
Zarówno w zakresie OEM, jak i rynku wtórnego producenci ufają kompetencjom systemowym MAHLE. Jednym 
z wielu przykładów jest moduł fi ltra oleju OF 206 ze zintegrowanymi funkcjami. Więcej informacji na stronie 6.
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SYSTEMATYCZNE

2/2015korzystania z przyszłościowych systemów (oczywiście przed-
stawiamy także informacje, co można w tym celu zrobić we 
własnym zakresie). Systematycznie postępujemy także w celu 
ukrócenia działalności fałszerzy. Zdradzamy tu Państwu, jak 
można upewnić się, że na produkcie znajduje się prawdziwa 
etykietka zabezpieczająca MAHLE VeoMark. Aby ułatwić 
znajdywanie przysłowiowych błędów systemowych (bądź ich 
unikać) podczas codziennej pracy w warsztacie poprosiliśmy 
naszych techników o porady z zakresu naprawy i serwisu kli-
matyzacji i fi ltrów oleju. Życzymy interesującej lektury!

To wydanie MAHLE Aftermarket news przedstawiamy z per-
spektywy warsztatów, poświęcając je systemowi. A raczej 
kompetencjom systemowym. To coraz ważniejsza przewaga 
wiedzy, im bardziej przyszłość staje się teraźniejszością. Aktu-
alnym przykładem ciągłego rozszerzania kompetencji systemo-
wych przez MAHLE jest nasz najnowszy nabytek – fi rma Letrika. 
Sposób realizacji naszych kompetencji systemowych – od 
medium fi ltracyjnego aż po obudowę – doskonale uwidacznia 
moduł fi ltra oleju OF 206. Pokażemy Państwu, co dzisiaj robimy, 
aby zapewnić Państwu jutro kompetencje, niezbędne do 
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Jesteśmy częścią branży, która ciągle sama się odnawia, opracowując coraz 
bardziej wymagające technologie, które wchodzą do produkcji seryjnej 
w coraz krótszych odstępach czasu. Choćby tylko w celu spełnienia przy-
szłych wymagań w zakresie emisji spalin wszystkie podzespoły muszą być 
coraz dokładniej dopasowywane do siebie. Kompetencje systemowe są więc 
bezwzględnie konieczne. Przykładem kompetencji w systemie w firmie MAHLE 

są kompleksowe moduły filtrów oleju, które dostarczamy do produkcji seryj-
nej w stanie kompletnie zmontowanym. Stanowią one dowód przemiany 
marki MAHLE – od specjalisty w zakresie części do dostawcy systemowego. 
Szczegółowy przykład tych systemów przedstawiamy w tym wydaniu aż do 
ostatniego przemyślanego detalu.

Rosnąca złożoność pojazdów wymaga dalszej konsolidacji producentów, gdyż 
tylko w ten sposób możliwe jest zaoferowanie rozwiązań napraw, dostosowa-
nych do systemów. Dlatego cieszy nas możliwość przedstawienia najnowszego 
członka rodziny MAHLE: jest nią firma Letrika. W Słowenii, Bośni i Hercegowinie, 

na Białorusi i w Chinach Letrika konstruuje i produkuje innowacyjne silniki elek-
tryczne, prądnice oraz elektryczne i mechatroniczne systemy napędowe, sta-
nowiące idealne uzupełnienie działań MAHLE w zakresie mechatroniki. Od 
stycznia 2016 r. rozruszniki i prądnice będą dostępne za pośrednictwem orga-
nizacji MAHLE Aftermarket.

Ważnym czynnikiem, który w najbliższych latach będzie rzutował na rozwój 
motoryzacyjnego rynku wtórnego, jest dalsza intensyfikacja konkurencji 
pomiędzy autoryzowanymi i niezależnymi stacjami obsługi. O poradę, co 
mogą zrobić niezależne warsztaty samochodowe, aby wyprofilować się na 
zmieniającym się rynku, zapytaliśmy Pana Marco Ilottiego, Global Business 
Development Manager MAHLE Aftermarket. Jego odpowiedzi można znaleźć 
również w tym wydaniu.

Również na czele koncernu MAHLE nastąpiły zmiany. Prezes zarządu kon-
cernu, prof. dr Heinz K. Junker, pod którego kierownictwem w ciągu ostat-
niego prawie dwudziestolecia firma MAHLE rozwinęła się z producenta podze-
społów, zatrudniającego 15 000 osób, do jednego z 3 wiodących dostawców 
systemowych w sferze elementów silnika, filtracji i zarządzania temperaturą, 
którego liczba pracowników osiągnęła poziom 66 000 osób, przechodzi 
w lipcu 2015 r. do rady nadzorczej MAHLE. Profesor Junker odcisnął nie tylko 
trwałe piętno na przedsiębiorstwie fundacyjnym MAHLE, lecz także stworzył 
siłę naszej marki i przygotował naszą firmę na przyszłość – między innymi 
dzięki konsekwentnej internacjonalizacji i strategicznemu rozszerzaniu zakresu 
kompetencji i asortymentu produktów w kierunku dostawcy systemowego.

Swoje stanowisko profesor Junker przekazuje Wolfowi-Henningowi Scheide-
rowi. Od 1 kwietnia jest on wiceprezesem zarządu koncernu MAHLE i ze 
skutkiem na dzień 1 lipca 2015 r. został przez radę nadzorczą mianowany 
prezesem zarządu koncernu. Wolf-Henning Scheider, wcześniej prezes 
zarządu spółki Robert Bosch GmbH, a od 2013 r. prezes pionu technologii 
pojazdów, jest uważany w branży za jednego z najwybitniejszych ekspertów. 
Koncentruje się on przede wszystkim na usieciowanych pojazdach, będących 
wizją, która już niedługo trwale zmieni nasze życie zawodowe i prywatne. 
(Dlatego poświęciliśmy mu również jedną ze stron tego wydania.) 

