
Orijinal donanım sektörü ve Aftermarket, MAHLE’nin sistem yetkinliğine güveniyor. Çok sayıda örnekten biri: 
İşlevsel olarak entegre edilmiş yağ filtresi modülü OF 206. Bu konuda daha fazla bilgiyi Sayfa 6’da bulabilirsiniz.
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2/2015ki uygun şekilde hazırlanmak için, kendinizin neler yapacağını) 
size gösteriyoruz. Ürün taklitçilerinin atölyelere ulaşması duru-
munda da sistematik olarak hareket etmekte ve elinizdekinin 
gerçek bir MAHLE VeoMark güvenlik etiketi olup olmadığını 
nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere izah etmekteyiz. Ve araç 
servisindeki günlük işlerinizde neredeyse birer deyim haline 
gelmiş sistem hatalarını bulma (ya da duruma göre önleme) 
işini sizin için daha kolay hale getirmek üzere, teknisyenleri-
mizden klima servisi ve yağ filtrelerine yönelik onarım ipuçları 
vermelerini rica ettik. Size bilgilendirici okumalar diliyoruz!

MAHLE Aftermarket news’in bu sayısını araç servislerinin 
bakış açısından ele aldık… ve onu sisteme adadık. Daha doğ-
rusu: Sistem yetkinliğine. Gelecek, günümüze taşındıkça 
önem kazanan bir bilgi gelişimi. MAHLE’nin sistem yetkinliğini 
nasıl sürekli geliştirdiğinin güncel örneği, en yeni iştirakimiz 
olan Letrika şirketidir. OF 206 yağ filtresi modülü, sistem yet-
kinliğimizi nasıl gerçekleştirdiğimizi - filtre elemanından, 
gövde muhafazasına kadar - ayrıntılı olarak göstermektedir. 
Sizlerin yarın geleceğin sistemlerini kullanma yetkinliğine 
sahip olabilmeniz için, bizim bugün neler yaptığımızı (ve tabii 
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Sürekli komplike teknolojilerin geliştirildiği ve bu teknolojilerin giderek kısalan 
döngülerde seri üretim aşamasına getirildiği, kendisini devamlı yenileyen bir 
sektörde faaliyet göstermekteyiz. Yalnızca gelecekteki egzoz emisyon standart-
larına uyabilmek için, her bir bileşenin sürekli olarak diğerleriyle uyumlu hale 
getirilmesi gerekmektedir. Kısacası, sistem yetkinliği zorunluluk haline gelmiştir. 

Monte edilmiş olarak orijinal donanım üreticilerine teslim ettiğimiz ve MAHLE 
markasının parça uzmanlığından, sistem tedarikçiliğine dönüşümünü sembolize 
eden karmaşık yağ filtresi modülleri, MAHLE’deki sistemin yetkinliğinin nasıl 
göründüğünü gösteren bir örnektir. Bu sistemlere örnek teşkil eden bir numu-
neyi dergimizin bu sayısında en ince ayrıntısına kadar sizlere tanıtmaktayız.

Araçların giderek daha karmaşık hale gelmesi, üreticilerin de büyük ölçüde 
şirket birleşmelerine yönelmesini gerektirmektedir - ancak bu sayede sisteme 
uygun onarım çözümleri sunulabilir. Bu nedenle, en genç MAHLE iştiraki 

Letrika’yı sizlere takdim etmekten mutluluk duyuyoruz. Letrika, Slovenya, 
Bosna Hersek, Beyaz Rusya ve Çin’de yenilikçi elektromotorlar, jeneratörler, 
elektrikli ve mekatronik tahrik sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir - MAHLE 
mekatronik faaliyetlerinin ideal bir tamamlayıcısı. Ocak 2016’dan itibaren marş 
motorları ve alternatörler MAHLE Aftermarket organizasyonu aracılığıyla da 
sunulmaya başlanacaktır.

Otomotiv Aftermarket’in önümüzdeki yıllarına yön verecek olan bir diğer önemli 
faktör de yetkili araç servisleri ile bağımsız araç servisleri arasında giderek 
artan rekabettir. Değişmekte olan bir pazarda şirket profilini güçlendirmek için 
bağımsız araç servisleri neler yapabilir - bunu MAHLE Aftermarket Küresel İş 
Geliştirme Müdürü Marco Ilotti’ye sorduk. Onun sorumuza verdiği yanıtları da 
bu sayıda bulabilirsiniz.

