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SERWIS
Jak wygląda 

P I S M O  D L A  H A N D L U ,  S E R W I S Ó W  I  Z A K Ł A D Ó W  N A P R A W I A J Ą C Y C H  S I L N I K I

To wydanie MAHLE Aftermarket news jest pełne rozwiązań. 
Rozwiązania wyzwań przyszłości – i aktualnych problemów 
w warsztacie. W tematach codziennej pracy w rubryce „Teoria 
i praktyka” przypiekliśmy nieco naszych inżynierów, między 
innymi o korozję wżerową. Natomiast w temacie fi ltrów kabi-
nowych zaczerpnęliśmy głębokiego oddechu, przekonując się 
przy tym o niedoścignionej wydajności węgla aktywnego. 
Ponadto zasięgnęliśmy informacji o tym, czego lepiej nie prze-
stawiać przy wymianie turbosprężarki. Chcieliśmy dowiedzieć 
się o tym, co będzie ważne dla handlu i warsztatów jutro 

i pojutrze, dlatego zapytaliśmy ekspertów o przyszłość rynku 
pojazdów samochodowych. Poprosiliśmy także naszych kon-
struktorów o informację, co trzymają w zanadrzu dla kompe-
tentnej obsługi tego rynku. Tendencja zmienia się tu jedno-
znacznie od indywidualnych produktów do kompleksowych 
rozwiązań. W sferze serwisu została zapoczątkowana odpo-
wiednia inicjatywa rzez MAHLE Aftermarket: MAHLE Service 
Solutions. To kompletne rozwiązanie napraw obejmuje znacz-
nie więcej niż tylko odpowiednie wyposażenie. Jednak o tym 
później – najpóźniej od strony 6. Życzymy interesującej lektury.
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Samochodowy rynek wtórny ulega gwałtownym przemianom. To oczywiście 
nic nowego, jednak ciągle stawia to zarówno producentów pojazdów, jak i ich 
poddostawców przed nowymi wyzwaniami. Jednym z najważniejszych jest 
nieprzerwane zadawanie sobie pytania, jakim wyzwaniom należy codziennie 
sprostać w handlu i warsztatach? A jakie będą te wyzwania jutro? I gdzie 
możemy pomóc w ich szybkim, kompetentnym i trwałym rozwiązywaniu? 

Aktualnie praktycznie każda branża, nie tylko nasza, ma do czynienia z nowym 
sposobem robienia zakupów. Tę tendencję obserwujemy wzdłuż całego łań-
cucha tworzenia wartości – w handlu, w warsztacie i u kierowców. Oferty stają 
się coraz bardziej przejrzyste i tym samym porównywalne, a decyzje o zakupie 
rzekomo coraz bardziej racjonalne. Jednakże przy nadmiarze ofert i informacji, 
które aż trudno ocenić we wszystkich szczegółach, jeden z czynników nabiera 
zapomnianego wcześniej znaczenia: marka. Zapewnia ona orientację, nieza-
wodność czyli jakość, dostępność i serwis.

Jakość OEM naszych markowych produktów jest znana od dawna, ich dostęp-
ność jest zagwarantowana na całym świecie, a serwis jest tradycyjnie nieza-
wodny. Lecz czy serwis, jaki znamy dzisiaj jako dobry będzie też dobrym ser-
wisem w przyszłości? Czy konieczne jest rozszerzenie tego pojęcia w kierunku 

kompleksowej usługi, rosnącej razem z naszymi klientami i ich potrzebami, 
tworząc z nas nieodzownego partnera handlu i warsztatów? 

Dobry serwis to dla MAHLE Aftermarket znacznie więcej niż dokładne infor-
macje o produkcie czy doskonałe usługi dostaw. Dobry serwis to dla nas 
kompletne rozwiązanie napraw. MAHLE Service Solutions oferuje wyposa-
żenie i know-how, wymagane do spełnienia oczekiwań serwisowych Państwa 
klientów. Myślimy przy tym konkretnie o urządzeniach serwisowych, na 
przykład do serwisowania klimatyzacji, automatycznych skrzyń biegów czy 
opon, uzupełnionych przez kompleksowy pakiet usługowy, obejmujący od 
szkoleń specjalistycznych w zakresie produktów i systemów pojazdów 
poprzez informacje techniczne aż do narzędzi specjalnych.

Serwis oznacza dla nas także umożliwienie dostępu do szerokiej gamy pro-
duktów i usług, rozwijającej się wraz z wymaganiami rynku, od części zamien-
nych aż po kompletny system. Przykładowo do turbosprężarki MAHLE Original 
dostępne są też wszystkie wymagane części zamienne, zestawy montażowe 
i przewody olejowe, a także odpowiednie szkolenia i warsztatowa infolinia. 

Optymalne zaopatrzenie handlu i warsztatów gwarantujemy daleko poza nasze 
podstawowe kompetencje Powertrain i zarządzanie temperaturą. W ramach 
dalszej elektryfikacji układów napędowych wkrótce rozszerzymy nasz asorty-
ment o rozruszniki, alternatory i prądnice. W ten sposób MAHLE Aftermarket 
zapewnia prawdziwie kompleksowy zakres usług serwisowych. 

Jednak serwis znaczy dla nas przede wszystkim bliskość do klienta. I to 
w dosłownym znaczeniu, bowiem jesteśmy zawsze tam, gdzie nasi klienci. 
Ciągle rozszerzamy naszą globalną sieć dystrybucji i logistyki, stwarzając 
w  ten sposób najlepsze przesłanki, aby wspólnie z naszymi klientami móc 
skutecznie sprostać tym wyzwaniom i nadal z powodzeniem obsługiwać ten 
ciekawy rynek.

Z poważaniem

Nicolas de Gaudemont
dyrektor MAHLE Aftermarket Europa (EMEA)

Nicolas de Gaudemont, urodzony w 1967 r., posiada tytuł Master of Science in 
Business Administration i zna branżę motoryzacyjną od wyposażenia fabrycznego 
(OEM) aż po aftersales. Od 1992 r. zajmuje kierownicze stanowiska w wiodących 
przedsiębiorstwach motoryzacyjnego rynku wtórnego. Jest przekonany, że handel 
i warsztaty potrzebują dziś znacznie więcej niż „tylko” dobrych produktów.

DOBRY SERWIS TO DLA NAS KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIE PAŃSTWA NAPRAWY.

OD WYDAWCY
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Szanowni Czytelnicy!



Różnorodne zadania układu chłodzenia silnika 
mogą być realizowane tylko przez inteligentną 
regulację występujących strumieni energetycz-
nych. Ważne impulsy generują tu termostaty, 
pracujące w polu charakterystyk.

PODRÓŻ? 
Dokąd prowadzi nas 

TRENDY
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Najnowsza generacja turbosprężarek napędza-
nych spalinami przekonuje nie tylko redukcją 
zużycia paliwa i emisji CO2 oraz spełnieniem 
przyszłych wymagań w zakresie czystości spalin, 
lecz także zapewniają większą przyjemność 
z jazdy przez zwiększenie momentu obrotowego 
w dolnym zakresie obrotów. 

Im wyższy stopień doładowania, tym ważniejsze 
jest chłodzenie sprężonego powietrza. Rozwią-
zanie jest dostarczane przez MAHLE Behr – po-
średni, kaskadowy układ chłodzenia powietrza 
doładowującego, zintegrowany w rurze ssącej, 
zapewnia przez dwustopniowe chłodzenie 
prawie poziom temperatury chłodziwa.

GLOBALNE MEGATRENDY I PRZYSZŁE SCENARIUSZE RYNKOWE W SEKTORZE MOTORYZACYJNYM.

Osiągnięcie celu jest utrudniane przez wzrost popytu na cięższe 
pojazdy. Otrzymują one co prawda bonus za wagę, lecz nie 
wystarcza on do skompensowania dodatkowej emisji CO2 tych 
pojazdów. Do 2030 roku planowana jest maksymalna emisja 
CO2 na poziomie 68–78 g/km. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak 
zrealizować tę wartość, bowiem równocześnie zaostrzone 
zostają również metody testowe.