Oczywiście nasze czasopismo zawiera także cały szereg innych interesują-
cych tematów, które już dziś mogą być pomocne w codziennej pracy. W czę-
ści „Teoria i praktyka” znajdują się informacje techniczne na temat coraz 
ważniejszego serwisu klimatyzacji oraz inne rady i wskazówki w zakresie usług 
serwisowych i napraw.

Życzymy sukcesów w biznesie i cieszymy się, że możemy się do nich przy-
czyniać pakietem usług silnych marek, innowacyjnymi produktami i rozwiąza-
niami serwisowymi.

Państwa

Olaf Henning

Olaf Henning, 
Dyrektor MAHLE Aftermarket GmbH 
i członek zarządu koncernu MAHLE.

Szanowni Czytelnicy!

MAHLE POMAGA WARSZTATOM W ROZSZERZANIU 
KOMPETENCJI SYSTEMOWYCH W CELU POLEP-
SZENIA USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAW.

OD WYDAWCY
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SMARTFONY

Aby w razie potrzeby pojazd mógł samodzielnie wysłać wezwa-
nie alarmowe, tak zwane wezwanie eCall, musi zostać wyposa-
żony fabrycznie w „uśpioną” kartę SIM, znaną z sieci telefonii 
komórkowej. Ta karta SIM może zostać aktywowana np. przez 
poważny wypadek, wzywając wtedy pomoc przez centralny 
numer 112. Osoby odpowiedzialne oczekują, że e(mergency)Call 
zapewni znaczne skrócenie czasu przybycia ratowników – pro-
gnozy mówią nawet o 2 500 osób, które mogłyby zostać urato-
wane co roku. eCall jest więc aktywnym wkładem w bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego.

Podczas nawiązywania połączenia z najbliższą centralą ratun-
kową przesyłane będą także ważne dla ratowników dane: współ-
rzędne geograficzne pojazdu, moment wypadku oraz sposób 
aktywacji (ręczny lub automatyczny, co pozwala wysnuć wnioski 
w zakresie powagi wypadku), a ponadto informacje o typie 
pojazdu, paliwie i liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa. 

Nie tylko rodzaj i zakres tych danych są przedmiotem licznych 
dyskusji. Bowiem technologia eCall stanowi furtkę dla całego 
szeregu innych zastosowań telematycznych, takich jak bCall 
(Breakdown-Call, czyli wezwanie pomocy drogowej) czy sCall – 
informacja serwisowa, oferująca kierowcy przykładowo nocleg 
w okolicy czy też przedstawiająca indywidualne zapotrzebowanie 
serwisowe w oparciu o dane z systemów pojazdów.

Osoby zaangażowane i związane z motoryzacją zadają sobie 
jednak pytanie, czyją własnością są dane, generowane i zapi-
sywane przez pojazd z zamontowaną kartą SIM albo przez 

niego odbierane i wysyłane? Tego, kto może je odczytać, czyli 
producenta pojazdu i jego sieci serwisowej? Czy też może 
jednak tego, kto je generuje – kierowcy lub właściciela pojazdu, 
który powinien mieć możliwość decyzji o tym, komu i jakie dane 
jest gotów zawierzyć. 

Już poruszające się dzisiaj po drogach Europy pojazdy groma-
dzą cały szereg danych, które jednak są odczytywane przez 
wybierany przez właściciela pojazdu warsztat, korzystający 
z systemu OBD. Obowiązuje więc jeszcze swoboda decyzji. Co 
się jednak stanie, jeżeli producenci pojazdów będą w przyszłości 
mogli pobierać te dane za pośrednictwem chmury, do której 
niezależny rynek wtórny nie będzie miał bezpośredniego, otwar-
tego i swobodnego dostępu? 

Aby zapewnić równouprawnienie niezależnych i autoryzowanych 
warsztatów na tym nowym, ciekawym rynku, MAHLE Aftermarket 
angażuje się w różnych zrzeszeniach, między innymi w Europej-
skiej Organizacji Poddostawców Przemysłu Motoryzacyjnego 
CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) czy też 
w niemieckim Zrzeszeniu Wolnego Rynku Części Zamiennych, 
tow.zarej. – VREI (Verein Freier Ersatzteilemarkt e.V. VREI). Celem 
jest stworzenie całkowicie zgodnej, znormalizowanej, bezpiecznej 
i otwartej platformy telematyki, zapewniającej nieautoryzowanym 
warsztatom równouprawniony dostęp w celu umożliwienia dłu-
gofalowej obsługi i napraw pojazdów z odpowiednim wyposaże-
niem. Tylko w ten sposób można stworzyć praktyczne i działające 
rozwiązanie branżowe dla zapewnienia większego bezpieczeń-
stwa i lepszego serwisu pojazdów.

Interaktywne utrzymanie i zdalna diagnoza: 
integracja telematyki w pojazdach otwiera 
nowe perspektywy przed warsztatami. 
W oparciu o przebieg i stan roboczy pojazdu 
inteligentne systemy telematyczne określają 
nie tylko termin przeglądu, lecz także są 
w stanie uzgodnić go od razu z właściwym 
warsztatem i zamówić wymagane części. Aby 
również nieautoryzowane warsztaty uzyskały 
dostęp do tej technologii przyszłości, MAHLE 
Aftermarket angażuje się w celu stworzenia 
otwartego rozwiązania branżowego.