MAHLE Grubu’nun zirvesinde de değişiklikler var. MAHLE’nin geride kalan yak-
laşık yirmi yıllık sürede, onun yönetimi altında 15.000 çalışana sahip güçlü bir 
bileşen üreticisinden, artık sayıları 66.000’e çıkan çalışanıyla, motor bileşenleri, 
filtrasyon ve sıcaklık yönetimi alanlarında en büyük 3 sistem tedarikçisinden birisi 
haline geldiği, Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Heinz K. Junker, Temmuz 
2015 itibarıyla MAHLE denetleme kuruluna geçmektedir. Profesör Junker, vakıf 
işletmesi MAHLE’ye yalnızca sürdürülebilir bir biçimde yön vermekle kalmamış, 
özellikle tutarlı bir uluslararası konumlandırma ve yetkinlik ve ürün portföyünün 
sistem tedarikçiliği yönünde stratejik genişlemesi sayesinde, grubumuzu aynı 
zamanda güçlü bir marka ve geleceğe hazır bir şirket haline getirmiştir.

Profesör Junker, görevini Wolf-Henning Scheider’e devretmektedir. Scheider, 
1 Nisan tarihinde yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak MAHLE Grubu’na 
katılmış ve 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, denetleme 
kurulu tarafından grup yönetim kurulunun yeni başkanı olarak atanmıştır. 
Wolf-Henning Scheider, daha önce Robert Bosch GmbH şirketinin genel müdür-
lüğünü yapmıştır ve 2013 yılından bu yana, motorlu araçlar teknolojisi bölümünün 
sözcülüğünü yürütmekte olup, sektörün en seçkin otomotiv uzmanlarından birisi 
olarak kabul edilmektedir ve kendisini özellikle ağ tabanlı araçlar konusuna ada-
mıştır – mesleki ve özel hayatımızı yakında kalıcı biçimde değiştirecek bir vizyon. 
(Bu nedenle, dergimizin bu sayısında aynı konuya bir sayfa ayırdık.) 

Tabii ki bunların dışında daha şimdiden günlük işlerinizde sizlere yardımcı olacak 
bir dizi ilginç konumuz da var: Teori ve Uygulama bölümümüzde, giderek daha 
fazla önem kazanmaya başlayan klima servisi konusunda ve günlük servis 
ortamınızdaki bakım ve onarım işlerine yönelik teknik bilgiler bulacaksınız.

İşlerinizde başarılar dilerken, bu konuda katkı sağlamaktan mutlu olduğumuzu 
bildiririz: Güçlü markalardan, yenilikçi ürünlerden ve etkileyici servis çözümle-
rinden oluşan bir ürün ve hizmet yelpazesi.

Saygılarımla,

Olaf Henning

Olaf Henning, 
MAHLE Aftermarket GmbH 
Genel Müdürü ve MAHLE 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi.

Sayın okuyucular,

MAHLE, DAHA İYİ BİR SERVİS VE ONARIM 
HİZMETİ İÇİN, SİSTEM YETKİNLİKLERİNİ 
GENİŞLETMELERİ KONUSUNDA ARAÇ 
SERVİSLERİNİ DESTEKLEMEKTEDİR.

EDİTÖRDEN
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AKILLI
Tekerlekli

Bir aracın ihtiyaç duyulduğunda kendi başına bir acil arama, yani 
eCall yapabilmesi için, fabrikada mobil iletişim ağından da tanıdık 
olduğumuz bir “uyuyan” SIM kart ile donatılmış olmalıdır. Bu SIM 
kart, merkezi 112 numarası üzerinden bir acil çağrıyı tetiklemek 
için, örneğin meydana gelen ağır bir kaza tarafından aktive edil-
mektedir. Yetkililer, e(mergency)Call (acil çağrı) sayesinde kur-
tarma sürelerinin gözle görülür derecede kısalmasını umut edi-
yorlar - tahminlere göre, bir yılda 2.500’e yakın insan hayatının bu 
yolla kurtarılabileceği düşünülmektedir. Kısacası eCall, karayolu 
trafiğinde daha fazla güvenliğe aktif bir katkıdır.