WIĘCEJ POJAZDÓW I MNIEJSZE SILNIKI, 
LECZ WIĘCEJ TŁOKÓW
Jak wynika z prognoz, w latach 2014 do 2023 globalna produk-
cja pojazdów wzrośnie o ok. 27%, czyli z ok. 89 mln do 112,8 mln. 
W Europie wzrost ten będzie wynosił średnio 2,4% rocznie. 
Liczba pojazdów z silnikami wysokoprężnymi wzrośnie przy tym 
o około 18%, a z silnikami z zapłonem iskrowym o ok. 22%. Co 
prawda spadnie liczba silników pięcio- lub sześciocylindrowych, 
a ich liczba z dwoma lub trzema cylindrami wzrośnie. Mimo tego 
łączna liczba wszystkich cylindrów (i oczywiście tłoków) globalnie 
będzie nadal rosła – tylko w latach od 2012 do 2019 o 23%. 
Rynek elementów silnika nadal się więc rozszerza. 

POTENCJAŁ REDUKCJI EMISJI CO2 PRZEZ SILNIKI 
SPALINOWE I WKŁAD MAHLE W TYM ZAKRESIE
Silnik spalinowy odgrywa nadal centralną rolę w międzynarodo-
wej mobilności, lecz musi stać się jeszcze oszczędniejszy. Dla-
tego już dzisiaj inżynierowie MAHLE pracują nad produktami 
przyszłości. Filtry będą miały jeszcze wyższą dokładność filtracji, 
termostaty będą działać jeszcze inteligentniej (aby przykładowo 
zapewnić optymalną temperaturę poszczególnych zakresów 
układu napędowego), elementy silnika staną się jeszcze lżejsze 
i będą się jeszcze łatwiej poruszać, a sprawność turbosprężarek 
będzie dalej wzrastać. Dalej rozwijać się będą systemy start-stop 
oraz układy rozrządu o zmiennych czasach sterowania. 

Coraz większego znaczenia nabierać będzie mechatronika 
i elektryfikacja, również ze względu na ciągły wzrost liczby pojaz-
dów z napędem całkowicie lub częściowo elektrycznym. MAHLE 
jest doskonale przygotowana na te wyzwania – dzięki ciągłym 
badaniom i rozwojowi oraz nieprzerwanemu strategicznemu 
rozszerzaniu asortymentu produktów, który ostatnio został 
powiększony przez przejęcie firmy Letrika o silniki elektryczne, 
rozruszniki i generatory oraz elektryczne układy napędowe.

Rynek motoryzacyjny jest zdominowany przez pięć 
megatrendów: wyczerpywanie zasobów, globalny 
wzrost populacji, zwiększenie świadomości ekologicz-
nej, przeniesienie koncentracji na rynki Ameryki Połu-
dniowej i Azji oraz ogólna urbanizacja. Odpowiednio 
zmieniają się też wymagania wobec samochodów i ich 
użytkowania. 

Rośnie globalne zużycie energii w zakresie transportu. Do roku 
2030 eksperci przewidują dla ruchu samochodów osobowych 
wzrost zapotrzebowania paliwa nawet o 40%, i to mimo wyraź-
nego spadku zużycia na 100 km. Przy tym nadal największy 
udział będą miały paliwa kopalne, jednak zacznie też rosnąć 
znaczenie biopaliw. 

Producenci samochodów i ich partnerzy konstrukcyjny aktywnie 
zajmują się tematem zużycie paliwa, proponując innowacyjne 
rozwiązania, stosując lżejsze materiały, optymalizując aerodyna-
mikę, zmniejszając opory toczenia i tarcia oraz wykorzystując 
coraz częściej mniej szkodliwe dla środowiska paliwa w postaci 
biodiesla, etanolu czy CNG.

W sferze silników i układów napędowych, czyli w głównym 
zakresie działania firmy MAHLE, najważniejszymi trendami są 
downsizing, czyli silniki o mniejszej pojemności skokowej i niż-
szym zużyciu paliwa, doładowanie silnika, optymalizacja ukła-
dów wtryskowych oraz elektryfikacja. 

OSTRE WYMAGANIA UE, WIĘCEJ BIOPALIW CZY 
BONUS DLA CIĘŻKICH POJAZDÓW
Politycy stwarzają strefy ochrony środowiska, wprowadzają 
restrykcje rejestracji pojazdów, wymagają inteligentnych syste-
mów kontroli ruchu oraz żądają oszczędzania energii. Wyma-
ganiem UE do roku 2020 jest zredukowanie flotowego zużycia 
do 95 g/km CO2. Przekroczenia będą karane kwotą 95 € za 
każdy gram CO2 i na każdy sprzedany samochód osobowy. 
Dzisiaj przeciętna emisja CO2 wynosi 137 g/km. Konkretne 
oszczędności są możliwe przez techniczną optymalizację kli-
matyzacji (7 g/km) oraz przez zwiększenie udziału biopaliwa 
(10 g/km). Jednak by osiągnąć żądany poziom maksymalnie 
95 g/km konieczne są dodatkowe przedsięwzięcia w zakresie 
układów peryferyjnych silnika. 



SERWIS
dla Państwa serwisu

WIADOMOŚCI BRANŻOWE
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Zwiększanie komfortu, bezpieczeństwa czy wydajności – technologie pojaz-
dów stają się coraz bardziej złożone. Rosną więc też wymagania wobec ser-
wisu i obsługi pojazdów. Do niezawodnego i fachowego wykonywania prac 
warsztat potrzebuje odpowiednich urządzeń serwisowych oraz odpowied-
niego know-how w zakresie ich stosowania. Aby wspierać swoich partnerów 
również w tym rozwijającym się segmencie, firma MAHLE Aftermarket stwo-
rzyła nowy pion MAHLE Service Solutions, dostarczający dopasowane do 
praktyczny potrzeb wyposażenie warsztatowe wraz z szeroką gamą usług. 
Tym samym przedsiębiorstwo rozszerza swoje spektrum usług w zakresie 
procesów naprawy i obsługi pojazdów w warsztatach, zbliżając się coraz bar-
dziej do statusu kompleksowego dostawcy.

SKONCENTROWANE – KOMPETENCJE NA RYNKU WTÓRNYM
MAHLE Service Solutions łączy kompetencje wielu pionów przedsiębiorstwa 
– MAHLE jako partnera rozwoju i dostawcy wyposażenia OEM w zakresie 
klimatyzacji pojazdów, MAHLE Powertrain jako innowatora i dostawcę syste-
mów testowych i diagnostycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, MAHLE 
Behr Service z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie urządzeń do 
serwisowania klimatyzacji – czy zintegrowanej w koncernie MAHLE amerykań-
skiej firmy RTI Technologies Inc., specjalizującej się w urządzeniach do serwi-
sowania klimatyzacji i systemach do wymiany płynów. 

WARTOŚĆ DODANA JAKO PAKIET USŁUG 
W nowym pionie Service Solutions firma MAHLE Aftermarket oferuje więcej niż 
tylko wysokiej jakości produkty – zapewnia bowiem ogromny pakiet różnorod-
nych usług oraz informacji, przygotowanych specjalnie na potrzeby warsztatów.

Train-the-Trainer: W szkoleniach na miejscu lub u MAHLE eksperci MAHLE 
Aftermarket przekazują swoją wyczerpującą wiedzę partnerom handlowym, 
aby ci mogli profesjonalnie doradzać i wspierać swoich klientów.

Infolinia serwisowa: Bezpośredni kontakt ze specjalistami ds. produktów 
MAHLE Aftermarket w zakresie wyposażenia warsztatów. W ten sposób part-
nerzy handlowi mogą otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi w zakresie 
działania, konserwacji i poszukiwania usterek produktów czy też na komplek-
sowe pytania swoich klientów.

Dokumentacje techniczne: MAHLE Aftermarket oferuje bogate narzędzia 
know-how dla warsztatów – informacyjne broszury i katalogi, informatory na 
temat uszkodzeń, Technical Messenger z pomocnymi radami z praktyki dla 
praktyki oraz czasopismo dla klientów MAHLE Aftermarket news, ukazujące 
się 3 razy w roku i zawierające techniczną wiedzę praktyczną, nowości z branży 
i wiele innych tematów.

Techniczna pomoc aftersales: Tylko dobrze rozwinięta sieć serwisowa 
zapewnia szybką i profesjonalną obsługę we wszystkich kwestiach związanych 
z serwisem i naprawami.