Wprowadzenie „elektronicznego ratownika” w całej Unii Europejskiej stało się faktem. Co prawda Parlament 
Europejski przełożył pierwotny termin wdrożenia tego projektu z jesieni bieżącego roku na wiosnę 2018 r., nie-
mniej jednak usieciowane pojazdy spowodują zmiany na naszym rynku. A przy tym przyniosą ze sobą niejedno 
wyzwanie, lecz także i niejedną szansę dla nieautoryzowanych warsztatów. 

na kołach 
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Informator: moduł fi ltra oleju OF 206
Temperatura robocza: -35 °C do +150 °C 

Wydatek oleju: do 50 l/min 
Wydatek płynu chłodzącego: do 20 l/min 

Szczyty ciśnienia: do 16 bar 
Ciśnienie rozrywające: > 20 bar 

Okres międzyprzeglądowy: 30 000 km 
lub 2 lata

CIEKAWOSTKI

 Zintegrowany wymiennik ciepła olej-woda
Kompletne zasilanie wymiennika ciepła mediami nastę-

puje przez jego płytę podstawy, bez dodatkowych połą-
czeń w postaci węży płynu chłodzącego czy też króćców. 

Połączenie filtra oleju i wymiennika ciepła
Nowość w zakresie filtrów oleju. Mimo wyższego obciążenia 

ciśnieniem samogwintujące połączenia śrubowe nie wykorzy-
stują metalowych wkładek. Zapewnia to wyższą wydajność 

procesu montażu i redukuje masę elementu – przy pełnej wygo-
dzie naprawy, bowiem wyprofilowany gwint jest tak stabilny, że bez 

problemów możliwy jest ponowny montaż po wymianie chłodnicy 
oleju z uwzględnieniem przepisów producenta (czystość, moment 

obrotowy i proces dokręcania). 

Uszczelka
Z uwodornionego kauczuku nitrylowego (HNBR), odpornego na oleje 

z dodatkami i temperaturę do 150 °C.

Czujnik ciśnienia oleju

Korek gwintowany M10 z miedzianym pierścieniem uszczelniającym

Zwarta i przyjazna dla środowiska obudowa z tworzywa sztucznego 
o  optymalnym stosunku wagi do objętości z wspawanym kołnierzem 

wewnętrznym, uszczelką i zaworem obejściowym
Z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i w wykonaniu optymalizującym 

straty ciśnienia: wszystkie kanały, skrzyżowania kanałów, przekroje i promienie zostały 
tak dobrane, aby zminimalizować straty tarcia, zawirowania i efekty dławienia. Obu-

dowa jest odporna na temperaturę, uderzenia i udary, a podczas swojego życia jako 
produkt myśli już o swej przyszłości po jego zakończeniu: w przeciwieństwie do konwen-

cjonalnych obudów z odlewu metalowego można ją w całości spalić, co zapewnia jej niską 
szkodliwość dla środowiska. 

Zawór obejściowy (o-ring, sprężyna dociskowa i tłok) gwarantuje niezawodne zasilanie miejsc 
smarowania w silniku, nawet podczas zimnego rozruchu.

Element filtracyjny
Centralnymi elementami modułu są poliamidowe tarcze końcowe i kołnierz wewnętrzny, które 

ulegają całkowitemu spaleniu w procesie utylizacji, oraz papier filtracyjny Longlife, zapewniający 
maksymalny stopień oddzielania i optymalną wydajność filtracji przez cały okres żywotności.

O-ring pokrywy

Pokrywa

O-ring śruby spustowej

Spust oleju, dostosowany do potrzeb warsztatowych
Śruba spustowa oleju, skierowana w dół i wygodna w montażu zapewnia szybką i czystą wymianę oleju.

JAKO PARTNER MOTORYZACYJNEGO WYPOSAŻENIA FABRYCZNEGO MAHLE NIE MYŚLI W KATEGORIACH POJEDYNCZYCH PRODUKTÓW, 
LECZ KOMPLEKSOWYCH SYSTEMÓW Z DOPASOWANYCH DO SIEBIE I INTELIGENTNIE POŁĄCZONYCH PODZESPOŁÓW. PRZYKŁADEM 
TYCH WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNICH DOŚWIADCZEŃ I NIEZLICZONYCH ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW KOMPETENCJI SYSTEMOWYCH JEST 
MODUŁ FILTRA OLEJU MAHLE OF 206, STOSOWANY CO ROKU FABRYCZNIE W 1,25 MILIONÓW SILNIKÓW TDI KONCERNU VW, UŻYWANYCH 
DO NAPĘDU MIĘDZY INNYMI TAKICH POJAZDÓW JAK PASSAT, GOLF, T6, CRAFTER, OCTAVIA, SUPERB CZY LEON. INACZEJ MÓWIĄC W SET-
KACH TYSIĘCY POJAZDÓW, KTÓRE ZWŁASZCZA TERAZ, TUŻ PRZED SEZONEM URLOPOWYM, WYMAGAJĄ WYMIANY OLEJU I FILTRA!

W SYSTEMIE 
CZYSTOŚĆ
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Wraz ze wzrostem mocy silnika rosną też obciążenia termiczne i mechaniczne 
tłoków. Ponieważ stal cechuje się niższą rozszerzalnością cieplną oraz wyższą 
sztywnością i wytrzymałością, przez co może znacznie lepiej przenosić te 
obciążenia niż aluminium, dlatego metal ten nabiera coraz większego znacze-
nia w tłokach do samochodów osobowych. 

W przypadku silników wysokoprężnych tłok stalowy ma znaczny potencjał 
redukcji emisji CO2 w porównaniu do konwencjonalnych tłoków aluminiowych. 
Podstawowe zalety to redukcja strat tarcia oraz polepszenie sprawności ciepl-
nej, co daje około 3 procent oszczędności paliwa w NEDC.

