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 G E N E L  B A K I Ş

SERVIS
Gelecekte

T İ C A R E T ,  A T Ö L Y E  V E  M O T O R  O N A R I M I  D E R G İ S İ

MAHLE Aftermarket news’in bu sayısı da çözümlerle dolu. 
Gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara ve araç servislerinin 
güncel sorunlarına dönük çözümler. Somut günlük işler açı-
sından, MAHLE mühendislerine danışarak, korozyon çukur-
laşması (pitting) konusunu “Teori ve Uygulama” başlığı al-
tında ele aldık. Kabin hava filtreleri ile ilgili olarak, derin bir 
nefes alabilmemiz adına aktif karbon malzemesinin bizlere 
sunduğu eşsiz performansı işledik. Ve bir turboşarj değişi-
minde bozmamamız gereken ayarlar hakkında yeni bilgiler 
edindik. Yedek parça sektörünü ve araç servislerini yarın ve 

daha sonrasında nelerin etkileyeceğini öğrenmek istediği-
mizden, otomotiv pazarının geleceğini uzmanlara sorduk ve 
AR&GE mühendislerimize pazara yetkin bir şekilde hizmet 
vermek adına neler hazırladıklarını anlatmalarını rica ettik. 
Burada trendin açıkça komple çözüme yöneldiğini gördük. 
Bunun için, servis alanında MAHLE Aftermarket kendi inisi-
yatifini başladı: MAHLE Servis Çözümleri. Bu “komple ona-
rım” çözümü, yalnızca doğru ekipmanı sunmaktan çok daha 
fazlasını kapsamaktadır. Ancak bu konuya daha sonra, sayfa 
6’da değineceğiz. Şimdi size bilgilendirici okumalar diliyoruz.
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Otomobil Aftermarket çok hızlı değişiyor. Kesinlikle yeni idrak edilen bir bakış 
açısı değil, ancak bu, otomotiv üreticilerini ve tedarikçilerini sürekli yeni görevler 
ile karşı karşıya getiren bir olgudur. Bizim için en önemli konulardan biri, kendi-
mize sürekli şu soruyu yöneltmektir: Otomotiv sektörü ve araç servisleri her gün 
hangi zorluklarla mücadele etme durumunda kalıyor? Yarın hangi zorluklarla 
karşı karşıya gelecekler? Ve biz, bu zorlukları hızlı, yetkin ve sürdürülebilir bir 
temelde çözmenizde sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? 

Şu günlerde pazara hakim olan yeni bir satın alma davranışından etkilenen 
yegane sektör bizimki değil. Bu gelişimi tüm katma değer zinciri boyunca 
gözlemlemekteyiz, ticarette, araç servislerinde ve sürücülerde. Ürün teklifleri 
şeffaflaşmakta ve böylece kıyaslanabilir olmakta ve buna bağlı olarak satın 
alma kararları daha rasyonel hale gelmektedir. Ancak: Mevcut ürün arzının ve 
ilgili bilgilerin bolluğu nedeniyle ayrıntılar arasında ayırt etmek zorlaştığında, 
uzun zamandır kayıp sanılan önemli bir faktör devreye giriyor: Marka. Bu olgu, 
kişiye yönelim sunuyor ve güvenilirliği temsil ediyor, yani: Kalite, stokta bulun-
durma ve servis.

Marka ürünlerimizin orijinal donanım kalitesi yıllardır biliniyor, ürünlerimiz ulusla-
rarası olarak stoklarda hazır tutuluyor ve kelimenin gerçek anlamında servis 
garanti ediliyor. Ancak, şimdiye kadar iyi servis olarak görülen bu olgu, gele-

cekte de öyle mi algılanacak? Acaba, bu terimi daha ayrıntılı mı tanımlamalıyız, 
örneğin müşterilerimiz ve onların gereksinimleriyle birlikte büyüyen ve böylece 
bizi, ticaret ve araç servisleri tarafından vazgeçilemez bir iş ortağı görülmemizi 
sağlayacak kapsamlı, komple bir hizmet paketi olarak mı ele almalıyız? 

MAHLE Aftermarket için iyi bir servis, ürünler hakkında derin bilgiye sahip olmak 
ve mükemmel bir teslimat hizmeti sunmaktan çok daha fazlası olmalıdır. İyi bir 
servisin bizim için anlamı: Onarım işleriniz için komple çözüm paketi sunmaktır. 
MAHLE Servis Çözümleri birimimiz, müşterilerinizin servis beklentilerini karşıla-
mak için sizlere gereken donanım ve uzmanlık bilgisini sağlar. Somut olarak, 
örneğin iklimlendirme sistemleri, otomatik şanzıman ve lastikler için servis 
cihazlarını söyleyebiliriz ve bu olgu, nitelikli eğitim, teknik bilgi ve özel araçları 
içeren kapsamlı bir hizmet paketiyle desteklenmelidir.

Buna ek olarak servis deyimini, pazar gereksinimleri ile birlikte büyüyen ve 
yedek parçalardan genel sisteme kadar uzanan geniş kapsamlı bir ürün ve 
hizmetler yelpazesine erişimin sağlanması olarak yorumluyoruz. Örneğin bir 
MAHLE Original turboşarj sipariş ettiğinizde, bu ünitenin yanı sıra gerekli 
yedek parçaları, montaj kitleri, yağ besleme hatlarını alır ve ayrıca ilgili eğitimi 
ve araç servisi destek hattını edinirsiniz. 

Bayilerimizi ve araç servislerini temel uzmanlık alanlarımız olan Powertrain ve 
sıcaklık yönetim sistemlerinden çok daha fazlası ile destekliyoruz. Pek yakında 
ürün portföyümüzü, tahrik sistemlerinin elektrifikasyonu kapsamında, marş 
motorları, alternatörler ve jeneratörler ile genişleteceğiz. Böylece MAHLE 
Aftermarket, size gerçek bir komple servis performansı sunacaktır. 

Ancak her şeyden önce, servisin bizim için anlamı: Kelimenin tam anlamıyla 
müşteriye yakın olmaktır. Çünkü siz neredeyseniz, biz de oradayız. Biz sürekli 
olarak küresel satış ve lojistik ağını genişleterek, sizinle birlikte bu zorlu ve 
heyecan verici bir pazara hizmet vermeye devam etmek için gereken en iyi 
koşulları yaratıyoruz.

Saygılarımla, 

Nicolas de Gaudemont
MAHLE Aftermarket Avrupa Bölgesi Genel Müdürü (EMEA)

Nicolas de Gaudemont, doğumu 1967, İşletme Yönetimi alanında MBA sahibidir ve 
orijinal donanım bölümünden satış sonrası bölümüne kadar tüm otomotiv sektörünü 
tanımaktadır. 1992 yılından beri otomotiv Aftermarket’teki lider kuruluşlarda yönetici 
görevini yerine getirmektedir. Kendisi, yedek parça sektörü ve araç servislerinin 
günümüzde “yalnızca” iyi ürünlerden çok daha fazlasına gerek duyduğuna inanmaktadır.

IYI SERVISIN BIZIM IÇIN ANLAMI: 
ONARIM IÇIN KOMPLE ÇÖZÜM.
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Sayın okuyucular,



Motor soğutma sisteminin çok yönlü görevleri, 
yalnızca gelen enerji akışının akıllıca kontrol 
edilmesiyle elde edilebilir. İşletim kartografisiyle 
çalışan termostatlar, bu alanda en önemli itici 
güçtür.

GIDIYOR?
Nereye

TRENDLER
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Son nesil turboşarjlar, yalnızca yakıt tüketiminden 
tasarruf, CO2 azaltımı ve gelecekteki egzoz gazı 
limitlerine uymaları ile ikna etmemekte, aynı 
zamanda alt motor devir aralığında tork artırarak 
daha fazla sürüş zevki sunmaktadır. 

Turboşarj seviyesi ne kadar yüksekse, sıkıştırılmış 
havanın soğutulması o kadar önem kazanır. Çözüm, 
yine MAHLE ve Behr’den geliyor: Emme manifoldu-
na entegre edilen, basamaklandırılmış dolaylı ara 
soğutma (intercooler), içerdiği iki aşamalı soğutma 
işlemi sayesinde neredeyse soğutma sıvısı sıcaklığı 
seviyesine ulaşmaktadır.

OTOMOTIV SEKTÖRÜNDEKI KÜRESEL MEGA TRENDLER VE GELECEĞE DÖNÜK PAZAR ANALIZLERI.

ancak bu bonus, onlara konan ilave CO2 emisyon limitini karşıla-
maktan uzak kalmaktadır. 2030 yılına kadar CO2 emisyonunda 
68 - 78 g/km değerlerinin aşılmaması hedeflenmektedir. Bu 
hedefe nasıl erişileceği, özellikle test yöntemlerinin zorlaştırıldığı 
dikkate alındığında, henüz öngörülmüş değildir.