Narzędzia specjalne: Dla profesjonalnej naprawy i obsługi produktów 
i  systemów samochodowych MAHLE, firma MAHLE Aftermarket oferuje 
odpowiednie narzędzia i pomoce.

MAHLE SERVICE SOLUTIONS: MAHLE AFTERMARKET ROZSZERZA SWOJĄ OFERTĘ O URZĄDZENIA SERWISOWE 
I USŁUGI ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ I OBSŁUGĄ POJAZDÓW, CZYNIĄC W TEN SPOSÓB DECYDUJĄCY KROK 
W KIERUNKU STANIA SIĘ KOMPLEKSOWYM DOSTAWCĄ WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW.
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ArcticPRO
Klimatyzacje samochodowe stanowią dziś już pra-
wie wyposażenie standardowe. Stają się one coraz 
bardziej złożone, a ich profesjonalne utrzymanie jest 
coraz bardziej skomplikowane – zwłaszcza dlatego, 
że układy te korzystają z różnych czynników chłod-
niczych, wymagających odpowiedniego postępowa-
nia. Linia produktów ArcticPRO obejmuje odpowied-
nie urządzenia serwisowe do obu stosowanych 
dzisiaj czynników chłodniczych – R134a i HFO1234yf, 
i jest przygotowana do przyszłościowych alternatyw.

SERWIS KLIMATYZACJI DLA R134A:
ArcticPRO ACX 180

  Wygodna w obsłudze klawiatura, dobrze czytelny 
kolorowy wyświetlacz 3,5”

   Komfortowe i intuicyjne menu w 33 językach

  Do wyboru automatyczny i ręczny tryb pracy

   Indywidualnie rozszerzalna baza danych pojazdów

  Zintegrowana funkcja płukania 

   Stabilna obudowa i lekkobieżne rolki ułatwiają korzysta-
nie z urządzenia

  Bardzo łatwe serwisowanie dzięki wygodnemu 
dostępowi przez klapy serwisowe i otwory obsługowe 
do wymiany oleju oraz osuszacza z filtrem

   Wysoka wydajność osuszacza z filtrem (150 kg)

  Do samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych 
i pojazdów hybrydowych 

   Spełnia wymagania dyrektyw SAE J 2788 i J 2099

SERWIS KLIMATYZACJI DLA HFO1234YF:
ArcticPRO ACX 280 ze zintegrowaną analizą 
czynnika chłodniczego
ArcticPRO ACX 270 bez analizy czynnika 
chłodniczego, zewnętrzne urządzenie analizujące 
czynnik chłodniczy można zamówić opcjonalnie 

  Wygodna w obsłudze klawiatura, dobrze czytelny 
kolorowy wyświetlacz 3,5”

   Komfortowe i intuicyjne menu w 33 językach

  Do wyboru automatyczny i ręczny tryb pracy

   Indywidualnie rozszerzalna baza danych pojazdów

  Zintegrowana funkcja płukania 

    Stabilna obudowa i lekkobieżne rolki ułatwiają korzysta-
nie z urządzenia

  Bardzo łatwe serwisowanie dzięki wygodnemu 
dostępowi przez klapy serwisowe i otwory obsługowe 
do wymiany oleju oraz osuszacza z filtrem

   Wysoka wydajność osuszacza z filtrem (150 kg)

  Do samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych 
i pojazdów hybrydowych 

   Spełnia wymagania dyrektyw SAE J 2843 i J 2099

FluidPRO
Rosnące wymagania klientów w zakresie komfortu 
oraz ustawowe cele redukcji emisji CO2 powodują 
z jednej strony pojawianie się coraz większej liczby 
pojazdów z automatyczną lub zautomatyzowaną 
skrzynią biegów, a z drugiej do powstawania coraz 
bardziej skomplikowanych technicznie skrzyń bie-
gów. Odpowiednio do tego producenci pojazdów 
wyznaczają terminy serwisowania. Te usługi serwi-
sowe są wspierane przez MAHLE przez urządzenie 
do płukania automatycznych skrzyń biegów ATX 
180, odznaczające się prostą obsługą oraz zauto-
matyzowanym przebiegiem procesu płukania.

PROFESJONALNA WYMIANA OLEJU 
PRZEKŁADNIOWEGO:
FluidPRO ATX 180 

  Bardzo wysoka dokładność dzięki wykorzystaniu dwóch 
wag

   Pojemność zbiornika na świeży i zużyty olej po 25 l

  Możliwe używanie dodatków do płukania i czyszczenia

   Automatyczny cykl pracy, bez konieczności ręcznego 
przestawiania lub regulowania

  Funkcja boost (przyspieszenie obiegu oleju w celu 
polepszenia efektu czyszczenia) 

  Dostępny jest zestaw przystawek do praktycznie 
wszystkich zastosowań w samochodach 

NitroPRO
W czasach redukcji zużycia paliwa i systemów 
monitorowania ciśnienia w oponach duże znaczenie 
ma stałe ciśnienie powietrza w oponach. Optymal-
nie napełnione opony minimalizują opory toczenia 
i polepszają drogę hamowania oraz przyczyniają się 
do oszczędności paliwa – zapobiegając nadmiernej 
pracy odkształcania ogumienia i szybkiemu zużyciu 
opon. Stałość ciśnienia w oponach można zwięk-
szyć przez napełnienie azotem. Ponadto ten gaz 
może zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru. Dla-
tego w znacznie obciążonych oponach, takich jak 
np. oponach pojazdów ciężarowych czy samocho-
dów wyścigowych, już od dawna stosowany jest 
azot. Z linią produktów NitroPRO nowy pion MAHLE 
Service Solutions dostarcza teraz klientom warsz-
tatowym profesjonalne systemy do napełniania azo-
tem opon samochodowych. Rewolucyjna mem-
brana w urządzeniach pozwala na produkcję we 
własnym zakresie ze zwykłego powietrza otoczenia 
– i to z czystością równą 98%.

NAPEŁNIANIE OPON AZOTEM:
NitroPRO NTF 180 

  Niezależne wytwarzanie azotu ze sprężonego 
powietrza w warsztacie

   Możliwość ustawienia czystości azotu 95% i 98%

  Innowacyjna technologia membranowa

   Zintegrowany zespół przygotowywania powietrza do 
oczyszczania i uzdatniania sprężonego powietrza

  Automatyczny tryb płukania i napełniania sześciu 
opon równocześnie

  Tester czystości do sprawdzania jakości azotu 
w pojeździe i w urządzeniu

A KONKRETNIE NOWE LINIE PRODUKTÓW
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Wszędzie, gdzie na świecie odbywają się wyścigi motorowe, tam można zna-
leźć MAHLE. I to prawie zawsze u zwycięzców, na przykład w Le Mans. Już 
od lat siedemdziesiątych najwięcej zwycięstw w legendarnym 24-godzinnym 
wyścigu uzyskano z tłokami MAHLE, w tym kolejno przez ostatnie 20 lat. 
Każda klasa stanowi szczególne wyzwanie dla inżynierów. Nieważne, czy 
w  formule 1, czy na rajdzie – bezsprzecznie najważniejszym elementem 
mechanicznym jest i pozostaje tłok. Cechą specyficzną wyścigowego silnika 
wysokoprężnego jest ekstremalny kąt między blokami cylindrów, wynoszący 
120 stopni i powodujący wysokie obciążenia tłoków i korpusu. W tym celu 
MAHLE opracowała specjalną powłokę NIKASIL® do kadłubów silników, 
zapewniającą wystarczającą trwałość.
 