Renault wykorzystuje technologię tłoków stalowych MAHLE w nowych cztero-
cylindrowych silnikach wysokoprężnych Euro 6: o pojemności 1,5 l (K9K) i mocy 
81 kW przy maksymalnym momencie obrotowym 260 Nm oraz o pojemności 
1,6 l (R9M) o mocy 96 kW przy 320 Nm. Do produkcji seryjnej obu silników 
MAHLE dostarcza tłoki stalowe MONOTHERM® włącznie z pierścieniami 
i  sworzniami tłokowymi. Za opracowanie pierwszego na świecie stalowego 
tłoka do silników wysokoprężnych samochodów osobowych MAHLE otrzymał 
nagrodę Renault Supplier Award „Innovation”. 

Od roku 2000 w pojazdach użytkowych tłoki MAHLE MONOTHERM® są 
stosowane seryjnie przez prawie wszystkich producentów. Opracowana 
przez MAHLE koncepcja sprawdziła się również w trudnych warunkach 
sportu wyścigowego: W legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans 
wszystkie zwycięskie samochody ostatnich trzech lat były wyposażone 
w trwałe stalowe tłoki MAHLE. 

Do produkcji seryjnej tłoków stalowych do samochodów osobowych MAHLE 
zainwestuje w najbliższych latach w cztery całkowicie automatyczne linie 
obróbki. Pierwsza linia produkcyjna rozpoczęła już pracę w zakładzie w Rottweil.

MAHLE dostarcza pierwszy na świecie tłok stalowy 
do wielkoseryjnej produkcji silników wysokopręż-
nych do samochodów osobowych. Za dalszy rozwój 
koncepcji tłoka, która sprawdziła się w wielu milio-
nach silników do pojazdów użytkowych, przedsię-
biorstwo otrzymało nagrodę Renault Supplier Award.

wyposażenia DOSTAWCY

OEM

CIEKAWOSTKI

STANDARD Z POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I SPORTU 
MOTOROWEGO DOTARŁ TAKŻE DO WIELKOSERYJNEJ 
PRODUKCJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH DO 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH: MAHLE MONOTHERM®

Zamiast tulejek sworznia tłokowego tłok MONOTHERM® posiada pia-
stę sworznia, w całości powlekany fosforanem. Wykonywanie kanału 
chłodzącego przy użyciu skomplikowanego w produkcji wygiętego 
narzędzia do toczenia. Kanał jest zamykany od dołu dwuczęściową 
blachą sprężystą. Od początku produkcji w 2000 r. zakłady MAHLE 
opuściło już ponad dziesięć milionów tłoków MONOTHERM®.
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STOPIEŃ 1: Przy niskich prędkościach obroto-
wych, mimo niewielkiego masowego natężenia 
przepływu spalin stopień wysokociśnieniowy zapewnia 
wysokie ciśnienie doładowania dzięki małej średnicy 
wirnika. Wynikiem jest wysoki moment obrotowy podczas 
ruszania, co redukuje emisję sadzy i tlenków azotu. Zawór 
upustu spalin zapobiega przeciążeniu. 

STOPIEŃ 2: Od średniej prędkości obrotowej klapa 
regulacyjna ciśnienia doładowania otwiera większy 
stopień niskociśnieniowy turbosprężarki na tyle, 
że przejmuje ona całą pracę turbiny. Również 
ona jest wyposażona w zawór upustu spalin.

TŁOKI
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

MAN TGA 18.310/TGS 26.320/TGX 35.360 i inne; 
10,5 l; 6 cylindrów, 235–324 kW 
(silniki: D 2066 LF 25/26/27/28/40/41/42/43)
wkładka tłokowa, kanał chłodzący, grafi towane
227 PI 00111 000 (MAHLE Original)

ZESTAW ŁOŻYSK GŁÓWNYCH
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Scania 92 H/M, 93 H/M, 94 C/D/G/L; 8,5–9,0 l; 
6 cylindrów, 155–228 kW (silniki: DC9, DSC 9)
061 HS 21468 000, 061 HS 21468 025, 
061 HS 21468 050 (MAHLE Original)

TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

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

FILTR POWIETRZA
 Do sam. osob.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Seat Mii, VW up!; 1,0 l; 3–4 cylindry, 44–55 kW 
(silniki: CHYA, CHYB, CPGA) 
wkład płytowy z pętlą uszczelniającą
LX 3306 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. dostaw.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Mercedes-Benz Sprinter 213/215/313/315/413/515 
CDI; 2,1 l; 4 cylindry, 95–110 kW (silnik: OM 646.986)
dwustopniowe doładowanie
Stopień 1: 001 TC 17787 000 (MAHLE Original)
Stopień 2: 001 TC 17912 000 (MAHLE Original)

NOWOŚCI W OFERCIE

PODWÓJNE 
DZIAŁA LEPIEJ!
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TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Opel Adam, Astra, Corsa; 1,2–1,4 l; 4 cylindry, 
50–74 kW (silniki: A12XEL, A14XEL, A14XER)
TM 37 103 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)

ZESTAW
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Deutz Agrotron X 710; Renault Trucks Premium Distribution 340.26; 
Volvo FE 320-26 i inne; 4,8–7,2 l; 4/6 cylindrów, 118–243 kW (silniki: Deutz TCD 
2013 L4/L6 4V; Renault Trucks DXi 5/7; Volvo D 7E 240/280/290/320)
wkładka tłokowa z kanałem chłodzenia, grafi towane
099 AY 00127 090 RK (MAHLE Original)

FILTR OLEJU
Do sam. osob.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

BMW X3 20 D, X4 20 D; 2,0 l; 4 cylindry, 140 kW 
(silnik: B47 D20A)
Patent następczy PIN
OX 813/1D ECO (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

FILTR KABINOWY
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Honda Accord VIII/IX, Civic IX, CRV III; 1,4–3,7 l; 4–6 cylindrów, 
73–217 kW (silniki: K24Z3, L13Z4, R18Z4, R20A2, C35A8)
LAK 216 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

FILTR PALIWA
 Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Renault Trucks Magnum, Kerax, Premium 
Distribution, Premium Route, Premium 
Lander; 10,8/12,8 l; 6 cylindrów, 
243–382 kW (silniki: DXi11, DXi13)
Separator wody (krótki)
KC 491D (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

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

NOWOŚCI W OFERCIE
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TEORIA I PRAKTYKA

Klimatyzacja nie wymaga serwisowania – myśli większość właścicieli 
samochodów. Jest to jednak nieprawdą. Dlaczego co dwa lata 
konieczny jest serwis klimatyzacji widać wyraźnie po zapoznaniu się 
z jej sposobem działania.