DAHA FAZLA ARAÇ VE DAHA KÜÇÜK MOTORLAR, 
ANCAK: DAHA FAZLA PISTON
Tahminlerine göre, küresel araç üretimi 2014 ile 2023 yılları ara-
sında yaklaşık % 27 artacaktır, bu demektir ki: Rakam, yaklaşık 
89 milyon araçtan 112.800.000 araca çıkacaktır. Avrupa’daki 
büyüme, yılda ortalama % 2,4 olacaktır. Dizel araçlar toplamda 
yaklaşık % 18 ve benzinli araçlar ise yaklaşık % 22 oranında 
artacaktır. Şöyle ki, beş veya altı silindirli motorların sayısı azala-
cak, iki veya üç silindirliler daha fazla olacaktır. Bununla birlikte, 
silindirlerin (ve elbette pistonların) toplamı küresel bazda artacak-
tır, bu artış, yalnızca 2012 ile 2019 yılları arasında % 23 oranına 
ulaşacaktır. Sözün özü, motor bileşenleri pazarı, daha önce 
olduğu gibi, gelişmeye devam ediyor. 

CO2 AZALTIMINDA IÇTEN YANMALI MOTORUN SUN-
DUĞU POTANSIYELLER VE MAHLE’NIN BU KONUDAKI 
KATKILARI NELERDIR
İçten yanmalı motor, uluslararası mobilite alanında hâlâ başrolü 
oynuyor, yalnızca daha ekonomik olması gerekiyor. İşte, MAHLE 
mühendislerinin geleceğin ürünleri üzerinde bugünden çalışma-
larının nedeni de bu: Filtreler daha yüksek ayrıştırma derecesine 
sahip olacak, termostatlar daha akıllı olacak (örneğin, tahrik 
ünitesinin belirli alanlarında optimum sıcaklık sağlamak için), 
motor bileşenleri daha hafif ve daha kolay işleyecek, turboşarjlar 
daha randımanlı çalışacaktır. Start-stop sistemlerinin ve değişken 
supap bileşenlerinin kullanımı artmaya devam edecektir. 

Tamamen veya kısmen elektrik enerjisi ile çalıştırılan araçların 
büyüyen oranı dikkate alındığında, genel olarak, mekatronik ve 
elektrifikasyon giderek daha önemli hale gelecektir. MAHLE tüm 
bu zorluklar için çok iyi hazırlanmakta: Süregelen AR&GE çalış-
maları ve ürün portföyünde devam eden stratejik genişleme çalış-
maları bu bağlamda önemli oluyor; burada geçenlerde devraldı-
ğımız elektromotorlar, marş motorları ve alternatörler ile elektrik 
tahrik sistemleri alanında faaliyet gösteren Letrika firmasını örnek 
olarak gösterebiliriz.

Otomotiv pazarı beş mega trend tarafından şekillendi-
rilmektedir: Kaynakların kıtlığı, küresel nüfus artışı, ar-
tan çevre bilinci, Güney Amerika ve Asya’daki pazarlara 
kayan odak noktası ve genel kentleşme. Otomobil ve 
kullanımı için gereksinimler buna göre değişmektedir. 

Taşımacılık sektöründe küresel enerji tüketimi artmaktadır. 
Uzmanlar, 2030 yılına kadar binek araç trafiğindeki yakıt tale-
binde, her ne kadar 100 km’deki yakıt tüketiminin önemli ölçüde 
azalmasına karşın, % 40’a varan artış tahmin etmektedir. Biyo-
yakıtlar önem kazanıyor ancak, fosil yakıtların hâlâ açık ara en 
büyük payı alması devam edecektir. 

Otomotiv üreticileri ve onların geliştirme partnerleri yakıt tüketimi 
konusunu yenilikçi araç teknolojisi bazlı çözümlerle ele almakta 
ve bu bağlamda hafif malzemelerin kullanımı ve optimum sevi-
yede aerodinamik yapılar yardımıyla yuvarlanma ve sürtünme 
dirençlerini azaltma yoluna gitmekte ve her geçen gün daha fazla 
biyodizel, etanol veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) gibi çevreye 
duyarlı yakıtlara yönelmektedir.

MAHLE’nin temel iş alanı olan motorlar ve tahrik sistemlerinde, 
downsizing (küçülerek güçlenme konsepti), yani daha küçük ve 
daha tasarruflu motorlar, , motor aşırı doldurma sistemleri, enjek-
siyon sistemlerinin optimizasyonu ve elektrifikasyon gibi konular 
önemli trendlerdir. 

KATI AB SINIR DEĞERLERI, DAHA FAZLA BIYOYAKIT 
KULLANIMI, AĞIR VASITALAR IÇIN AĞIRLIK BONUSU
Politikacılar, çevreye duyarlı bölgeler oluşturuyor, trafiğe çıkış kısıt-
laması kararları alıyor, akıllı trafik yönetim sistemlerini teşvik ve 
enerji tasarrufu önlemlerini talep ediyor. Bu konudaki AB yöner-
gesi: 2020 yılına kadar filo tüketimi 95 g/km CO2 değerine indir-
genmelidir. Limit aşımı cezalandırılıyor: Her bir gram CO2 ve satı-
lan her binek araç için 95 €. Günümüzdeki ortalama CO2 emisyonu 
137 g/km’dir. Klima sistemlerinin iyileştirilmesi (7 g/km) ve biyoya-
kıt oranının artmasıyla (10 g/km), somut tasarruf mümkün olmak-
tadır. 95 g/km seviyesindeki maksimum hedefe ulaşmak için 
motor çevresinde gerekli önlemleri almak bir zorunluluktur. 

Belirlenen bu hedef, daha ağır araçlara olan talebin artmasıyla 
güçleşmektedir. Gerçi bu araçlara bir ağırlık bonusu verilmekte, 
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Konfor, güvenlik veya verimliliği artırmak için olsun: Araç teknolojileri giderek 
daha karmaşık hale geliyor. Bununla birlikte araç servisi ve bakımına olan bek-
lentiler de artıyor. Bir araç servisi, çalışmaların güvenli ve amacına uygun yürü-
tülmesi için doğru servis cihazlarına ve elbette ilgili teknik bilgiye ve bu bilginin 
uygulanma becerisine gerek duyar. Bu büyüyen segmentte iş ortaklarını des-
teklemek için MAHLE Aftermarket, grup bünyesinde yeni bir departman, 
MAHLE Servis Çözümleri’ni kurdu: Bu bağlamda yeni departman, uygulamaya 
dönük araç servisi donanımları ve kapsamlı bir servis paketi sunuyor. Böylece 
grubumuz araç servislerine sunduğu onarım ve bakım süreçleri alanındaki 
hizmet yelpazesini genişleterek komple tedarikçi olma yolunda ilerliyor.

PERFORMANS BIRLEŞIMI: AFTERMARKET’TEKI YETKINLIKLER
MAHLE Servis Çözümleri, Şirketler Grubu’na ait çeşitli bölümlerden farklı uzmanlık 
alanlarını bünyesinde birleştirmektedir. Örneğin MAHLE’den geliştirme partneri ve 
orijinal donanım tedarikçisi olarak araç klimaları, MAHLE Powertrain’den inovasyon 
yaratıcısı ve otomotiv endüstrisi tedarikçisi olarak test ve arıza tanı sistemleri, 25 yılı 
aşkın deneyimi ile MAHLE Behr Service’den klima servis cihazları ve MAHLE 
Grubu’na entegre edilmiş olan ABD’li uzman kuruluş RTI Technologies Inc.’den 
klima servis cihazları ve sıvı değişimi sistemleri. 

KATMA DEĞER: SERVIS PAKETI 
MAHLE Aftermarket yeni Servis Çözümleri bölümünde yüksek kaliteli ürünler-
den çok daha fazlasını sunuyor: Çok yönlü hizmetler içeren ve araç servisleri 
gereksinimlerine uygun hazırlanmış kapsamlı bir paket.

Eğitmeni eğitmek: Sahada veya MAHLE’de gerçekleştirilen eğitim çalışma-
larında MAHLE Aftermarket uzmanları, ticari ortaklara kapsamlı teknik bilgilerini 
vererek onların araç servisi müşterilerine profesyonelce danışmanlık hizmeti 
vermesini ve destek olmasını sağlar.

Servis destek hattı: Araç servisi ekipmanları alanında MAHLE Aftermarket 
ürün uzmanlarına bir direkt hat. Bu hat sayesinde ticari ortaklar, ürünlerin işlev-
leri, bakım ve arıza arama konularında veya araç servisi müşterilerinin karmaşık 
sorularında derhal yanıt bulmaktadır.