O ile w Le Mans stosowane są już stalowe tłoki, to w formule 1 taka możli-
wość jest na razie tylko w fazie badań. Mimo to z każdym sezonem wpro-
wadzane są nowinki techniczne w regulaminie, które dotyczą także MAHLE. 
Najnowszym wyzwaniem dla konstruktorów było przejście z silników V8 
o pojemności 2,4 l na silniki V6 turbo o pojemności 1,6 l. Są one co prawda 
znacznie mniejsze, mają jednak wyższą moc jednostkową i tym samym 
również większe obciążenie tłoków. Dlatego MAHLE Motorsport intensyw-
nie pracowała nad opracowaniem nowych materiałów, ze zoptymalizowa-
nymi stopami aluminium, również w formie spieków, oraz nowymi powło-
kami denka tłoka i krawędzi rowków tłokowych. Konstrukcja tłoków musi 
uwzględnić również przejście na system Energy Recovery System (ERS), 
bowiem wysoki zewnętrzny moment obrotowy, wprowadzany przez silnik 
elektryczny na wał korbowy silnika, powoduje dodatkowe naprężenia. 
Ponieważ na sezon formuły 1 każdy kierowca ma do dyspozycji tylko pięć 

NA DRODZE
ZWYCIĘZCÓW

DĄŻENIE DO SUKCESÓW W SPORCIE MOTOROWYM TO KORZYŚCI DLA RUCHU DROGOWEGO. MAHLE JEST AKTYWNA 
WE WSZYSTKICH KLASACH WYŚCIGÓW – ZWŁASZCZA W CENTRUM SILNIKA.

zamiast ośmiu silników, oczywiste jest znacznie większe obciążenie wszyst-
kich podzespołów. 
 
Lecz choć królewska klasa jest tak fascynująca i przyciągająca publiczność, 
inżynierowie MAHLE muszą inwestować równie dużo pracy także w inne serie 
wyścigów. Widać to szczególnie w wyścigach samochodów ciężarowych, gdzie 
stosowane są silniki o mocy 846 kW (1150 KM), które dzięki momentowi obro-
towemu ponad 5500 Nm rozpędzają bolidy do elektronicznie ograniczonej 
prędkości 160 km/h, jednak wyścigowe ciężarówki mogłyby osiągać nawet 
szybkość powyżej 200 km/h. Inny przykład to FIA World Rally Champion Chip, 
gdzie pojawiają się zupełnie inne wymagania wobec pojazdów i silników. 
Bowiem przy ciągłej zmianie nawierzchni pomiędzy szutrem, śniegiem i asfaltem 
podzespoły muszą sprostać zarówno dłuższym przejazdom przy niewielkim 
obciążeniu, jak i ciągłej jeździe na pełnym gazie. MAHLE angażuje się również 
w inne liczne międzynarodowe serie wyścigowe. Są to na przykład amerykań-
ska NASCAR czy niemieckie Touring Car Masters (DTM), gdzie MAHLE jako 
oficjalny partner BMW Motorsport towarzyszy wymaganemu przejściu z silników 
V8 na przyszłe silniki czterocylindrowe. Lecz także na dwóch kołach można 
spotkać się z sukcesami MAHLE. Na przykład w MotoGP, najwyższej klasie 
wyścigów motocyklowych, podzespoły muszą wytrzymywać nawet do 18 000 
obrotów na minutę. Pomaga w tym specjalna nanopowłoka płaszcza tłoka.
 
Są to co prawda warunki ekstremalne, lecz stanowią one często siłę napę-
dową nowych rozwiązań, które potem znajdują zastosowanie w produkcji 
wielkoseryjnej. Bowiem co sprawdza się na wyścigach, na pewno nie zawie-
dzie w życiu codziennym… 
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Im wyższa temperatura w komorze spalania, tym ważniejsze jest 
odprowadzanie ciepła. W przypadku tłoka oznacza to, że oprócz 
materiału o wysokiej wytrzymałości termicznej konieczne szcze-
gólne znaczenie ma geometria kanałów chłodzących. Jednakże 
gdy tłok jest wykuty z jednego bloku, wykonanie kanału chło-
dzącego pomiędzy denkiem a płaszczem tłoka staje się bardzo 
skomplikowaną operacją roboczą. Czemu więc nie wykuć tłoka 
z dwóch części, następnie wytoczyć kanał chłodzący od póź-
niejszego środka w obu kierunkach, a dopiero potem połączyć 
ze sobą obie połówki? Ten inteligentny pomysł krył w sobie 
jednak duże wyzwanie, którym była stabilność i wytrzymałość 
miejsca połączenia. 

Jedną z niewielu technik łączenia, zapewniającą właściwości połą-
czenia identyczne z właściwościami materiału podstawowego lub 

JAK DWIE POŁÓWKI STAJĄ SIĘ 
CAŁOŚCIĄ.

FERROTHERM® – tłok z wahadłowym płasz-
czem z częścią górną z kutej stali. Kanał 
chłodzący należy tu wytoczyć w litym mate-
riale. Potrzebne jest do tego filigranowe, 
wygięte narzędzie do wytaczania, które musi 
być specjalnie wytwarzane. Twardość i 
ciągliwość stali powodują bardzo wysokie siły 
skrawania, więc odpowiednio skomplikowane 
jest wykonywanie kanału chłodzącego.

Tłok MONOTHERM®: wykonywanie kanału 
chłodzącego przy użyciu skomplikowanego 
w produkcji wygiętego narzędzia do toczenia, 
które musi być jednocześnie filigranowe i sta-
bilne. Następnie kanał chłodzący jest zamykany 
dwoma wykrojami z blachy stalowej.

TopWeld® czyli tłok zgrzewany ciernie. W tym 
przypadku wykonywanie kanału chłodzącego 
jest znacznie prostsze i szybsze przy użyciu 
typowego (dlatego stabilniejszego) narzędzia 
do toczenia. W tym celu w górnej i dolnej czę-
ści tłoka wykonywana jest odpowiednio połowa 
rowka. Przez zgrzewanie cierne wykonywany 
jest kompletny i zamknięty kanał chłodzący.

nawet je przekraczające, jest zgrzewanie cierne. Aby móc je 
wykonać, konieczne jest jednak skomplikowane urządzenie 
w postaci zgrzewarki ciernej z nieruchomym i obracającym się 
uchwytem obrabianego przedmiotu oraz wydajne zasilanie ener-
gią elektryczną. Gdyż aby z tarcia części tłoka powstało połącze-
nie zgrzewane ciernie, konieczna jest siła napędowa maszyny 
o mocy 750 kW (dla porównania: taką mocą dysponuje typowo 
człon napędowy metra!).

MAHLE od wielu dziesięcioleci stosuje zgrzewanie cierne do pro-
dukcji zaworów, gdzie w ten sposób powstaje wytrzymałe połą-
czenie pomiędzy talerzykiem a trzonkiem zaworu. Dlatego wyko-
rzystano te doświadczenia przy produkcji nowych tłoków 
TopWeld®, zgrzewanych ciernie, które są obecnie fabrycznie mon-
towane przez wiodących producentów pojazdów użytkowych.

EWOLUCJA KANAŁÓW CHŁODZĄCYCH

Naciski na

Tarcie.  Jedna część tłoka obraca się, 
natomiast druga jest nieruchoma. 

Stop! Na zakończenie obroty części rucho-
mej zostają gwałtownie zatrzymane, a połą-
czone części tłoka są nadal utrzymywane 
pod naciskiem w wymaganej pozycji aż do 
wystygnięcia i stwardnienia materiału. 

Powstawanie wybrzuszenia. Pod dzia-
łaniem obrotów i siły docisku obu części 
materiał w miejscu łączenia nagrzewa się 
i ulega upłynnieniu, tworząc typową 
wypływkę w miejscu zgrzewu.

NAJLEPSZE POŁĄCZENIE TO TAKIE, KTÓRE MA WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNĄ WYTRZYMAŁOŚCI SAMEGO MATERIAŁU. 
DLATEGO DWIE POŁÓWKI NOWYCH TŁOKÓW TOPWELD® FIRMY MAHLE SĄ ŁĄCZONE SPECJALNĄ METODĄ ZGRZE-
WANIA CIERNEGO. OZNACZA TO NIC INNEGO, NIŻ TAK DŁUGIE TARCIE DENKA TŁOKA O PŁASZCZ TŁOKA POD 
DUŻYM NACISKIEM, AŻ NASTĄPI ICH NIEROZERWALNE POŁĄCZENIE. W ZASADZIE CAŁKIEM PROSTE, JEŻELI 
POSIADA SIĘ ODPOWIEDNIE WYPOSAŻENIE DO WYTWORZENIA NIEZBĘDNYCH SIŁ.