JAK DZIAŁA KLIMATYZACJA? 
Sprężarka spręża gazowy czynnik chłodniczy, który się przy tym ogrzewa. 
Sprężony czynnik chłodniczy jest tłoczony przez sprężarkę do skraplacza, 
znajdującego się z przodu pojazdu. Jest on chłodzony pędem powietrza pod-
czas jazdy oraz wentylatorem. Wskutek chłodzenia w skraplaczu czynnik 
chłodniczy zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły. Następnie ten skro-
plony czynnik chłodniczy jest tłoczony przez fi ltr i osuszacz, gdzie następuje 
jego czyszczenie. Ponadto usuwane są tu ewentualne wtrącenia wody. 
W kanale powietrza we wnętrzu pojazdu umieszczony jest parownik. W parow-
niku skroplony czynnik chłodniczy przechodzi ponownie ze stanu ciekłego do 
gazowego. Powoduje to efekt chłodzenia przez parowanie, a ochłodzone 
powietrze jest kierowane dmuchawą do wnętrza, chłodząc je. Z parownika 
gazowy czynnik chłodniczy przepływa z powrotem do sprężarki, gdzie cykl 
rozpoczyna się od nowa. 

CZYNNIK CHŁODNICZY: KWESTIA WŁAŚCIWEJ ILOŚCI
Ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego osiągają wartości do prawie 18 bar. 
I nawet jeśli jest to układ zamknięty: w praktyce klimatyzacja traci co roku ok. 
10% zawartości czynnika chłodniczego – zwłaszcza przez węże i liczne 
uszczelki.

Serwis klimatyzacji przy użyciu MAHLE ArcticPro ACX 280.

Aby sprawdzić ilość czynnika chłodniczego w układzie należy go odessać, 
a jego ilość musi zostać dokładnie oznaczona. W tym celu urządzenie do ser-
wisowania klimatyzacji Arctic PRO fi rmy MAHLE jest wyposażone w wagę 
precyzyjną. Po odessaniu układ jest pozbawiony ciśnienia, a fi ltr z osuszaczem 
może zostać wymieniony. Następnie w całym obiegu czynnika chłodniczego 
wytwarzana jest próżnia przez pompę próżniową urządzenia do serwisowania 
klimatyzacji MAHLE. Wysoka próżnia usuwa pozostałą wilgoć z systemu i służy 
równocześnie do testowania szczelności: jeżeli próżnia nie ulega zmianie, układ 
jest szczelny. Po zakończeniu kontroli, w trybie automatycznym urządzenie do 
serwisowania klimatyzacji MAHLE napełnia układ dokładnie wymaganą ilością 
czynnika chłodniczego. Ponadto urządzenie do serwisowania klimatyzacji 
automatycznie zastępuje świeżym olejem tę ilość oleju chłodniczego, która 
wydostała się podczas odsysania.

CO SIĘ STANIE, JEŻELI SERWIS KLIMATYZACJI BĘDZIE PRZEPRO-
WADZANY W ZBYT DUŻYCH ODSTĘPACH CZASU ALBO ZA PÓŹNO?
Część oleju chłodniczego znajduje się w obiegu razem z czynnikiem chłodni-
czym. Ta mgiełka olejowa zapewnia elastyczność węży i uszczelek, co jest 
podstawowym warunkiem dla utrzymania szczelności układu oraz uzyskania 
dużej żywotności podzespołów. 

Jeżeli w układzie jest zbyt mało oleju chłodniczego, na uszczelki i do węży 
dostaje się zbyt mała ilość tego oleju, wskutek czego uszczelki i węże kruszeją. 
Sprawia to również problemy sprężarce. Jej zadaniem jest sprężanie takiej 
ilości czynnika chłodniczego, aby klimatyzacja uzyskiwała temperaturę, usta-
wioną przez kierowcę. Gdy ilość czynnika chłodniczego spadnie poniższej 
wymaganego minimum, sprężarka musi pracować pod pełnym obciążeniem, 
nie jest jednak w stanie wytworzyć wymaganego ciśnienia i osiągnąć żądanej 
temperatury w pojeździe. W końcu prowadzi to do jej przegrzania. Olej chłod-
niczy zostaje zniszczony i ulega zwęgleniu, a jego zdolność smarna zostaje 
znacznie zredukowana. To koniec każdej sprężarki: metalowe opiłki i pozosta-
łości tarcia ze sprężarki zanieczyszczają cały układ. 

Dopiero teraz kierowca orientuje się, że coś jest nie tak. Naprawa pojazdu 
włącznie z płukaniem całego układu i wymianą sprężarki, zaworu rozprężnego 
oraz zespołu fi ltra, osuszacza i skraplacza jest bardzo kosztowna, a w niektó-
rych przypadkach taka usterka prowadzi do kasacji pojazdu z przyczyn eko-
nomicznych. Szkoda, której można było uniknąć: przy regularnym serwisowa-
niu klimatyzacji straty czynnika chłodniczego zostałyby w porę wykryte, a ich 

KLIMAT –
Dobry

Klimatyzacja w pojeździe zapewnia komfortową i bezpieczną podróż. Dzięki klimatyzacji we 
wnętrzu samochodu panuje wymagana temperatura, a szyby nie parują. Stanowi to ważny 
wkład do komfortu jazdy oraz polepsza zdolność koncentracji i aktywne bezpieczeństwo.