Teknik dokümantasyon: MAHLE Aftermarket ticaret ve araç servisleri için 
çok yönlü teknik bilgi yardımı sunuyor: Bilgilendiren broşürler ve kataloglar, 
hasar broşürleri, uygulamadan edinilip uygulamaya sunulan ipuçları ile Technical 
Messenger ve özellikle müşteriler için hazırlanan ve yılda 3 kez yayınlanarak 
pratik uygulamaya dönük teknik bilgi, sektör haberleri ve çok daha fazlasını 
içeren MAHLE Aftermarket News.

Satış sonrası teknik destek: İyi geliştirilmiş bir servis ağı, tüm bakım ve 
onarım ile ilgili konularda hızlı ve profesyonel destek sağlar.

Özel aletler: MAHLE Aftermarket, MAHLE ürünlerinin ve araç sistemlerinin 
profesyonelce onarımı ve bakımı için uygun aletleri ve yardımcı araçları size 
sunuyor.

MAHLE SERVIS ÇÖZÜMLERI: MAHLE AFTERMARKET, SERVIS CIHAZLARI VE HIZMETLERI ALANINDAKI SUNDUĞU 
ÜRÜN YELPAZESINI, BAKIM VE SERVIS ILE ILGILI HIZMETLERIN TÜM ALANLARINA YAYIYOR VE BÖYLECE ARAÇ 
SERVISLERI IÇIN KOMPLE TEDARIKÇI OLMA YOLUNDA BIR ADIM DAHA ILERI GIDIYOR.
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ArcticPRO
Günümüzde araç klima sistemleri neredeyse stan-
dart donanım olarak görülüyor. Bu sistemler giderek 
daha karmaşık hale gelmekte ve profesyonelce 
bakımları giderek daha zorlaşmaktadır; özellikle bu 
sistemler farklı soğutucu maddeler ile çalıştıkların-
dan, her biri spesifik kullanış biçimini zorunlu kılmak-
tadır. ArcticPRO ürün hattı, günümüzde kullanıl-
makta olan soğutucu madde türleri R134a ve 
HFO1234yf ve gelecekte benzer alternatifleri için 
uygun servis cihazlarını içermektedir.

SOĞUTUCU MADDE R134A IÇIN KLIMA SERVISI:
ArcticPRO ACX 180

  Kullanıcı dostu mini klavye, iyi okunur 3,5 inç renkli 
ekran

   33 dilde konforlu sezgisel menü sistemi

  Otomatik ve manüel mod seçilebilir

   Kişiye özel genişletilebilir araç veri tabanı

  Entegre yıkama fonksiyonu 

   Kolay kullanım için sağlam gövde muhafazası ve az 
sürtünmeli tekerlekler

  Servis kapakları üzerinden sağlanan kolay erişim ve filtre 
kurutucusu ve yağ değişimi için mevcut bakım delikleri 
sayesinde servis kolaylığı

   Yüksek filtre kurutma kapasitesi (150 kg)

  Binek araçlar, ağır vasıtalar ve hibrid araçlar için 

   SAE J 2788 ve J 2099 yönergeleri ile uyumlu

SOĞUTUCU MADDE HFO1234YF IÇIN KLIMA 
SERVISI:
Entegre soğutucu madde analiz işlevi ile ArcticPRO 
ACX 280
Soğutucu madde analizi bulunmayan ArcticPRO 
ACX 270, harici soğutucu madde analiz cihazı 
opsiyonel siparişi mümkün

  Kullanıcı dostu mini klavye, iyi okunur 3,5 inç renkli 
ekran

   33 dilde konforlu sezgisel menü sistemi

  Otomatik ve manüel mod seçilebilir

   Kişiye özel genişletilebilir araç veri tabanı

  Entegre yıkama fonksiyonu 

    Kolay kullanım için sağlam gövde muhafazası ve az 
sürtünmeli tekerlekler

  Servis kapakları üzerinden sağlanan kolay erişim ve filtre 
kurutucusu ve yağ değişimi için mevcut bakım delikleri 
sayesinde servis kolaylığı

   Yüksek filtre kurutma kapasitesi (150 kg)

  Binek araçlar, ağır vasıtalar ve hibrid araçlar için 

   SAE J 2843 ve J 2099 yönergeleri ile uyumlu

FluidPRO
Müşterilerin artan konfor arayışları ve diğer yandan 
yasa koyucunun CO2 azaltım hedefleri, bir yandan 
otomatik şanzımanlı veya otomatikleştirilmiş manüel 
vitesli araçların sayısının artmasına diğer yandan ise 
teknik açıdan giderek karmaşık şanzımanlara yön-
lendirmektedir. Araç üreticileri de bakım periyotlarını 
bu duruma bağlı olarak belirlemektedir. MAHLE, 
kolay kullanımı ve otomatik yıkama prosesleri ile 
göze çarpan otomatik şanzımanlı yıkama cihazı 
ATX 180 ile bu servis hizmetine destek olmaktadır.

PROFESYONEL ŞANZIMAN YAĞI DEĞIŞIMI:
FluidPRO ATX 180 

  2 terazi prensibi sayesine yüksek hassasiyet

   Her biri 25 litrelik temiz yağ ve kullanılmış yağ depoları

  Durulama ve temizleme katkı maddeleri kullanımı 
mümkün

  Otomatik işletim, manüel ayarlama veya düzenleme 
gerekli değil

  İvmelendirme işlevi (daha iyi temizleme etkisi için yağ 
devridaiminin hızlandırılması) 

  Neredeyse tüm araç uygulamalarında kullanılabilir 
adaptör kiti temin edilebilir 

NitroPRO
Yakıt tüketimini azaltma ve lastik basıncı izleme sis-
temleri çağında, doğru lastik basıncını sabit seviyede 
tutmak oldukça önemlidir. Optimum seviyede şişiril-
miş lastikler, yuvarlanma direncini azaltır ve yakıt 
tasarrufuna katkıda bulunur ve böylece lastik şeklinin 
değişiminin azalmasını sağlar ve bununla lastiklerin 
erkenden aşınmasını önler. Lastik basıncının aynı 
seviyede kalması, nitrojen dolumu ile sağlanabilir. 
Buna ilave olarak gaz, yangın oluşma riskini azaltır, 
bu nedenle ağır vasıtalar veya yarış arabaları gibi 
özellikle yoğun zorlama altındaki lastiklerde nitrojen 
kullanılır. Yeni MAHLE Servis Çözümleri bölümü, 
araç servislerindeki müşterilerimize NitroPRO ürün 
hattı ile araç lastiği nitrojen dolum işlemleri konu-
sunda da çözüm sunmaktadır. Cihazlardaki devrimci 
membran teknolojisi, mekân içindeki normal ortam 
havasını kullanarak, % 98’lik bir saflıkla nitrojen üre-
timini mümkün kılmaktadır.

NITROJEN ILE LASTIK ŞIŞIRME:
NitroPRO NTF 180 

  Araç servisinde mevcut olan basınçlı havadan yararla-
narak bağımsız nitrojen üretimi

   Yüzde 95 ve yüzde 98 nitrojen saflığı ayarlama opsiyonu

  Yenilikçi membran teknolojisi

   Basınçlı hava temizleme ve hazırlama işlemleri için 
entegre servis ünitesi

  Maks. altı lastik için aynı anda uygulanabilir otomatik 
durulama ve dolum modu

  Araçta ve cihazdaki nitrojen kalitesini kontrol etmek için 
saflık test ünitesi

SOMUT: YENI ÜRÜN HATLARI
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Motor sporları yarışlarının olduğu her yerde: MAHLE her zaman araçlarda yer 
alıyor ve neredeyse hep şampiyonların araçlarında. Örneğin Le Mans’ta. 70’li 
yıllardan beri, efsanevi 24 saatlik Le Mans yarışlarında zaferler hep MAHLE 
pistonları ile kazanılıyor, son 20 yılda ise arka arkaya. Her sınıf, mühendisler için 
ayrı bir meydan okuma oluşturuyor. Ancak: Formula 1 veya ralli olsun, açık ara 
en önemli mekanik bileşen, daima piston olmuştur ve öyle de kalacaktır. Le 
Mans için üretilen yarış dizel motorlarındaki benzersiz durum, 120 derecelik aşırı 
yatış açısıdır, bu da piston ve silindir gövdesi üzerine ağır yük binmesine yol 
açar. Bu amaç için MAHLE, NIKASIL® kaplama kullanarak silindir motor blo-
ğunda dayanıklı çözüm geliştirdi.
 