TŁOKU
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ZESTAW PIERŚCIENI
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

DAF XF-105, CF-85; 12,9 l, 6-cylindrowy, 
300–375 kW (silniki: MX300/340/375)
powłoka PVD 
213 RS 10010 0N0 (MAHLE Original)

FILTR PALIWA
Do poj.ciężar.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Mercedes-Benz Actros MP4; 12,8 l, 6-cylindrowy, 310–375 kW 
(silnik: OM 471)
fi ltr główny (opatentowany) i fi ltr wstępny
KX276/6 KIT (MAHLE Original i Knecht) 

TURBOSPRĘŻARKA
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

DAF XF95 380 XF95 430; 12,6 l, 6-cylindrowy, 
315 kW (silniki: XF315M, XE280C, XF315C)
213TC17336000 (MAHLE Original) 

FILTR POWIETRZA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

BMW serii 1, 2, 3, 4; 2,0/3,0 l, 4–6-cylindrowy, 
170–250 kW (silnik: N55 B30 A)
LX 2076/1 (MAHLE Original) 

MAHLE ARCTICPRO ACX 270/280
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji do 
pojazdów z czynnikiem chłodniczym HFO1234yf

Dostępny w dwóch wariantach: ACX 280 z we-
wnętrzną analizą czynnika chłodniczego, ACX 270 
z zewnętrzną opcją analizy czynnika chłodniczego 
(serwisowanie możliwe bez analizatora)

MAHLE ARCTICPRO ACX 180
Urządzenie do serwisowania 
klimatyzacji do pojazdów z 
czynnikiem chłodniczym R134a

Możliwy serwis w pojazdach 
hybrydowych; konstrukcja zgodna 
z wymaganiami SAE

MAHLE FLUIDPRO ATX 180
Urządzenie do płukania automatycznych 
skrzyń biegów

Funkcja boost, zapewniająca doskonałe 
czyszczenie skrzyni biegów; możliwe stoso-
wanie dodatków do płukania i czyszczenia

MAHLE NITROPRO NTF 180 
Urządzenia do napełniania opon azotem

Autonomiczne wytwarzanie azotu dzięki 
rewolucyjnej technice membranowe, możliwy 
automatyczny serwis maksymalnie sześciu opon

NOWE PRODUKTY MAHLE SERVICE SOLUTIONS
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NOWYCH PRODUKTACH MOŻNA ZNALEŹĆ W CIĄGLE AKTUALIZO-
WANYCH KATALOGACH INTERNETOWYCH POD ADRESEM WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

ZESTAW
Do różnych silników

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Volvo Penta; 16,1 l, 6-cylindrowy, 430–485 kW  
(silniki: TAD 1641 GE, TAD 1642 GE)
wkładka tłokowa, kanał chłodzący 
037 AY 00108 090 (MAHLE Original)

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

VW T4 Transporter; 2,5 l, 4-cylindrowy, 65–75 kW 
(silniki: AJT, AYY, ACV, AUF, AYC)
030TC14217000 (MAHLE Original)

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Peugeot 307 2.0 HDi; 2 l, 4-cylindrowy, 
136 kW (silnik: DW10BTED4)
039TC17732000 (MAHLE Original) 

ZINTEGROWANY TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Ford Focus, Mazda 3, 5, MX5; 1,8/2,0 l, 4-cylindrowy, 81–184 kW 
(silniki: R9DA, LF17, LF5H/W, L823, L828) 
TI 202 82 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)

TERMOSTAT FAZOWY
Do sam. osob.

Nazwa produktu

BMW serii 2, 3, 5, X1, Z4; 2,0 l;  
4-cylindrowy, 120–180 kW (silnik: N20)
TM 25 108 (MAHLE Original i Behr)



X

Te otwory powstają wyłącznie w „mokrych” tulejach, to znaczy tulejach bez-
pośrednio opływanych przez chłodziwo (typu WN), i zawsze w obszarze 
płaszcza wodnego, a tam z kolei przede wszystkim w okolicy górnego i dol-
nego punktu zwrotnego tłoka. Znajdują się one wyłącznie po stronie ciśnienia 
lub przeciwciśnienia i powiększają się w kierunku do wewnątrz. 

Czy są to wady odlewu? Czy ewentualnie w żeliwie znalazły się pęcherzyki 
powietrza podczas odlewania? Nic z tych rzeczy. Bowiem MAHLE produkuje 
tuleje cylindrowe metodą odlewania odśrodkowego. Wysokie siły odśrodkowe 
podczas procesu odlewania całkowicie niezawodnie zapobiegają powstawaniu 
pęcherzyków i pustek w płynnym metalu. Nie są to więc na pewno wady 
fabryczne, lecz zupełnie inny fenomen – korozja wżerowa lub kawitacja.

KAWITACJA – PROBLEM DRGAŃ
W górnym i dolnym martwym punkcie tłok zmienia powierzchnię przylegania. 
W przypadku mokrych tulei impuls przemieszczania może powodować drgania 
otaczającego płaszcza wodnego. W fazie drgania dochodzi do krótkotrwałego 
powstania próżni w wodzie. Powoduje to wytworzenie pęcherzyków pary 
w  sąsiedztwie zewnętrznej powierzchni cylindra, które implodują z chwilą 
powrotu słupa wody w przebiegu drgań. Woda jest przyspieszana w kierunku 
tulei cylindrowej i uderza w jej powierzchnię. Jej energia kinetyczna wybija małe 
cząsteczki z powierzchni tulei. Może to spowodować tak znaczną erozję ścianki 
bocznej cylindra, że woda dostanie się do jego wnętrza. Fatalny skutek: gdy 
powierzchnia cylindra ulegnie uszkodzeniu, stwarza to dodatkową możliwość 
powstawania kawitacji wraz z późniejszą korozją.

IM LEPSZA RÓWNOMIERNOŚĆ PRACY, TYM MNIEJSZE  
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dlatego przy konstruowaniu tłoków MAHLE zwraca uwagę na najwyższą rów-
nomierność pracy, gdyż polepszenie tej równomierności zmniejsza występo-
wanie drgań. Aby osiągnąć ten cel, prowadzone i analizowane są żmudne 
badania w silnikach i poza silnikami, prowadzące do odpowiedniej optymali-
zacji tłoka. Ważnym jest także, aby tuleja cylindrowa była jak najmniej podatna 
na drgania. Jest to zagwarantowane przez dokładne zamocowanie jej u góry 
za kołnierz tulei i u dołu w korpusie silnika. Gwarantuje to bardzo precyzyjny 
proces produkcyjny z zachowaniem ścisłych tolerancji.

CZYNNIK RYZYKA W POSTACI TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Silniki pracujące z niską temperaturą płynu chłodzącego w zakresie od 50 do 
70 °C są szczególnie podatne na kawitację. Natomiast w zakresie od 90 do 

100 °C w zamkniętym układzie chłodzenia powstaje nadciśnienie. Im wyższe 
jest to ciśnienie, tym mniej powstaje pęcherzyków pary. Dlatego pokrywa 
chłodnicy chłodziwa lub zbiornika wyrównawczego oraz śruby odpowietrzające 
muszą być całkowicie szczelne. Jeżeli bowiem, na przykład wskutek uszko-
dzenia uszczelki, nie powstaje nadciśnienie w obiegu chłodziwa, powoduje to 
obniżenie temperatury wrzenia chłodziwa. 

Aby szybko osiągnąć wymaganą temperaturę roboczą i zapewnić odpowied-
nie sterowanie temperatury zgodnie z obciążeniem silnika konieczne jest 
zapewnienie optymalnego zarządzania temperaturą z dokładnie działającymi 
termostatami. Gdy więc kierowca ciężarówki wymontuje termostat i używa 
silnika bez niego, osiąga dokładnie przeciwny efekt!

CO CHRONI PRZED MROZEM, CHRONI TEŻ PRZED KAWITACJĄ
Obok podstawowego zadania środka przeciwko zamarzaniu, polegającego na 
zabezpieczeniu układu chłodzenia przed zamarzaniem, ma on jeszcze dodat-
kowe zadanie w postaci podwyższenia temperatury wrzenia i zmniejszenia 
ryzyka powstawania pęcherzyków pary. Równocześnie zapewnia on smaro-
wanie uszczelek pompy płynu chłodzącego i zapobiega korozji w silniku. 
Dlatego należy do wody chłodzącej należy zawsze dodawać środek przeciwko 
zamarzaniu – czyli również w lecie bądź w ciepłych krajach, a także w przy-
padku generatorów, pracujących w pomieszczeniach zamkniętych. 