ZARÓWNO W POJEŹDZIE, 
JAK I W KONTAKCIE Z KLIENTAMI 
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TEORIA I PRAKTYKA

przyczyna usunięta. Regularna konserwacja klimatyzacji pozwala więc uniknąć 
ryzyka kosztownych napraw, przyczyniając się również do utrzymania wartości 
pojazdu.

W ramach serwisu klimatyzacji zawsze montowany jest nowy fi ltr kabinowy. 
Nawet jeżeli fi ltry MAHLE/Knecht w jakości OEM są dostosowane do terminów 
wymiany, podanych przez producenta, zalecana jest zawsze wymiana fi ltra 
kabinowego w krótszych odstępach czasu (co 6 miesięcy). Bowiem oprócz 
pyłu i pyłków w medium fi ltracyjnym gromadzą się także bakterie, mogące 
spowodować nieprzyjemny zapach oraz szkody na zdrowiu.

WAŻNE OPERACJE PODCZAS SERWISOWANIA KLIMATYZACJI:
 Kontrola działania i oględziny przed rozpoczęciem konserwacji klimatyzacji
  Kontrola szczelności i napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz olejem 

chłodniczym przy użyciu urządzenia do serwisowania klimatyzacji MAHLE 
ArcticPRO

  Wymiana fi ltra kabinowego
  Kontrola działania i oględziny po zakończeniu konserwacji klimatyzacji

Dzięki integracji fi rmy Behr, światowego lidera wyposażenia fabrycznego 
(OEM) w zakresie klimatyzacji pojazdów i układów chłodzenia silnika, MAHLE 
rozszerzył swoją obecność jako dostawca OEM także w sferze fi ltrów kabino-
wych. Dzięki temu obecnie liczne samochody osobowe, dostawcze i użytkowe 
prawie wszystkich producentów są wyposażane w fi ltry kabinowe MAHLE. 
Asortyment MAHLE Aftermarket zapewnia bardzo dobre pokrycie zapotrze-
bowania rynku – oczywiście w jakości OEM. 

SERWIS DLA PAŃSTWA KLIENTÓW: WAŻNE WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z KLIMATYZACJI
Wyłączanie. Kilka minut przed dojechaniem do celu należy wyłączyć klima-
tyzację. Pozwala to na wysuszenie kanałów powietrza i parownika oraz 
zapobiega powstawaniu pleśni w układzie klimatyzacji pojazdu. 
Wymiana. Przy każdym serwisie pojazdu, a jeszcze lepiej co sześć miesięcy, 
należy wymienić fi ltr kabinowy. Kierowca będzie cieszył się przyjemnym 
powietrzem w pojeździe.
Zabezpieczenie. Co dwa lata powinien zostać przeprowadzony serwis kli-
matyzacji. Gwarantuje to zawsze wystarczającą ilość czynnika chłodniczego 
w układzie dla długiego i niezawodnego działania wszystkich podzespołów 
klimatyzacji.

Profesjonalny serwis klimatyzacji przy użyciu MAHLE ArcticPRO: ACX 180 (nr kat.: 
72371015) do czynnika chłodniczego R134A i ACX 280 (ze zintegrowaną funkcją analizy 
czynnika chłodniczego, nr kat.: 72371016) do czynnika chłodniczego HFO1234YF – 
dostępny również w wykonaniu bez funkcji analizy czynnika chłodniczego (ACX 270, nr kat.: 
72371017), z opcjonalnym zewnętrznym urządzeniem do analizy, do zamawiania oddzielnie.

13



danych do precyzyjnej identyfikacji części zamiennych. Ten 
dostęp do danych będzie w przyszłości odgrywać jeszcze więk-
szą rolę. Proszę pomyśleć choćby o usieciowanym pojeździe. 
Również MAHLE Aftermarket stawia na uczciwą konkurencję, 
promując odpowiednie rozwiązania poprzez swoją współpracę 
w różnych zrzeszeniach i gremiach.

MAHLE Aftermarket news: W jaki sposób niezależne firmy 
samochodowe mogą wzmocnić swoją pozycję na rynku?
Marco Ilotti: Szukając partnerów i prowadząc wspólne zakupy. 
Rozwiązaniem są duże kooperacje handlowe: łączą one siłę 
nabywczą swoich członków. Połączonymi siłami można uzyskać 
konkurencyjne ceny za wysokiej jakości części, usługi i dane, 
co stanowi ważną korzyść na rynku, który jest zdominowany 
przez wzrost wrażliwości konsumentów na stosunek ceny do 
możliwości.

MAHLE Aftermarket news: W jaki sposób nieautoryzowany 
warsztat może w przyszłości jeszcze lepiej dostosować się do 
swoich klientów – właścicieli samochodów?
Marco Ilotti: Musi on działać i prezentować się w sposób moż-
liwie jak najbardziej profesjonalny. Również w tym przypadku 
pomóc mogą kooperacje handlowe. Oferują one koncepcje 
warsztatowe jako moduły lub kompletne pakiety: od przeglądów 
aż po naprawy i od serwisowania aż do napraw powypadko-
wych. Można korzystać także z modułów serwisu dla klientów 
w postaci gwarancji, samochodów zastępczych czy terminali 
płatniczych. Pomoc zapewniana jest również w zakresie zarzą-
dzania działalnością przedsiębiorstwa czy marketingu – tak 
samo, jak sygnalizacja, czyli nadanie warsztatowi plakatywnego 
i profesjonalnego wyglądu.