Le Mans yarışlarında hâlihazırda çelik pistonlar kullanılırken, bu durum For-
mula 1’de şimdiye kadar yalnızca inceleme aşamasındadır. Bununla birlikte, 
her yeni sezonda kurallarda öngörülen teknik yenilikler, MAHLE’yi de etkile-
mektedir. Tasarımcılar için en son zorluk, 2,4 litrelik V8 motorlardan yeni 1,6 
litrelik V6 turbo motorlara olan geçişti. Bunların belirgin daha küçük olmasına 
karşın, daha yüksek performans oluşturmakta ve dolayısıyla pistonlar için 
daha fazla yük getirmektedir. Bu yüzden MAHLE motor sporları birimi, yeni 
malzeme üretimine yoğunlaşmış ve toz metalurjisi formunda ve piston kafa-
sına ve segman kanalı duvarlarına uygulanan yeni kaplamalar için alüminyum 
alaşımlarını optimum seviyede geliştirme çalışmalarını hızlandırmıştır. Enerji 
Geri Kazanım Sistemi’ne (ERS) geçiş, piston tasarımında dikkate alınmalıdır. 
Çünkü elektromotordan krank mili üzerinden motora aktarılan yüksek harici 
tork, ilave gerilime neden olmaktadır. Formula 1’de her sezon ve her sürücü 

ŞAMPIYONLARIN

YOLUNDA 
MOTOR SPORLARINDA ELDE EDILEN BAŞARILAR, KARAYOLU TRAFIĞINE DE AKTARILABILIR. MAHLE TÜM YARIŞ 
SINIFLARINA AKTIF OLARAK, ÖZELLIKLE MOTORLARIN KALBINDE KATILIM GÖSTERIYOR.

için sekiz yerine beş motora izin verildiğinden, genel olarak tüm bileşenlere 
ek yük gelmesi aşikârdır. 
 
Bu premium yarış sınıfı, ne kadar büyüleyici ve seyirci için cazip olursa olsun, 
MAHLE mühendisleri diğer yarışlar için aynı titizlikle çalışmaya devam etmelidir. Bu, 
elbette 846 kW (1150 HP) ve 5.500 Nm’yi aşan tork gücündeki makinelerin elektro-
nik olarak 160 km/sa hız sınırlamasına tabi olduğu kamyon yarışlarında göze çarp-
maktadır. Yarış kamyonlarının 200 km/sa üzeri hızlara erişmesi mümkün olmakta-
dır. Diğer bir örnek: FIA Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki araçlara ve motorlara çok 
farklı beklentiler yönlendirilmektedir. Çakıl, kar ve asfalt pistler arasındaki sürekli 
geçişler nedeniyle, araç bileşenleri hem az yükle uzun mesafelere hem de sürekli 
tam gazla sürüşlere göre tasarlanmış olmalıdır. MAHLE diğer birçok uluslararası 
yarış serilerinde de yer almaktadır: Bu konuda MAHLE’nin BMW Motor Sporları 
resmi partneri olarak katıldığı ABD’deki NASCAR veya Alman Pist Arabaları Şam-
piyonası’nı (DTM) sayabiliriz. Burada MAHLE talep edilen V8 motorlardan gelecek-
teki dört silindirli motorlara geçiş çalışmalarına eşlik etmektedir. MAHLE, iki tekerlekli 
araçlarda da aynı başarıyı gösteriyor. Örneğin motosiklet yarışlarının en üst sınıfı 
olan MotoGP’de bileşenler dakikada 18.000 devire dayanmaları gerekmektedir. 
Burada piston eteğine uygulanan nano kaplamanın büyük yardımı vardır.
 
Tüm bunlar, elbette aşırı koşullar olmakla birlikte, aynı zamanda büyük ölçekli 
seri üretimleri için öngörülen yeni geliştirmelerin arkasındaki itici güç olmaktadır. 
Sonuç itibarıyle, yarışlarda kendisini kanıtlayan nesne, günlük yaşantıda da 
gayet iyi hizmette bulunacaktır. 

 A F T E R M A R K E T 8n e w s
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YOLUNDA 
İçten yanmalı motorun yanma odasındaki sıcaklık ne kadar yük-
sek olursa, ısı dağılımı da o kadar önemli olur. Bunun pistondaki 
anlamı: Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemenin yanı sıra 
soğutma galerisinin geometrisi de aynı oranda önemli olmasıdır. 
Ancak: Piston tek bir blok halinde dövülmüş ise piston kafası ve 
eteği arasında oluşturulacak soğutma galerisi, emek gerektiren 
bir çalışma adımı olacaktır. Bu durumda, pistonu iki parça 
halinde dövme işleminden geçirmek ve soğutma galerisini daha 
sonraki orta kısmından iki yönde tornalayıp, sonunda her iki 
piston parçasını birleştirmek iyi bir çözüm olacaktır. Ancak bu 
zekice fikir, büyük bir zorluk içermekte: Birleşme yerinin kararlı-
lığı ve dayanma kapasitesi. 

Sürtünme kaynağı tekniği, oluşturulan birleşme yerlerinin niteliği, 
temel malzeme ile özdeş veya hatta daha sağlam olan birleşme 

IKI YARIMDAN BIR BÜTÜN 
NASIL OLUŞUR.

FERROTHERM® sarkaç etekli bu pistonların 
tepe kısmı dövme çelikten üretilmektedir. Bu 
pistonun soğutma galerisi katı metalden 
tornalanmalıdır. Bunun için ince işlenmiş ve 
kavisli bir tornalama aletinin ısmarlama imal 
edilmesi gerekmektedir. Çeliğin sertlik ve 
dayanıklılığı, çok yüksek kesme kuvvetleri 
üretir, soğutma galerisinin imalatı da buna 
bağlı olarak son derece karmaşıktır.

MONOTHERM® piston: Soğutma galerisinin 
üretimi, karmaşık yapıda ve kavisli olarak imal 
edilmiş bir torna tezgahı kullanarak gerçekleşir; 
bunun hem hassas hem de sağlam olması 
gerekir. Daha sonra soğutma galerisi, iki çelik 
sac parçası ile preslenerek kapatılır.

TopWeld® sürtünme kaynaklı piston: Soğutma 
galerisinin bu yöntemle üretilmesi, alışılmış 
(ve dolayısıyla daha sağlam) torna düzeneğine 
kıyasla, belirgin bir şekilde daha kolay ve 
hızlı gerçekleşir. Bunun için piston alt ve üst 
parçalarının her birine yarım piston soğutma 
kanalı tornalanır. Sürtünme kaynağı uygula-
narak, komple ve kapalı bir soğutma galerisi 
oluşturulur.

yerlerinin ortaya çıktığı az sayıdaki birleştirme teknolojilerinden 
biridir. Ancak bunu uygulamaya koymak için karmaşık bir cihaz 
kullanmak gereklidir: İşlenen parçaları tutmak için bir sabit ve bir 
döner düzeneğe sahip bir sürtünme kaynağı makinesi ve güçlü 
bir akım besleme birimi. Çünkü iki piston parçasının sürtünme-
sinden bir sürtünme kaynağı birleşimi oluşması için 750 kW’lık 
bir tahrik kuvvetine sahip bir makine gerekmektedir. (Kıyaslamak 
için: Bir metro lokomotifi bu seviyede bir tahrik kuvvetine sahiptir!)

MAHLE sürtünme kaynağı teknolojisini, onlarca yıldır valf üreti-
minde, valf diski ve valf sapının yüksek dayanımlı birleştirme 
işleminde kullanmakta ve bu deneyimden, güncel lider ağır 
vasıta üreticileri tarafından orijinal donanım olarak monte edil-
mekte olan sürtünme kaynaklı TopWeld® pistonlarının üretiminde 
de yararlanmaktadır.

SOĞUTMA KANALLARININ EVRIMI

Pistondaki 

Sürtünme bölümü. Pistonun bir parçası 
imal edilmiş, diğer parçası tornalanıyor. 

Dur! Son olarak, dönen kısım aniden durdu-
rulur ve pistonun birleştirilen parçaları kuvvet 
uygulanarak malzeme soğuyuncaya ve katı-
laşıncaya kadar aynı konumda tutulur. 

Soğuk şekillendirme. Her iki parçanın 
rotasyonu ve uygulanan bastırma kuvve-
tinin etkisi altına alınan malzeme, eklem 
yerinde ısınmaya ve akışmaz kıvamda 
(viskoz) olmaya başlar ve bu yönteme özgü 
sürtünme kaynağı şekillenmesi oluşur.