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE PRZECIWKO KOROZJI WŻEROWEJ 
TO WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANIA
Tuleje cylindrowe MAHLE są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów przy 
zachowaniu ścisłych tolerancji produkcyjnych. Zwłaszcza jakość struktury, 
powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz doskonale dopasowane pier-
ścieni samouszczelniających o przekroju okrągłym to cechy jakościowe, zwięk-
szające odporność na kawitację.

OD WYPOSAŻENIA FABRYCZNEGO NA RYNEK WTÓRNY
Dobrze wiedzieć: MAHLE konstruuje i produkuje tuleje cylindrowe dla prak-
tycznie wszystkich producentów silników na całym świecie i razem ze swoimi 
klientami OEM opracowuje skład stopu, sposób przygotowywania stopionego 
metalu i obróbkę cieplną oraz ostre wymagania tolerancji przy obróbce skra-
waniem. Obowiązujące przy tym ścisłe wymagania jakościowe obowiązują 
przy produkcji wszystkich wyrobów MAHLE, niezależnie od tego, czy są one 
przeznaczone bezpośrednio na taśmy producentów silników, czy będą mon-
towane przez zakłady remontowe silników na rynku wtórnym.

Nagromadzenie licznych małych otworów w obszarze płaszcza wodnego to wyraźne 
wskazanie, że występowała tam kawitacja.

W przekroju jeszcze wyraźniej widać typowe uszkodzenie wskutek kawitacji:  
wżery powiększające się do wewnątrz.

Próchnica
TULEI CYLINDROWEJ?

INŻYNIEROWIE MAHLE SĄ REGULARNIE PROSZENI O POMOC PRZEZ PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW 
REMONTOWYCH SILNIKÓW PRZY DIAGNOSTYCE USZKODZEŃ. SPOTYKAJĄ ONI PRZY TYM MAŁE OTWORY, WYSTĘ-
PUJĄCE CZASAMI W TULEJACH CYLINDROWYCH. 

KAWITACJA – POWSTAWANIE I ZAPOBIEGANIE.

TEORIA I PRAKTYKA
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CO POTRAFIĄ NOWOCZESNE FILTRY KABINOWE, A CZEGO NIE.

Kurz, pyłki kwiatowe, zarodniki, dym i sadza, produkty 
ścierania opon i hamulców, ozon i inne gazy, związki 
benzenu i siarki – lista substancji szkodliwych i niebez-
piecznych w powietrzu do oddychania jest długa. Odpo-
wiednio wysokie są wymagania dotyczące filtrów kabi-
nowych. Filtr w samochodzie osobowym musi czyścić do 
100 000 litrów zanieczyszczonego powietrza na godzinę, 
a filtry w samochodach ciężarowych często czyszczą 
nawet pięciokrotnie więcej. 

Aby sprostać temu zadaniu, nowoczesne filtry kabinowe są 
wyposażone w wysoce aktywne media filtracyjne. Mają one 
z  reguły wielowarstwową strukturę – pomiędzy dwoma war-
stwami wysokowydajnej włókniny znajduje się warstwa węgla 
aktywnego. Zadania są jasno podzielone. Włóknina zatrzymuje 
pyłki, cząstki i inne substancje stałe, natomiast węgiel aktywny 
filtruje ponadto gazowe substancje szkodliwe, takie jak ozon, 
substancje zapachowe, tlenki azotu oraz cząsteczki pary wodnej 
lub benzyny. 

Wydajność i pojemność filtra kabinowego są dokładnie zdefinio-
wane w specyfikacja wymagań dla wyposażenia fabrycznego 
(OEM). W zależności od producenta pojazdu, trwałość filtra 
kabinowego wynosi do 30 000 km lub dwa lata. Ze względu na 
wysokie obciążenie mikrobiologiczne zalecana jest jednak 
wymiana filtra co najmniej raz w roku.

PAROWNIK, CZYLI HIGIENICZNY PROBLEM SYSTEMU 
FILTRACJI
Te obliczenia dotyczą wyłącznie wydajności filtra, czyli zasysania 
i filtrowania powietrza otoczenia w normalnych warunkach. W 
praktyce filtr kabinowy ma znaczny handicap, o którym nie 
należy zapominać. Jest nim parownik, czyli ta część układu kli-
matyzacji, która chłodzi powietrze nadmuchiwane do wnętrza 
pojazdu. Na jego żebrach chłodzących następuje skraplanie 
wilgoci z powietrza otoczenia. Te skropliny same w sobie nie 
stanowią problemu. Jednak jeśli zastosowany zostanie filtr niskiej 
jakości (tani) lub stary i zanieczyszczony filtr nie zostanie wymie-
niony, powoduje to wzrost zanieczyszczenia bakteriami i szybki 
rozwój pleśni. Na wilgotnej powierzchni parownika łączą się one 
z różnymi innymi mikroorganizmami i tworzą żywe osady. Ta 
niezdrowa kolonizacja manifestuje się dopiero nieprzyjemnym 
zapachem z kratek nawiewu powietrza. Sygnałami alarmowymi 
może być również swędzenie oczu i nosa.

WĘGLEM AKTYWNYM PRZECIW SUBSTANCJOM 
SZKODLIWYM 
Nadal najskuteczniejszym środkiem przeciwko zasiedleniu bak-
terii we wnętrzu pojazdu jest regularna wymiana filtra kabino-
wego. Co prawda prowadzone są próby zapewnienia filtrom 
kabinowym odporności na bakterie przez nanoszenie różnych 
powłok, jednakże zarówno podczas prób, jak i w praktyce oka-
zały się one być absolutnie nieskuteczne.
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ZARAZKI
Z PAROWNIKA Konstrukcja układu klimatyzacji z jego podze-

społami. Filtr pyłków chroni znajdujący się za nim 
parownik i wymiennik ciepła przez wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeniami. Podczas pracy 
klimatyzacji w parowniku następuje skraplanie 
wody. Jeżeli nie może ona wyschnąć, znacznie 
spada trwałość filtra.

W przypadku filtrów kabinowych typu LAK 
pomiędzy dwoma warstwami włókniny znajduje 
się warstwa węgla aktywnego. Przez porowatą 
strukturę ma ona ogromną powierzchnię, która 
doskonale pochłania gazowe substancje 
szkodliwe i zapachy. Na przykład szkodliwy ozon 
jest prawie w całości przekształcany na tlen. 

W bezpośrednim porównaniu: po lewej 
fabrycznie nowy filtr kabinowy, a po prawej 
wymieniony po przebiegu 10 000 km. 

Zdjęcie powierzchni zabrudzonego filtra pod 
mikroskopem skaningowym pokazuje pyłki, 
które utkwiły pomiędzy włóknami filtra. 
(Widoczna u dołu po lewej stronie noga owada 
unaocznia proporcje)

Tak wygląda powierzchnia nowego filtra 
w chwili montażu.

Dla porównania: nowy parownik i znacznie 
zanieczyszczony parownik.

Podczas filtracji i pochłaniania toksyn przebiegają procesy utle-
niania, powodujące stopniowe zużycie węgla w rdzeniu filtra. 
Wykonał on wtedy swoje zadanie i powinien zostać wymieniony. 
Jeżeli z kratek nawiewu zacznie wydostawać się nieprzyjemny 
zapach, jest to wyraźny sygnał konieczności wymiany filtra. 
Następnie należy oczyścić skażone i zanieczyszczone otoczenie, 
zwłaszcza parownik. Zbyt długie zwlekanie powoduje niebezpie-
czeństwo, że wystąpi konieczność wymiany całego parownika, 
pociągającej za sobą znaczne koszty dla klienta.

CO MOŻE ZROBIĆ KLIENT, ABY NA DŁUGO ZAPEW-
NIĆ CZYSTOŚĆ KLIMATYZACJI?
Niezawodną ochronę gwarantuje tylko dobrowolne skrócenie 
terminu wymiany filtra kabinowego, najlepiej do dwóch razy 
w roku:

Na wiosnę – aby usunąć zanieczyszczenia, nagromadzone 
podczas zimnej pory roku. W ten sposób klimatyzacja w okre-
sie letnim może pracować wydajnie i skutecznie „odetchnąć”.

Jesienią – aby usunąć pyłki i substancje szkodliwe, które 
nagromadziły się w lecie. Dzięki temu w zimne miesiące 
dostępna jest pełna moc grzewcza, a szyby będą szybko 
odparowywać. 