MAHLE Aftermarket news: MAHLE Aftermarket wspiera 
wszystkie ważne kooperacje handlowe. Jakie są konkretne 
korzyści tego dla warsztatu?
Marco Ilotti: Za pośrednictwem naszych partnerów handlowych 
klienci warsztatowi korzystają nie tylko z szerokiego asortymentu 
produktów MAHLE Aftermarket w jakości OEM, lecz także otrzy-
mują dostęp do naszych rozwiązań w zakresie napraw i serwisu. 
W ten sposób przyczyniamy się aktywnie do przygotowania 
nieautoryzowanego warsztatu na wyzwania przyszłości.

Okresy międzyprzeglądowe stają się coraz dłuższe, 
a przeciętny przebieg każdego pojazdu coraz mniejszy – 
skutek megatrendów ekonomicznych, technologicznych 
i społeczno-ekonomicznych, jak np. wzmożone osiedlanie 
się w miastach. Wszystkie te trendy prowadzą do ciągłego 
spadku wolumenu napraw. Równocześnie każda naprawa 
staje się bardziej skomplikowana, wymagając coraz więk-
szej wiedzy i coraz lepszego wyposażenia. Co może lub 
nawet musi uczynić nieautoryzowany warsztat, aby 
zapewnić sobie w przyszłości konkurencyjność na rynku? 
Marco Ilotti, Global Business Development Manager 
MAHLE Aftermarket, pokazuje możliwe rozwiązania.

MAHLE Aftermarket news: Panie Ilotti, jak wyglądają Pańskie 
obecne obserwacje rynku?
Marco Ilotti: Im bardziej skomplikowane są procesy napraw, tym 
wyższy jest aktualnie udział autoryzowanych stacji obsługi. Rów-
nocześnie duże sieci usługowe, tzw. fast-fitter oraz salony samo-
chodowe usiłują wejść na rynek przez agresywną walkę cenową. 
Aby obronić podstawowy zakres działalności w postaci wysokiej 
jakości napraw, dla nieautoryzowanego warsztatu w przyszłości 
coraz większego znaczenia będzie nabierało wyposażenie 
w dużą liczbę różnych narzędzi diagnostycznych wraz z dostę-
pem do odpowiednich danych. 

MAHLE Aftermarket news: Skąd warsztaty mogą uzyskać te 
kluczowe informacje?
Marco Ilotti: Odpowiednimi adresami są w tym przypadku 
krajowe i międzynarodowe kooperacje handlowe. Umożliwiają 
one warsztatowi nie tylko dostęp do danych, lecz także oferują 
odpowiednie szkolenia i treningi. W oparciu o dane i informacje 
producentów pojazdów nieautoryzowany warsztat ma w ten 
sposób dostęp do ogromnej bazy wiedzy. Oczywiście również 
MAHLE Aftermarket dostarcza tu swoją z zakresu wyposażenia 
fabrycznego (OEM).
 
MAHLE Aftermarket news: Co robi ustawodawca, aby zapew-
nić uczciwą konkurencję pomiędzy autoryzowanymi i nieautory-
zowanymi warsztatami?
Marco Ilotti: Już w rozporządzeniu UE nr 566/2011 zobowią-
zano producentów pojazdów do udostępnienia elektronicznych 

Nieautoryzowane warsztaty 
MUSZĄ ŁĄCZYĆ

W rozmowie z MAHLE Aftermarket news: 
Marco Ilotti, Global Business Development 
Manager MAHLE Aftermarket.

TEMATY BRANŻOWE
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Z WIZYTĄ

Od końca ubiegłego roku Letrika stała się częścią MAHLE, rozszerza-
jąc asortyment produktów MAHLE Portfolio o wysokiej jakości podze-
społy mechatroniczne. Obejmuje to rozruszniki i prądnice, napędy 
elektryczne do różnych zastosowań oraz elektryczne agregaty dodat-
kowe do nowoczesnych koncepcji pojazdów. Również motoryzacyjny 
rynek serwisu i napraw korzysta na tej fuzji: za pośrednictwem MAHLE 
Aftermarket, handel i warsztaty uzyskają od stycznia 2016 r. dostęp do 
rozruszników i prądnic, często montowanych seryjnie w maszynach 
rolniczych i budowlanych. Wizyta w siedzibie głównej fi rmy MAHLE 
Letrika w słoweńskim mieście Šempeter pri Gorici.

Historia fi rmy Letrika jest ściśle związana z elektryfi kacją pojazdów samocho-
dowych. Już w 1960 r. w siedzibie głównej w Šempeter pri Gorici produkowane 
były podzespoły do samochodowych instalacji elektrycznych. W latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku, podczas gwałtownej ekspansji słoweń-
skiego przemysłu motoryzacyjnego, wzrósł również popyt na części elek-
tryczne: Firma Letrika, która początkowo koncentrowała się na wąskiej ofercie 
samochodowych podzespołów elektrycznych, ciągle rozszerzała swoje 
kompetencje, dzięki czemu konstruuje i produkuje dzisiaj nie tylko rozruszniki 
i prądnice, lecz także elektryczne układy napędowe dla renomowanych pro-
ducentów samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów, wózków 
widłowych i innych maszyn rolniczych i budowlanych, a także do wózków 
golfowych i łodzi. 