EN IYI BAĞLANTI, MALZEMENIN KENDISI KADAR GÜÇLÜ OLANDIR. BU NEDENLE MAHLE’NIN YENI TOPWELD® 
PISTONUNUN IKI YARISI ÖZEL BIR IŞLEM ARACILIĞIYLA BIRBIRINE BAĞLANMAKTADIR: SÜRTÜNME KAYNAĞI. BU 
ŞU ANLAMA GELIR: PISTON KAFASI VE ETEK KISMI, BIRBIRLERINE YAPIŞINCAYA KADAR YOĞUN BASINÇ ALTINDA 
SÜRTÜNME IŞLEMINDEN GEÇIRILIR. ESAS ITIBARIYLE, BUNUN IÇIN GEREKLI OLAN KUVVETLERI ÜRETECEK 
DOĞRU EKIPMANA SAHIPSENIZ, SON DERECE KOLAY BIR IŞLEM.

SÜRTÜNMELER
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SEGMAN SETI
Ticari taşıtlar için

Özellikler:
Ürün tanımı

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

YAKIT FILTRESI
Ağır vasıtalar için

Özellikler:
Ürün tanımı

Mercedes-Benz Actros MP4; 12,8 l, 6 silindir, 310–375 kW 
(motor: OM 471)
Ana filtre (patentli) ve ön filtre
KX276/6 KIT (MAHLE Original ve Knecht) 

TURBOŞARJ
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

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

HAVA FILTRESI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

BMW 1, 2, 3 ve 4 serisi; 2,0/3,0 l, 4–6 silindir, 
170–250 kW (motor: N55 B30 A)
LX 2076/1 (MAHLE Original) 

MAHLE ARCTICPRO ACX 270/280
Soğutucu madde HFO1234yf kullanan 
araçlar için klima servis cihazı

İki varyasyon olarak sunuluyor: Dahili 
soğutucu madde analizi ile ACX 280, harici 
soğutucu madde analiz seçeneği ile ACX 
270 (analiz cihazı olmadan servis mümkün)

MAHLE ARCTICPRO ACX 180
Soğutucu madde R134a kullanan 
araçlar için klima servis cihazı

Hibrid araçlarda servis mümkün; 
SAE standartlarına uygun olarak 
tasarlanmıştır

MAHLE FLUIDPRO ATX 180
Otomatik şanzıman yıkama cihazı

Mükemmel şanzıman temizleme işlemi için 
ivmelendirme; durulama ve temizleme 
işlemleri için katkı maddesi kullanımı mümkün

MAHLE NITROPRO NTF 180 
Nitrojen ile lastik şişirme cihazı

Devrimci membran teknolojisi sayesinde 
dahili nitrojen üretimi; altı lastiğe kadar 
otomatik servis mümkün

MAHLE SERVIS ÇÖZÜMLERI’NDEN YENI ÜRÜNLER
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KIT
Çeşitli motorlar için

Özellikler:
Ürün tanımı

Volvo Penta; 16,1 l, 6 silindir, 430–485 kW  
(motorlar: TAD 1641 GE, TAD 1642 GE)
Segman taşıyıcı, soğutma galerisi 
037 AY 00108 090 (MAHLE Original)

TURBOŞARJ
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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

TURBOŞARJ
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Peugeot 307 2.0 HDi; 2 l, 4 silindir,  
136 kW (motor: DW10BTED4)
039TC17732000 (MAHLE Original) 

ENTEGRAL TERMOSTAT
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Ford Focus, Mazda 3, 5, MX5; 1,8/2,0 l, 4 silindir, 81–184 kW 
(motorlar: R9DA, LF17, LF5H/W, L823, L828) 
TI 202 82 (her biri MAHLE Original ve Behr)

ELEKTRONIK KONTROLLÜ TERMOSTAT
Binek araçlar için

Ürün tanımı

BMW 2, 3 ve 5 serisi, X1, Z4; 2,0 l,  
4 silindir, 120–180 kW (motor: N20)
TM 25 108 (MAHLE Original ve Behr)



X

Bu delikler, yalnızca “sulu”, yani doğrudan soğutma sıvısı ile temas halindeki 
silindir gömleklerini (tip WN) etkilemekte, daima su ceketi alanında ve özellikle 
orada, pistonun üst ve alt ölü noktasında bulunmaktadır. Bu delikler, yalnızca 
basınç ve karşı basınç taraflarında oluşmakta ve içeriye doğru büyümektedir. 

Bu kusurların döküm işlemi ile bir ilgisi var mı? Veya hava kabarcıkları gri dökme 
demirde mi sıkışıp kalıyor? İkisi de değil. MAHLE, silindir gömlekleri üretme 
işleminde santrifüjlü döküm yöntemi kullanmaktadır. Döküm işlemindeki ergime 
sırasında ortaya çıkan yüksek merkezkaç kuvvetleri güvenilir bir şekilde kabar-
cık ve boşluk oluşumunu engeller. Yani, bunu kesinlikle bir üretim hatası ile ilgisi 
yoktur ve burada farklı bir olgu söz konusudur: Karıncalanma şeklinde çukur-
laşma veya teknik tanımla kavitasyon.

KAVITASYON: BIR TITREŞIM SORUNU
Piston, silindirde üst ve alt ölü noktası arasında hareket ettiğinde, temas yönünü 
değiştirir. Sulu gömleklerdeki temas kuvveti, su gömleği çevresinde titreşimlere 
yol açabilir. Bir titreşim döngüsü sırasında, su içinde geçici olarak bir vakum 
oluşur. Silindirin dış çevresinde oluşan küçük buhar kabarcıkları, su kolonu geriye 
salınmaya başladığında içeriye doğru göçer. Su, daha sonra silindir gömleğine 
doğru ivmelendirilir ve yüzeye çarpar. Kinetik enerji, silindir gömleğinden minik 
parçacıklar yırtar. Bunun sonucunda, silindirin yan duvarı o kadar ağır erozyona 
uğrar ki, silindirin içine su girer. Vahim sonuç: Silindir yüzeyi bir kez bozulursa, 
kavitasyona karşı savunmasız kalır ve daha sonra korozyon da devreye girer.

SESSIZ VE AKICI ÇALIŞMA NE KADAR YÜKSEKSE, RISK O 
KADAR AZALIR
Piston tasarımında MAHLE, bu sessiz ve akıcı çalışmaya büyük önem vermek-
tedir, çünkü bu özellik ne kadar yüksekse titreşimler o kadar azalmaktadır. Bu 
hedefe ulaşmak için, pistonun yapısını optimum seviyeye çekmek adına, motor 
dışını ve motor içini kapsayan birçok test yapılmaktadır. Silindir gömleğinin 
kendisi de az titreşimli olarak çalışmalıdır. Bu, direkt olarak üst tarafta gömlek 
flanşının altından ve aşağıda motor bloğunda maksimum hassasiyetle tamamen 
sabitlendiğinde sağlanmaktadır. Bu durum, hassas üretim çalışmasını ve çok 
küçük tolerans değerlerine riayet edilmesini gerektirmektedir.

RISK FAKTÖRÜ: SOĞUTMA SIVISI SICAKLIĞI
Özellikle 50 °C ile 70 °C arasında değişen düşük soğutma sıvısı sıcaklıklarında 
çalışan motorlar, kavitasyona karşı savunmasızdır. Buna karşın, 90 °C ve 

100 °C aralığındaki kapalı bir soğutma sisteminde aşırı basınç oluşur. Bu basınç 
seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar az buhar kabarcığı ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla soğutucunun veya genleşme haznesinin kapağı ve yine hava tahliye 
vidaları tamamen sızdırmaz şekilde kapanmalıdır. Bununla birlikte, örneğin 
bozuk bir conta nedeniyle soğutma sıvısı devresinde aşırı basınç oluşmazsa, 
kaçınılmaz olarak soğutma sıvısının kaynama noktası düşmeye başlar ve kavi-
tasyon riski artar. 

Hızlı bir şekilde istenen çalışma sıcaklığına ulaşmak ve motorun çalışma duru-
muna ve yüke bağlı olarak doğru sıcaklık kontrolünü sürdürmek için, son derece 
hassas termostatlarla donatılmış optimum seviyede çalışan bir sıcaklık yönetim 
sistemi önemlidir. Bir kamyon sürücüsü termostatı söker ve motoru termostat-
sız çalıştırırsa, bu durumun tam tersini elde eder!

DONMAKTAN KORUYAN NESNE, KAVITASYONDAN DA KORUR
Temel görevi olan, soğutma sistemini donmaya karşı korumanın yanı sıra 
antifriz sıvısı, çok daha fazlasını yapar: Kaynama noktasını yukarıya taşır ve 
böylece buhar kabarcıkları oluşum riskini azaltır. Aynı zamanda, soğutma 
pompasının contaları yağlanır ve motordaki korozyon önlenir. Bu nedenle 
soğutma suyuna genel olarak antifriz sıvısı eklemek gereklidir, yani yaz ayla-
rında veya sıcak ülkelerde veya binalarda çalıştırılan jeneratörlerde de antifriz 
kullanımı önerilir. 