Jako uzupełnienie można przekazać klientowi poniższe 
porady praktyczne:

Zasada 20 sekund. Jeżeli samochód stał w słońcu, należy 
najpierw otworzyć wszystkie okna, aby wypuścić gorące 
powietrze. Dopiero wtedy włączyć klimatyzację i zamknąć 
okna. Oszczędza to dużo energii, nie szkodzi klimatyzacji i 
skraca czas schłodzenia do przyjemnej temperatury wnętrza. 

Zasada 8 stopni. Temperatura klimatyzacji we wnętrzu 
pojazdu powinna być ustawiona maksymalnie o 8 °C poniżej 
temperatury otoczenia. Przykładowo jeżeli na zewnątrz mamy 
30 °C, to klimatyzacji nie należy ustawiać na poniżej 22 °C.

Zasada 10 minut. Na około dziesięć minut przed dojecha-
niem do celu należy wyłączyć klimatyzację i przełączyć wen-
tylację na świeże powietrze. Zapobiega to szokowi termicz-
nemu po opuszczeniu samochodu, a ponadto pozwala 
osuszyć parownik i kanały powietrza ze skroplin. Dzięki temu 
pleśnie, bakterie i drożdże zostają pozbawione wilgoci, co 
znacznie hamuje ich rozwój.

Zasada 2 lat. Co 2 lata należy przeprowadzać serwis klima-
tyzacji. Tylko to gwarantuje, że obieg chłodzący jest napeł-
niony wymaganą ilością czynnika chłodniczego i oleju, co jest 
podstawowym warunkiem maksymalnej wydajności chłodze-
nia i długiej żywotności sprężarki klimatyzacji. 

TEORIA I PRAKTYKA

Wymiennik ciepła
Parownik Filtr pyłków z węglem 

aktywnym

Wentylator / 
dmuchawa
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Praktycznie każdy silnik wysokoprężny w nowoczesnych samo-
chodach posiada dzisiaj turbodoładowanie – energia spalin jest 
wykorzystywana do sprężania zasysanego powietrza, aby 
zwiększyć jego masę w silniku. Wirniki turbosprężarek osiągają 
przy tym często prędkości obrotowe rzędu 300 000 obr/min. 
Aby zabezpieczyć te elementy przed nadmierną prędkością 
obrotową, a silnik przed nadmiernym doładowaniem bezwzględ-
nie konieczna jest regulacja ciśnienia doładowania, czyli pręd-
kości obrotowej turbiny. Dawniej zapewniał to wyłącznie upust 
spalin (tak zwana Wastegate, zdjęcie 1). To obejście steruje za 
pośrednictwem klapy ilość spalin, kierowaną na wirnik turbiny. 
Gdy klapa zostaje otwarta, prędkość obrotowa turbiny oraz 
ciśnienie doładowania są ograniczane.

Dzisiaj regulacja ciśnienia doładowania jest realizowana z reguły 
przez tak zwaną zmienną geometrię turbiny, czyli w skrócie VTG. 
Wokół wirnika turbiny umieszczone są regulowane łopatki kieru-
jące, które w zależności od prędkości obrotowej silnika kierują 
strumień spalin na turbinę pod różnymi kątami, zapewniając w 
ten sposób zawsze wymagane ciśnienie doładowania. 

Aby zapewnić wystarczające ciśnienie doładowania także przy 
niskich prędkościach obrotowych silnika, łopatki kierujące są 
ustawiane pod niewielkim kątem. W ten sposób strumień spalin 
trafia tylko na zewnętrzny obwód wirnika turbiny, co zapewnia 
duży efekt dźwigni. Dodatkowo zwężenie przekroju łopatek kie-
rujących w tym obszarze powoduje znaczne przyspieszenie 
spalin (zdjęcie 2).

Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika kąt ustawienia 
łopatek kierujących staje się coraz większy. Przekrój otworu 
rośnie i cały strumień spalin dociera z pełną energią na całą 
powierzchnię turbiny (zdjęcie 3).

BRAK CIŚNIENIA MIMO WYMIANY?
Jeżeli po zamontowaniu nowej turbosprężarki nadal występuje 
brak mocy lub inne problemy, często nie jest to spowodowane 
samą turbosprężarką. Dlatego należy ustalić i usunąć dokładną 
przyczynę w otoczeniu turbosprężarki, zanim nowa turbosprę-
żarka będzie uważana za źródło usterki. W żadnym przypadku 
nie wolno jednak zmieniać fabrycznych ustawień turbosprężarki!

Układ powietrza doładowującego: wszystko szczelne?
Często podczas montażu następuje uszkodzenie uszczelek 
lub nieprawidłowe połączenie opasek zaciskowych węży. 
Wskutek tego ulatnia się ciśnienie doładowania.

Pamięć błędów: skasowana?
Jeżeli nie zostaną skasowane powiązane wpisy w pamięci 
błędów, sterownik silnika nadal pracuje w trybie awaryjnym. 
W tym stanie niemożliwe jest przeprowadzenie jazdy próbnej 
w celu kontroli działania.

Układ ssania: drożny?
Jeżeli przed naprawą w celu ochrony do układu ssania 
wepchnięte zostały szmaty, należy je natychmiast usunąć. 
(Znane są wypadki uszkodzenia turbosprężarki przez zapo-
mnianą szmatę!) Zabrudzony filtr powietrza należy zawsze 
wymienić.

Przewód czujnika i orurowanie: podłączone?
Niepodłączony wąż próżniowy lub zamieniony wtyk szybko 
spowodują brak mocy. Staranne oględziny pozwalają uniknąć 
poważniejszych konsekwencji. 

Układ wydechowy: drożny?
Zatkany filtr cząstek stałych może spowodować tak wyso-
kiego przeciwciśnienie, że turbosprężarka nie osiągnie 
wymaganej prędkości obrotowej. Dlatego przy każdym 
podejrzeniu uszkodzenia turbosprężarki należy sprawdzić 
stan filtra cząstek stałych.

Ważne: ponieważ przekroczenie maksymalnej prędko-
ści obrotowej turbiny automatycznie powoduje jej znisz-
czenie, przy ustawianiu układu regulacji VTG konieczne 
jest zachowanie najwyższej precyzji. Dlatego każda 
turbosprężarka MAHLE jest starannie sprawdzana 
w  procesie produkcyjnym i dokładnie kalibrowana 
w czasie kontroli końcowej. Dlatego zmiana ustawień 
fabrycznych powoduje poważne szkody pośrednie!
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Zdjęcie 1: Turbosprężarka w samochodzie osobowym z upustem 
spalin do regulacji ciśnienia doładowania. Przy otwartej klapie spaliny 
przepływają obok wirnika turbiny, przez co spada prędkość obrotowa 
turbiny i ciśnienie doładowania.

Zdjęcie 2: Przy niskiej prędkości obrotowej silnika łopatki kierujące 
turbosprężarki VTG są ustawione pod niewielkim kątem. W ten sposób 
kumulują one i przyspieszają strumień spalin, kierując go tylko na 
zewnętrzny obwód wirnika turbiny, gdzie może on zapewnić największą 
skuteczność. 

Zdjęcie 3: Przy wyższej prędkości obrotowej silnika łopatki kierujące 
turbosprężarki VTG są otwarte, aby cała energia strumienia spalin 
docierała do powierzchni turbiny.

JAK ZMIENNA GEOMETRIA TURBINY (VTG) 
W TURBOSPRĘŻARKACH MAHLE ZAPEWNIA 
WŁAŚCIWE CIŚNIENIE DOŁADOWANIA PRZY 
KAŻDEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA.

wszystko rzecz 
ustawień

TRWAŁA –
MOC 
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oblicze samochodów
MAHLE

KSZTAŁTUJE
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Z WIZYTĄ
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MAHLE PROFIT CENTER FRONTEND-MODULE JEST JEDYNYM NA ŚWIECIE PARTNEREM PRZE-
MYSŁU MOTORYZACYJNEGO, ZAJMUJĄCYM SIĘ OPRACOWYWANIEM KOMPLETNEJ PRZEDNIEJ 
CZĘŚCI POJAZDÓW. JAKO JEDEN ZE SPECJALISTÓW WE WSPÓLNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE, 
FIRMA MAHLE BEHR ZAPEWNIA INNOWACYJNE ELEMENTY UKŁADÓW CHŁODZENIA DO WYPO-
SAŻENIA FABRYCZNEGO. 