Wraz z dużym wzrostem popytu Letrika zaczęła działać także poza granicami 
Słowenii, tworząc oddziały badawczo-rozwojowe i produkcyjne w Bośni 
i Hercegowinie, na Białorusi i w Chinach. Letrika zatrudnia ponad 2400 pra-
cowników, z których 1600 osób pracuje w siedzibie głównej w Šempeter pri 
Gorici. Tam, w centrum grupy, znajduje się też centrum badawczo-rozwojowe 
o powierzchni 3600 m² z licznymi laboratoriami oraz komorami testowymi 
i prototypownią. Letrika należy do najbardziej innowacyjnych fi rm Słowenii 
i w kwietniu ubiegłego roku została wyróżniona nagrodą „Preis der deutschen 
Wirtschaft” (nagroda gospodarki niemieckiej).

rodziny 
Siedziba główna MAHLE Letrika Hauptsitz w Šempeter pri Gorici w Słowenii.

POWIĘKSZENIE
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RYNEK

VeoMark: etykietka zabezpieczająca MAHLE i czemu należy korzystać 
z jej zalet. 

Samochodowe części zamienne MAHLE są wysoko cenione, przez co wzbu-
dzają też pożądanie. Dla najlepszego zabezpieczenia się przed imitacjami, od 
roku 2011 r. MAHLE umieszcza skomplikowane etykietki zabezpieczające na 
opakowaniach części silników, a obecnie także na opakowaniach innych 
produktów, jak turbosprężarki czy termostaty. 

Podstawowym elementem jest VeoMark: dzięki kombinacji cieniowanych 
i  holograficznych cech zabezpieczających oraz niepowtarzalnemu kodowi 
alfanumerycznemu nadaje on każdemu produktowi własną tożsamość 
i zapewnia tym samym maksymalne zabezpieczenie przed kopiowaniem.

Od wprowadzenia VeoMark aż do niedawna nie wykryte zostały żadne sfał-
szowane etykietki zabezpieczające. Jednakże piraci nigdy nie spoczywają na 
laurach, jak pokazuje poniższy przykład: podczas niedawnego przeszukania 
w Dubaju kontrolerzy wykryli falsyfikaty. Na podrobionych opakowaniach 
naklejone były sfałszowane etykietki zabezpieczające MAHLE. Podczas tej 
skutecznej akcji udało się wycofać z obrotu i zniszczyć około 11 000 podra-
bianych produktów MAHLE.

Na pierwszy rzut podrobione części były bardzo zbliżone do oryginałów, jednak 
w oparciu o liczne cechy szybko można było wykryć fałszerstwo:
 Brak zgodności cech zabezpieczających. 
  Kod na VeoMark (hologram) nie zgadzał się z ostatnimi sześcioma miejscami 

kodu tekstowego MAPP. 
  Brak jednoznacznej tożsamości. 
  Na kilku opakowaniach naniesiony był ten sam kod tekstowy MAPP, mimo 

że każdy taki kod jest unikalny.
  Brak identyfikacji jako produkt MAHLE. 
  Kontrola online przy użyciu kodu MAPP jako macierzy danych 2D wykazała, 

że produkt nie może pochodzić od MAHLE. Ważne przy tym: należy uważ-
nie przeczytać tekst, który pojawia się po zeskanowaniu kodu, a zwłaszcza 
nazwę producenta, aby móc wykryć ewentualne odchylenia.

Dlatego radzimy, by korzystać z zalet VeoMark i zainwestować kilka 
sekund w kontrolę online – czy to za pomocą aplikacji w telefonie 
komórkowym, czy też pod adresem www.mahle-aftermarket.com/eu/
de/brand-protection.

Pozwala to niezawodnie zabezpieczyć się i swoich klientów przed podrabianymi 
produktami o niskiej jakości lub nawet zupełnie niedziałającymi oraz przyczynić 
się do utrzymania wysokiego poziomu jakości na motoryzacyjnym rynku wtórnym.

ETYKIETKA ZABEZPIECZAJĄCA MAHLE

VeoMark

Kod MAPP (jako 
dwuwymiarowa 
macierz danych) 

GTIN
Kod losowy
Kod MAPP 
(pismem otwartym)

VEOMARK

Gwiazdka HDI 
(High Defi nition Image) 
informuje o zabezpie-
czeniu przed kopiowa-
niem o wysokiej 
rozdzielczości 

Logo MAHLE w barwach tęczy 
(widoczne najlepiej po bezpośrednim 
oświetleniu VeoMark sztucznym światłem) 

LensCode (= ostatnie 2 cyfry 
kodu losowego) – widoczny 
pod specjalnym fi ltrem 

Numer seryjny (czarny, obrzeże w kolorach tęczy) 
– odpowiada ostatnim 6 cyfrom kodu losowego

DLA PIRATÓW!
Bez szans 
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i publikacja w dowolnej formie, w tym w mediach elektronicz-
nych, całości i/lub fragmentów wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody fi rmy MAHLE Aftermarket GmbH. 
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KORESPONDENCJA: Ingrid Münzer, Sabine Steinmaier 
(Bransch & Partner GmbH, Stuttgart)
OPRAWA I PRODUKCJA: Bransch & Partner GmbH, Stuttgart
ZDJĘCIA:  Bransch & Partner GmbH, Stuttgart; MAHLE GmbH, Stuttgart; 
Blühdorn GmbH, Stuttgart; AUTO BILD/fabryka (Peugeot 308 GT, str. 4, 
zdjęcie 1; Mini John Cooper Works, str. 5, zdjęcie 1; Audi A1, str. 5, zdjęcie 2; 
Smart fortwo, str. 5, zdjęcie 3; Mercedes Maybach S 600, str. 5, zdjęcie 4), 
AUTO BILD/R. Rätzke (Opel Corsa, str. 5, zdjęcie 5), AUTO BILD/A. Emmerling 
(Škoda Fabia Combi, str. 5, zdjęcie 6)  
KOPIA: HKS-Artmedia GmbH, Stuttgart
DRUK I DYSTRYBUCJA: Ra�  Media Group GmbH, Riederich
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