KAVITASYONA KARŞI EN IYI SIGORTA:  
YÜKSEK MALZEME VE IŞLEME KALITESI
MAHLE silindir gömlekleri, yüksek nitelikli malzemenin dar toleranslar çerçeve-
sinde kullanılmasıyla üretilmektedir. Ürün yapısının kalitesi, dış ve iç yüzeyleri, 
özellikle mükemmel şekilde uyumlu o-ring contalar, kavitasyona karşı daya-
nımda katkı sağlayan kalite özellikleridir.

ORIJINAL DONANIMDAN AFTERMARKET’E
Bilmeniz işinize yarayacaktır: MAHLE, dünya çapında neredeyse tüm motor 
üreticileri için silindir gömlekleri geliştirmekte ve üretmektedir. Burada kullanılan 
alaşım bileşimleri, ergime ve ısıtma işlemleri ve makine ile yapılan işlemlerdeki 
dar tolerans değerlerini orijinal donanım müşterileri ile birlikte belirlenmektedir. 
Uygulanan bu sıkı kalite standartları, ister doğrudan motor üreticilerinin üretim 
hatlarına gitsin isterse Aftermarket’teki motor onarımı işinde çalışan partnerle-
rimiz tarafından monte edilsin, tüm MAHLE ürünlerinin imalatı için geçerlidir.

Gömleğin su kolonu (ceketi) çevresinde biriken çok sayıda küçük delik, kavitasyonun açık 
bir göstergesidir.

Kesit görünümünde daha açık bir şekilde, tipik kavitasyon hasarı gözükmektedir: İçeriye 
doğru gittikçe boşluklar büyüyor.

çürükler
Mİ VAR?

MAHLE MÜHENDISLERINE DÜZENLI OLARAK ARAÇ SERVISLERI VE MOTOR REKTIFIYECILERI TARAFINDAN HASAR 
TEŞHISINE DÖNÜK SORULAR YÖNLENDIRILMEKTE VE BU ARADA BAZEN SILINDIR GÖMLEKLERINDE ORTAYA ÇIKAN 
KÜÇÜK DELIKLER SÖZ KONUSU OLMAKTADIR. 

KAVITASYON: NASIL OLUŞUR VE ONU NE ÖNLER.

TEORI VE UYGULAMA

SİLİNDİR GÖMLEĞİNDE 
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MODERN KABIN HAVA FILTRELERI NELER YAPABILIR VE NELER YAPAMAZ.

Toz, polen, sporlar, duman ve kurum, frenlerin ve lastik-
lerin sürtünme aşınması, ozon ve diğer gazlar, benzen ve 
kükürt bileşikleri gibi solunan havanın içerdiği sağlıksız 
ve tehlikeli madde listesi oldukça uzun. Buna bağlı olarak, 
kabin hava filtrelerine yöneltilen gereksinimler de öyle. 
Bir binek araç filtresi, saatte 100.000 litreye varan kirli 
havayı temizlemesi gerekmekte, kamyon filtrelerinde ise 
bu miktar beş kat daha fazla olmaktadır. 

Bu iş yüküyle başa çıkmak için, modern kabin hava filtreleri yük-
sek seviyede aktif filtre malzemeleri ile donatılır. Bu filtreler 
genelde çok katmanlı olarak imal edilir: İki yüksek performans 
keçesi arasına bir katman aktif karbon yerleştirilir. Burada görev-
ler açıkça tanımlanmıştır: Keçe katmanı, polen, parçacıkları ve 
diğer katı maddeleri dışarıda tutar ve aktive edilmiş karbon kat-
manı ise ozon, kokulu maddeler, azot oksit ve su buharı veya 
benzin molekülleri gibi gaz halindeki zararlı maddeleri yakalar ve 
bunları depolar. 

Kabin hava filtresinin filtre performansı ve depolama kapasitesi, 
orijinal donanımın teknik özellikler belgesinde tam olarak tanımlanır. 
Bir kabin hava filtresinin kullanım ömrü, araç üreticisine bağlı olarak 
30.000 km veya iki yıldır. Ancak, mikrobiyolojik kontaminasyon 
seviyesinin yüksek olması nedeniyle, yılda en az bir kez filtreyi 
değiştirmek tavsiye edilir.

EVAPORATÖR: FILTRE SISTEMININ HIJYEN HANDIKABI
Bu hesaplamalar, salt filtre performansını baz almaktadır, yani 
çevre havasının normal koşullar altında emilmesine ve ayrıştırıl-
masına dayanmaktadır. Uygulamada ise kabin hava filtresinin 
küçümsenmeyecek bir handikabı vardır: Evaporatör, yani araç 
kabininin içindeki havayı serin tutmaya yarayan klima cihazının 
parçası. Onun soğutma lamellerinin üzerinde ortam havasının 
nemi yoğuşmaktadır. Bu yoğunlaşmış su, aslında tamamen 
zararsızdır. Ancak düşük kaliteli filtre elemanı (ucuz filtre) veya eski 
ve ağır derecede kirlenmiş filtre nedeniyle bakteri seviyesi artarsa, 
bu hızlı bir şekilde küf mantarı oluşmasına yol açabilir. Bunlar ise 
evaporatörün nemli yüzeyi üzerinde birikir ve çeşitli mikroorga-
nizmalar ile birlikte yaşayan birikintiler olarak ortaya çıkar. Bu 
sağlığa zararlı kolonizasyon, ancak havalandırma nozullarından 
küf ve çürük kokusu sızdığında fark edilir. Gözlerde ve burunda 
oluşan kaşıntı da bir diğer alarm sinyalidir.

AKTIF KARBON, ZARARLI MADDELERE KARŞI SAVAŞIR 
Bakteriyel kirlenmeye karşı en etkili yöntem, hâlâ kabin hava 
filtresinin düzenli olarak değiştirilmesidir. Gerçi kabin hava filtresini 
çeşitli kaplamalar yardımıyla antibakteriyel yapmayı hedefleyen 
çabalar var, ancak hem deneylerde hem de uygulama testlerinde 
bunların kesinlikle etkisiz kaldığı kanıtlanmıştır.

Zehirli maddelerin filtrelenmesi ve yüzeye tutunması sırasında 
oksidasyon prosesleri gerçekleşmekte ve bu prosesler nedeniyle 
filtre çekirdeğindeki karbon parçacıkları yavaş yavaş tükenmek-

n e w s
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GERM HÜCRESİ: 
EVAPORATÖR Bir klima sisteminin konstrüksiyonu ve bileşenleri. 

Polen filtresi, kendisinden hemen sonra gelen 
evaporatörü ve eşanjörü her türlü kirlenmeye 
karşı korur. İklimlendirme sistemi çalışırken, 
evaporatörde su yoğuşur. Filtre kurumazsa, 
kullanım ömrü ciddi yara alır.

LAK tipi kabin hava filtrelerinde iki keçe katmanı 
arasında aktif karbon katmanı bulunmaktadır. Bu 
filtreler, gözenekli yapısı sayesinde oldukça büyük 
bir yüzeye sahiptir, bu yüzeyde zararlı maddeler ve 
kokular mükemmel bir şekilde tutulur ve absorbe 
edilir. Böylece örneğin zararlı ozon neredeyse 
tamamen oksijene dönüştürülür. 

Direkt kıyaslama: Solda fabrikadan yeni çıkmış 
bir kabin hava filtresi, sağda ise 10.000 km’den 
sonra değiştirilmiş olan. 

Kirlenmiş bir filtre yüzeyinin taramalı elektron 
mikroskobuyla alınmış görüntüsü, filtre liflerine 
yapışmış polenleri gösteriyor. (Aşağıda soldaki 
böcek bacağı, oranları ortaya koyuyor.)

Montaj sırasında yeni bir filtrenin yüzeyi böyle 
gözüküyor.

Kıyaslamak için: Yeni bir evaporatör ve çok 
kirlenmiş bir evaporatör.

tedir. Bu aşamada, artık filtre görevini tamamlamıştır ve değişti-
rilmesi gerekir. Havalandırma nozullarından hoş olmayan bir koku 
gelmesi, değiştirme işleminin gecikmiş olduğunun açık bir işare-
tidir. Bu durumda artık kontamine olan ve kirlenen çevre birimleri, 
özellikle evaporatör de temizlenmelidir.Bu da çok uzun süre 
geciktirilirse, evaporatörün yenisiyle değiştirilmesi riski belirecek 
ve müşteriniz için buna bağlı ilave masraflar ortaya çıkacaktır.

MÜŞTERINIZ BU KONUDA NE YAPMALI KI, KLIMA 
CIHAZI DAHA UZUN SÜRE SAĞLIKLI ÇALIŞABILSIN?
Güvenilir koruma yalnızca, kabin hava filtresi değiştirme aralı-
ğını gönüllü olarak kısaltarak, idealde yılda iki defaya düşürerek 
elde edilebilir:

Ilkbaharda, soğuk kış günlerinde filtrede biriken kirlenmeler-
den arınmak için. Böylece klima cihazı yaz boyunca verimli 
çalışabilir ve “nefes alabilir”.