Twarz powinna nie tylko dobrze wyglądać, gdyż jest ważną cechą 
charakterystyczną, lecz musi także zapewniać dobre działanie. 
Oczywiście mówimy tu o tzw. Frontends pojazdów samochodo-
wych, czyli o skomplikowanych modułach ze zintegrowanymi 
funkcjami oświetlenia, elementami układu chłodzenia oraz syste-
mami Crash Management. W tym zakresie wyspecjalizowała się 
jednostka Profit Center Frontend-Module, czyli HBPO GmbH. 
Z joint venture powstało w 2004 roku wspólne przedsiębiorstwo, 
w którym trzej specjaliści łączą swoje know-how w ich zakresach: 
Hella odpowiada za najnowocześniejszą technologię oświetlenia 
i elektroniki, firma Plastic Omnium dostarcza lakierowane części 
z tworzywa sztucznego, Crash Management i ochronę dla pie-
szych, a centralnym wkładem innowacyjnym ze strony MAHLE 
Behr to elementy układów chłodzenia ze zoptymalizowaną wydaj-
nością i zapotrzebowaniem miejsca.

Historia sukcesu HBPO rozpoczęła się w 1992 roku, wtedy 
jeszcze pod nazwą Hella KGaA Hueck & Co., wraz z pojawie-
niem się pierwszego Frontendu na świecie – przeznaczonego 
do VW Golfa. Dzisiaj przedsiębiorstwo jest jedynym integratorem 
systemów w zakresie rozwoju, montażu i logistyki kompletnych 
modułów Frontend i ma licznych klientów, włącznie z segmentem 
premium. Nadając jedną ze swoich nagród „Supplier Awards” 
firma Porsche wyróżniła doskonałe osiągi modułu Frontend do 
modelu Panamera. Także twarz modelu Porsche Cayenne 
została opracowana i wykonana przez HBPO.

Wkład MAHLE Behr jest dlatego tak ważny, gdyż dzięki zopty-
malizowanym przestrzennie modułom chłodzenia w porównaniu 
do rozwiązań standardowych możliwa jest oszczędność ok. 
80 mm wysokości, ok. 30 mm głębokości i ok. 1000 g masy. 
Uzyskana w ten sposób przestrzeń może zostać wykorzystana 
np. w celu spełnienia zwiększonych wymagań w zakresie 
ochrony pieszych. Redukcja wysokości konstrukcyjnej elemen-
tów układu chłodzenia pozwala ponadto na umieszczenie wlotu 
powietrza do chłodzenia silnika tylko pod zderzakiem.

Centralna siedziba firmy znajduje się w Lippstadt. Aby zapewnić 
kompetentną, szybką i niezawodną obsługę międzynarodowych 
klientów, HBPO stworzyła sieć 26 zakładów w Europie, USA 
i Azji, w których ponad 1600 pracowników wykonuje rocznie 
4,8 milionów modułów Frontend ze wzrostową tendencją. Bli-
skość do klientów umożliwia intensywną współpracę podczas 
rozwoju oraz dopasowane do zapotrzebowania zaopatrywanie 
w  produkty w ścisłych ramach czasowych od 90 minut do 
czterech godzin od chwili zamówienia.

Moduły czołowe samochodów są montowane 
łącznie w 26 międzynarodowych zakładach.

Przy poziomie obrotów ok. 1,4 miliarda euro 
HBPO jest światowym liderem.

Wyprodukowana przez HBP – 
kompletna partia czołowa do VW up!



CO ROBI MAHLE W WALCE Z PODRÓBKAMI I PIRACTWEM.

Światowa ofensywa bezpieczeństwa MAHLE do ochrony przed piractwem jest 
bardzo wielostronna. Zaczyna się ona od konstrukcji i nie zatrzymuje na wypo-
sażeniu opakowań w znaki zabezpieczające. Eksperci MAHLE są więc często 
wzywani na granice. Niedawno na przykład na granicę izraelską, do portu 
w Aszdod, gdzie udokumentowali oni oficjalne zniszczenie podrobionych opa-
kowań MAHLE, które zostały zatrzymane przez służby celne. Również w cen-
tralach handlowych czy na międzynarodowych targach MAHLE aktywnie 
walczy z piractwem. Eksperci MAHLE towarzyszą szeroko zakrojonym obła-
wom, przekazują służbom celnym wartościowe wskazówki o podejrzanych 
towarach i opakowaniach, umożliwiając w ten sposób skuteczne wykrywanie 
podrobionych produktów i ich łańcuchów dystrybucji. 

Na wiodących targach motoryzacyjnego rynku wtórnego, Automechanice we 
Frankfurcie, przy współpracy z innymi renomowanymi markowymi producen-
tami, policją i służbami celnymi firma MAHLE ponownie konsekwentnie poszu-
kiwała piratów produktów. W wyniku tej akcji służby celne i prokuratura 
stwierdziły naruszenia patentów i praw autorskich na 89 stoiskach dostawców 
spoza Europy. 18 z tych podróbek dotyczyło patentów lub marek MAHLE. 

Targi Automechanika 2014 stały 
pod znakiem walki z piractwem 
produktów. Na stoisku MAHLE 
Aftermarket w specjalnej witrynie 
pokazywaliśmy kilka szczególnie 
nachalnych podróbek.

Miejsce przestępstwa targi – 
akcja celników na stoisku 
jednego z piratów produktów. 

Podróbka filtra oleju MAHLE 
z opatentowanym trzpieniem 
odpływowym została odkryta 
w witrynie belgijskiej firmy, 
posiadającej chińskiego 
dostawcę. 

Tuż przed zniszczeniem – podro-
bione opakowania i podrobione 
paski identyfikacyjne, zabezpie-
czone przez służby celne w 
izraelskim porcie Aszdod.

Zniszczenie podrabianych 
opakowań jest dokładnie 
dokumentowane.

Skonfiskowanych zostało ponad 600 katalogów filtrów i płyt CD. W wydruko-
wanych katalogach niezliczone miejsca zostały zaczernione. Na licznych pla-
katach zamazano zdjęcia plagiatów produktów MAHLE. Łącznie nałożonych 
i skasowanych zostało 117 000 euro kar natychmiastowych, tzw. zabezpieczeń 
na poczet postępowania karnego, z czego aż 36 700 euro w związku z praw-
dopodobnymi podróbkami produktów MAHLE. 

Jednak firma MAHLE znalazła plagiaty także na stoiskach europejskich pro-
ducentów. Przy współpracy z policją wydano kilka ostrzeżeń i zażądano 
zabezpieczeń na poczet postępowania karnego. Ponadto zaangażowanym 
wystawcom grożą wnioski o ukaranie.

Kampanie takie jak ta wymagają dużego wysiłku od wszystkich członków 
zespołu śledczego, zarówno przed jak i w trakcie samych targów. Jednak 
stanowią one ostrzeżenie zarówno dla piratów, jak i dla naśladowców, będąc 
w ten sposób aktywnym wkładem w ochronę przeciwko podrobionym pro-
duktom. A tym sam zapewniają większe bezpieczeństwo podczas naprawy 
i oczywiście podczas jazdy.

Przeciwko

Eksperci MAHLE ściśle współpracują z między-
narodowymi służbami celnymi. Tu konferencja 
z właścicielami praw autorskich w jednym 
z zespołów celnych na krótko przed przejściem 
po targach Automechanika we Frankfurcie.

PIRATOM
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i publikacja w dowolnej formie, w tym w mediach elektro-
nicznych, całości i/lub fragmentów wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody fi rmy MAHLE Aftermarket 
GmbH. Dalsze informacje i autoryzowane materiały do druku są dostępne u lokalnych dystrybutorów 
produktów MAHLE.

KORESPONDENCJA: Ingrid Münzer, Sabine Steinmaier 
(Bransch & Partner GmbH, Stuttgart)
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zdjęcie 3; Smart Forfour, str. 5, zdjęcie 4; Cadilac ELR, str. 5, zdjęcie 6), 
AUTO BILD/R. Rätzke (VW Passat Variant, str. 5, zdjęcie 5) 
KOPIA: HKS-ARTMEDIA GmbH, Stuttgart
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