicos, identificação e solução

você mensalmente, informações sobre lançamentos de produ-

de falhas do sistema de climatização automotiva e arrefecimen-

tos recém-disponíveis ao mercado e itens descontinuados ou

to de motores em veículos de passeio e comercias. Acesse

alterações e unificações de códigos de produtos.Caso dese-

agora e conheça de primeira mão a nova TechTool da MAHLE:

ja receber via e-mail, solicite seu cadastro a nossa central de

https://www.techtool.mahle.com/pt/home.

atendimento através do 0800 015 0015.

Brindes promocionais
Com nossos atrativos itens promocionais, queremos garantir que
você e seus clientes não se esqueçam de nós. De brindes para
feiras de negócios e eventos a ajudas práticas para oficinas – oferecemos os itens certos para todas as áreas de atuação.
Informações de catálogos

Promoção de vendas

Embora tenhamos decidido, por motivos ambientais, interromper

Fornecemos materiais úteis de promoção de vendas para publi-

a impressão de nossos catálogos, eles ainda estarão disponíveis

cidade externa para manter você e seus clientes informados so-

para você em formato digital. Você pode acessar nossa linha de

bre importantes informações, notícias e promoções de produtos.

produtos atualizada e muitas outras informações úteis em nosso

Fale com seu contato comercial, ele te direcionará para o conta-

site: https://www.mahle-aftermarket.com/la/pt/catalog/

to direto do marketing.

MAHLE Aftermarket nas redes sociais
Desde informações sobre as últimas feiras de negócios e eventos, bem como atualizações técnicas até notícias gerais, nossos
canais de mídia social sempre o mantêm atualizado sobre o que
está acontecendo.

mahlempulsebrasil

MAHLE Brasil

MAHLE Brasil

no Instagram

Canal do

Página do

Youtube

Facebook

Folhetos e panfletos
Queremos que nossos folhetos e panfletos informem e instruam
você e seus clientes – sobre nós como empresa e sobre nossos
produtos e serviços.
No processo de criação prestamos atenção especialmente à sustentabilidade ambiental e, assim como os nossos catálogos de
produtos, interrompemos também a impressão de nossos folhetos. Eles ainda estarão disponíveis para você em formato digital.
Você pode acessá-los em nosso site.

Suporte técnico
A empresa deixa à disposição a Central de Atendimento
Técnico pelo 0800-0150015 para esclarecimentos de dúvidas,
reclamações e sugestões e também atende através do e-mail
sac.limeira@mahle.com.
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MAHLE Aftermarket: seu
parceiro para o futuro da
mobilidade. Seja ele qual for.

Rodovia Engenheiro João Tosello (SP 147)
KM 96,13486-264
Limeira,SP, Brasil
www.mahle-aftermarket.com
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