Sonbaharda, yazın toplanan polenlerden ve zararlı madde-
lerden kurtulmak için. Böylece soğuk kış mevsiminde tam 
ısıtma performansından yararlanılabilir ve aracın camları hızla 
buğudan temizlenebilir. 

Destekleyici olarak müşterinize şu uygulama ipuçlarını vere-
bilirsiniz:

20 saniye kuralı. Araç uzun süre güneş altında durmuşsa, 
ilk önce pencereler açılarak araçta birikmiş ısının dışarı çıkması 
sağlanmalıdır. Klima cihazı ancak bundan sonra devreye alın-
malı ve pencereler kapatılmalıdır. Bu, enerji tasarrufu sağlar, 
klima cihazını korur ve hoş bir kabin içi sıcaklığına ulaşmak için 
gereken soğutma süresini kısaltır. 

8 derece kuralı. Aracın klima cihazındaki sıcaklık, kabin içi 
sıcaklığın en fazla 8 °C altına ayarlanmalıdır. Somut olarak 
bunun anlamı: Örneğin dışarıda 30 °C hüküm sürüyorsa, klima 
cihazı sıcaklığı 22 °C’den daha düşük bir değere ayarlanma-
malıdır.

10 dakika kuralı. Varış yerine ulaşmanızdan yaklaşık 10 
dakika önce, klima cihazı devre dışı bırakılmalı ve havalan-
dırma ayarı taze havaya çevrilmelidir. Böylece araçtan çıkıldı-
ğında sıcaklık şoku yaşamak zorunda kalınmaz, ayrıca evapo-
ratörün ve hava kanalları yoğunlaşmış su tarafından kurutulması 
sağlanır. Bu, nemi ortadan kaldırır ve küf mantarlarının, bakte-
rilerin ve mayaların büyümesini yavaşlatır.

2 yıl kuralı. Her 2 yılda bir klima servisi yapılmalıdır. Ancak bu 
şekilde, soğutucu devresi öngörülen miktarda soğutucu 
madde ve yağ ile beslenmesi sağlanır, bu ise maksimum 
soğutma performansı ve soğutucu kompresörün uzun bir 
kullanım ömrü için ön koşuldur. 

TEORI VE UYGULAMA

Eşanjör
Evoporatör Aktif karbonlu 

polen filtresi

Fan çarkı/fan
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Günümüzde dizel binek araçların neredeyse tamamı turboşarj 
teknolojisi ile çalışır: Burada egzoz gazı enerjisi bir türbin vasıta-
sıyla içeri alınan emiş havasını sıkıştırmak ve motora daha geniş 
bir hava kütlesi sevk etmek için kullanılır; bu bağlamda 300.000 
devir/dakikaya varan devir sayıları sıkça görülür. Bu güç paketle-
rini aşırı devirden ve motoru aşırı yüklenmeden korumak adına, 
şarj basıncının, yani türbin devir sayısının kontrol edilmesi kesin-
likle gerekli olmaktadır. Bu önceleri Wastegate denilen bir sis-
temle gerçekleştirilmekteydi (Resim 1). Bu baypas, bir kanat 
aracılığıyla türbin çarkı üzerinden ne kadar egzoz gazı gönderi-
leceğini kontrol eder. Bu kanat açılır açılmaz, türbin devir sayısı 
dolayısıyla şarj basıncı sınırlandırılır.

Günümüzde, şarj basıncı kontrolü büyük ölçüde değişken türbin 
geometrisi olarak adlandırılan sistem ile gerçekleşir, kısaca VTG. 
Ayarlanabilir sevk kanalları türbin çarkı etrafında monte edilmiştir; 
bunlar motor devrine bağlı olarak egzoz gazı akışını çeşitli açı-
larda egzoz türbinine sevk eder ve böylece her zaman gereken 
şarj basıncını sağlar. 

Düşük motor devirlerinde de yeterli şarj basıncını kullanıma 
sunmak için, sevk kanalları dar bir açı ile konumlandırılmıştır. 
Böylece egzoz gazı akışı yalnızca türbin çarkının dış kenarına 
gelir ve dolayısıyla daha fazla döndürme kuvveti oluşturur. Buna 
ek olarak egzoz gazı bu bölgede, sevk kanallarındaki kesit 
daralması sayesinde güçlü bir şekilde ivmelendirilir (Resim 2).

Motor devir sayısı arttıkça sevk kanallarının açısı dikleşir. Kesit 
alanının açılışı artar ve egzoz gazı akışının tamamı bütün enerjisiyle 
türbin yüzeyine çarpar (Resim 3).

DEĞIŞIM YAPILMASINA RAĞMEN BASINÇ YOK MU?
Yeni bir turboşarj montajından sonra performans hâlâ zayıfsa 
veya başka sorunlar yaşanıyorsa, sahip olduğumuz deneyim, 
bunun turboşarjın kendisinden kaynaklanmadığını söylüyor. 
Burada yapılması gereken şey, arızaya neden olarak yeni tur-
boşarjı görmeden önce, bu hatanın nereden kaynaklandığını 
saptamak ve bertaraf etmek olacaktır. Bu sırada turboşarjın 
fabrika ayarını hiçbir koşulda değiştirmemek gerekir!

Besleme havası hattı: Hiçbir şey sızdırmıyor, değil mi?
Montaj işlemi sırasında sıklıkla contalar hasar görmekte veya 
hortum kelepçeleri doğru oturtulamamaktadır. Sonuç: Şarj 
basıncı kaçağı.

Arıza belleği: Silindi mi?
İlgili arıza belleği kayıtları silinmezse, motor kontrol ünitesi acil 
durum modunda kalır. Bu durumda işlevselliği kontrol etmek 
için bir test sürüşü yapmak mümkün değildir.

Emme kanalı: Açık mı?
Onarımdan önce, koruma önlemi olarak emme hatları temizlik 
bezleri ile tıkatılmışsa, bunların derhal kaldırılması gerekir. (Bazı 
turboşarjlar böyle unutulmuş bir bez parçası tarafından tahrip 
edilmiştir!) Kirlenmiş hava filtresi prensip olarak değiştirilmelidir.

Sensör kablosu ve hortum sistemi: Bağlanmış mı?
Takılmamış bir düşük basınç hortumu veya yanlış takılmış 
bir fiş, ünitenin performansında hızla düşüşe yol açabilir. 
Gözle yapılan dikkatli bir denetim, burada en kötü olasılığı 
önleyecektir. 

Egzoz sistemi: Temizlenmiş mi?
Tamamen dolmuş bir dizel parçacık filtresi, öylesine yüksek bir 
karşı basınç oluşturabilir ki, turboşarj artık gereken devir sayı-
sına ulaşamaz. Bu nedenle, turboşarjın hasar gördüğünden 
şüphelenildiğinde, şarj durumu kontrol edilmelidir.

Önemli: Maksimum türbin devir sayısının aşılması, tur-
boşarjı tahrip edeceğinden, VTG düzenlemesini ayar-
larken azami hassasiyet gereklidir. Dolayısıyla, her bir 
MAHLE turboşarjı üretim prosesi sırasında işlev bakı-
mından kontrol edilmekte ve nihai kontrol aşamasında 
hassas kalibrasyondan geçirilmektedir. Fabrika ayarını 
değiştirmek, bu nedenle ciddi sonuçlar doğurmaktadır!

 A F T E R M A R K E T
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Resim 2: Düşük motor hızında, VTG turboşarjın sevk kanalları dar bir 
açıyla durur. Bu kanallar, bu sayede egzoz gazı akışını yoğunlaştırır, 
ivmelendirir ve onu türbin çarkının dışına yönlendirerek maksimum 
etkisini göstermesini sağlar. 

Resim 3: Yüksek motor hızında VTG turboşarjın sevk kanalları açılır, 
böylece egzoz gazının tamamı bütün enerjisiyle türbin yüzeyine çarpar.

MAHLE TURBOŞARJLARDAKI DEĞIŞKEN TÜR-
BIN GEOMETRISI (VTG), HER MOTOR DEVRIN-
DE DOĞRU ŞARJ BASINCINI NASIL SAĞLAR.

Bir ayarlama 
meselesi

PERFORMANS: 
SÜREKLI 

Resim 1: Wastegate şarj basıncı regülatörü ile donatılmış binek araç 
turboşarjı. Kanat açık iken egzoz gazı türbin çarkına teğet geçer, türbin 
devir sayısı ve bununla şarj basıncı düşer.

TEORI VE UYGULAMA
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yüzünü şekillendiriyor
MAHLE

ARAÇLARIN 
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MAHLE’NIN KÂR MERKEZI “ARAÇ ÖN KISMI MODÜLLERI”, KÜRESEL BAZDA KOMPLE ARAÇ ÖN 
KISIMLARI ALANINDA OTOMOTIV ENDÜSTRISININ YEGANE GELIŞTIRME PARTNERIDIR. BU 
ORTAK GIRIŞIMDEKI ÜÇ UZMAN BÖLÜMDEN BIRISI OLARAK MAHLE BEHR, ORIJINAL DONANIM 
SEKTÖRÜNDE INOVATIF SOĞUTMA BILEŞENLERINI SAĞLAMAKTADIR. 

Bir aracın çehresi, o aracın karakterinin önemli bir bölümünü 
oluşturduğundan yalnızca güzel gözükmekle kalmamalı, aynı 
zamanda işlevselliği de iyi olmalıdır. Konuştuğumuz konu, elbette 
otomobillerin ön kısımları, entegre far işlevleri, soğutma bileşen-
leri ve darbe yönetimi sistemleri ile komple araç ön kısımlarıdır. 
Kâr merkezimiz, araç ön kısmı modülleri HBPO GmbH’nın 
uzmanlık alanı, işte bu alandır. 2004 yılında üç uzman şirket bir-
leşerek, kendi uzmanlık alanlarındaki teknik bilgiyi aktardıkları bir 
ortak girişim oluşturdu: Bu girişimde Hella, en modern aydınlatma 
teknolojisi ve elektronik için sorumlu iken, Plastic Omnium, 
boyanmış plastik montaj parçaları, darbe yönetimi ve yaya 
koruma modülleri temin etmekte ve MAHLE Behr ise inovasyon, 
performans ve montaj alanı açısından optimum seviyeye getiril-
miş soğutma bileşenleri ile katkıda bulunmaktadır.

HBPO’nun başarı hikayesi 1992 yılında başladı, o sıralar Hella 
KGaA Hueck & Co. adıyla dünya çapında ilk kez, komple araç 
ön kısmını VW Golf için üretmişti. Komple araç ön kısmı modül-
lerinin geliştirilmesi, montajı ve lojistiği alanlarında tek sistem 
bütünleştiricisi olarak şirketin günümüzde premium segmentte 
çok sayıda müşterisi bulunmaktadır. Örneğin dağıttığı tedarikçi 
ödülleri “Supplier Awards” da Porsche, Panamera’nın araç ön 
kısmı modülün mükemmel performansını ödüllendirdi. Porsche 
Cayenne’nin çehresi de HBPO tarafından geliştirildi ve üretildi.

MAHLE Behr’nin katkısı şu açıdan önemlidir, montaj alanı optimize 
edilmiş soğutma modülleri sayesinde standart çözümlerle karşı-
laştırıldığında, yaklaşık 80 mm yükseklik, 30 mm derinlik ve yak-
laşık 1,000 gr ağırlık tasarruf edilebilmektedir. Bu şekilde tasarruf 
edilen alan, örneğin yayaların korunmasına ilişkin artan gereksi-
nimleri karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca, soğutma bileşenleri 
yüksekliğindeki genel azalma sayesinde, motor soğutma için 
yalnızca tamponun altında tek bir hava girişi yeterlidir.

Şirket merkezi, Lippstadt’tadır. Uluslararası müşterilerine yetkin, 
hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermek için HBPO, Avrupa, 
ABD ve Asya’da 26 merkezden oluşan ve 1.600’den fazla çalı-
şanın yılda 4,8 milyon araç ön kısmı modülü ürettiği bir üretim 
ve dağıtım ağı kurmuştur. Ve trend yükselmektedir. Müşterilere 
yakın olma, yoğun bir geliştirme işbirliği ve talep odaklı tedarik 
zincirini mümkün kılmakta ve mal sevkiyatının, sipariş sonrası 
90 dakika ile dört saat gibi kısa sürelerde gerçekleşmesini 
sağlamaktadır.

Toplam 26 uluslararası merkezde araç yüzleri 
monte ediliyor.

Yaklaşık 1,4 Milyar Euro’luk ciro ile HBPO dünya 
pazar lideri.

HBPO tarafından imal edildi: 
komple VW up ön kısım modülü!.



MAHLE, MARKA VE ÜRÜN KORSANLIĞIYLA MÜCADELEDE NASIL BAŞARI KAZANIYOR.

Sahteciliğe karşı korunmak için MAHLE’nin başlattığı dünya çapındaki 
güvenlik girişiminin birçok yönü vardır. Bu, ürün geliştirmesi ile başlar ve 
ambalajlardaki güvenlik özelliklerinin daha da ötesine kadar gider. MAHLE 
uzmanları sıkça sınırları ziyaret eder. Kısa bir süre önce, örneğin İsrail sını-
rında da böyle bir olay gerçekleşti, Ashdod limanında gümrük memurları 
tarafından el konulan ve resmi olarak imha edilen sahte MAHLE ambalajla-
rını belgelediler. Ticaretin merkezi olan uluslararası fuarlarda da MAHLE 
sahtekâr avında: MAHLE uzmanları, büyük ölçekli baskınlara eşlik eder, 
gümrük memurlarına şüpheli mallar ve ambalajlar hakkında değerli bilgiler 
verir ve böylece verimli bir şekilde sahteciliğin izini sürmeyi ve pazarlama 
zincirlerini belirlemeyi mümkün kılar. 

Otomotiv Aftermarket’in önde gelen ticaret fuarı olan Automechanika Frank-
furt’ta, MAHLE yine diğer saygın marka üreticileri, polis ve gümrük memurları 
ile birlikte ürün korsanlarına karşı eylemdeydi. Sonuç: Gümrük memurları ve 
savcılar, 89 Avrupalı olmayan filtre tedarikçisine ait fuar standında, patent ve 

Automechanika 2014 fuarında 
korsanlığa karşı mücadele 
damgasını vurdu. MAHLE 
Aftermarket standındaki ayrı bir 
cam dolapta birkaç cüretkâr 
sahte ürün sergilendi.

Suç mahalli, fuar: Gümrük 
memurları bir ürün korsanı 
standında.

Bir Çinli tedarikçiden gelen 
patenti alınmış tahliye pimli bir 
MAHLE yağ filtresinin sahtesi, 
bir Belçikalı şirketin vitrininde 
keşfedildi. 

İmha işleminden kısa bir süre 
önce: İsrail Ashdod limanında 
gümrük memurları tarafından 
ele geçirilen ürünler - sahte 
ambalajlar, sahte güvenlik 
bantları.

Sahte paketlerin imha işlemi, 
kesin olarak belgelenir.

marka ihlâllerini ortaya çıkardı. Bu sahteciliklerden 18’i, MAHLE patentlerinin 
ve markalarının ihlâli ile ilgiliydi. 600’ün üzerinde filtre kataloğuna ve CD’sine el 
konuldu. Basılı kataloglarda sayısız ürün ihlâline rastlandı. Çok sayıda afişte 
sahte MAHLE ürünlerinin fotoğrafları tanınmaz hale getirildi. Toplamda, 117.000 
Euro değerinde, teminat senedi olarak adlandırılan, acil ceza kesildi ve tahsil 
edildi, bunun 36.700 Euro’su yalnızca MAHLE taklitleri ile ilgiliydi. 

MAHLE, Avrupalı üreticilerin standlarında da bulacağını buldu. Polis ile işbirliği 
yapılarak bazı ihtarlar yapıldı ve teminat talep edildi. Ayrıca ilgili stand sahipleri, 
suç duyurusu ile karşı karşıya kaldı.

Bu gibi eylemler soruşturma ekibinde yer alan herkes için hem fuar öncesinde 
hem de fuar sırasında büyük çaba gerektirmektedir. Ancak, böylesi eylemler 
örnek teşkil etmekte, sahtekârları ve taklitçileri caydırmakta ve korsanlığa karşı 
korunmaya aktif katkı sağlamaktadır. Ve böylece onarım işlemleri ve karayolu 
trafiği daha güvenli olmaktadır.

korsanlarına 
MAHLE uzmanları, uluslararası gümrük makamları 
ile yoğun bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Burada, 
Frankfurt Automechanika fuar girişinden hemen 
önce, bir gümrük ekibi fikri mülkiyet hakları 
sahipleriyle ile bir ön görüşme yapıyor.

KARŞI

Ürün 
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Tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa her türlü yeniden baskı ve yayınlama, elektronik ortamlar dahil, 
sadece MAHLE Aftermarket GmbH firmasının yazılı izni ile gerçekleştirilebilir. Ayrıntılı bilgi ve baskı 
örnekleri: MAHLE satış ortağınız üzerinden temin edilebilir.
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