En yakın acil çağrı merkeziyle sesli bağlantı kurarken, kaza kur-
tarma açısından önemli veriler aktarılır: Aracın coğrafi koordinat-
ları, kaza zamanı ve aktivasyonun türü (manuel ya da otomatik 
- kazanın ağırlık derecesi konusunda sonuç çıkarılmasını sağlar), 
buna ek olarak aracın türü, yakıtı ve bağlı olan emniyet kemeri 
sayısına ilişkin veriler. 

Pek çok tartışmanın konusu, yalnızca bu verilerin türü ve kapsamı 
değildir. Çünkü eCall Teknolojisi, bir dizi başka telematik uygula-
masının da kapısını aralamaktadır, örneğin bCall (Breakdown-Call, 
yani arıza servisi) ya da araç sürücüsüne örneğin civardaki bir 
oteli öneren fakat aynı zamanda araç üzerinde üretilen veriler 
doğrultusunda, araç servisine yönelik kişiye özel teklifler hazırla-
yabilen sCall, yani Service Call gibi.

Şimdi kendisini otomotive adamış herkesin karşısında bir soru 
durmaktadır: Entegre SIM karta sahip bir aracın ürettiği ve kay-

dettiği, aynı zamanda aldığı ve gönderdiği bu veriler kime ait? Bu 
verileri okuyabilecek durumda olan kişiye mi - yani araç üreticisine 
ve onun servis ağına? Ya da daha ziyade bu verileri üreten ve 
kime, hangi verilerini emanet edebileceğine kendisi karar vermesi 
gereken kişiye, yani araç sürücüsüne veya araç sahibine mi? 

Güncel olarak Avrupa yollarında dolaşan onaylanmış araçlardan 
da hâlihazırda bir kısım veriler toplanmaktadır - ancak bu verilere 
araç sahibi tarafından seçilebilen bir araç servisinin OBD sistemi 
(araç arıza tanı sistemi) tarafından erişilebilmektedir. Kısacası, 
halen karar verme özgürlüğü geçerlidir. Peki, otomobil üreticileri 
bu araç verilerine gelecekte bağımsız Aftermarket pazarından 
kimsenin doğrudan, açık ve engelsiz erişiminin bulunmadığı bir 
bulut (Cloud) sistemi üzerinden erişim sağlarlarsa ne olur. 

MAHLE, ağ tabanlı araçların olduğu bu yeni, ilgi çekici pazarda, 
bağımsız ve markaya bağlı araç servislerinin eşitliğini sağlamak 
için, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Der-
neği CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) ya 
da Verein Freier Ersatzteilemarkt e.V. VREI (Bağımsız Yedek 
Parça Pazarı Derneği) gibi çeşitli derneklere destek vermektedir. 
Amaç, uygun şekilde donatılmış araçlara uzun vadede bakım ve 
onarım hizmetlerini sağlayabilmeleri için, bağımsız araç servisle-
rinin de eşit haklarda erişimlerinin olduğu, tamamen uyumlu, 
standardize, güvenli ve açık bir Telematik platformunun oluştu-
rulmasıdır. Ancak bu sayede araçlarda daha fazla güvenlik ve 
servis hizmetlerinin uygulandığı, pratik, işlevsel ve tüm sektörü 
kapsayan bir çözüm ortaya çıkar.

Etkileşimli bakım ve uzaktan arıza tanılama: 
Telematik’in otomobillere girmesi, araç servis-
lerine yeni perspektifl er açıyor. Akıllı Telematik 
sistemleri, sürüş performansını ve aracın işle-
tim durumunu temel alarak yalnızca muayene 
tarihini tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda 
bu tarihi kararlaştırıyor ve onarım için gerekli 
parçaların siparişini de veriyor. Bağımsız araç 
servislerinin de bu geleceğin teknolojisine eri-
şim sağlamaları için, MAHLE Aftermarket, açık 
ve tüm sektörü kapsayan çözümlere yatırım 
yapmaktadır.

TELEFONLARTELEFONLAR
“Elektronik cankurtaran” sistemi eCall’ın AB genelinde uygulamaya konulmasına karar verildi. Gerçi Avrupa Parla-
mentosu, daha önce bu yılın sonbaharı olarak hedeflenen başlama tarihini 2018 ilkbaharına erteledi. Ancak, gerçek 
şu ki: Ağ tabanlı araçlar, pazarımızı değiştirecek. Ve bağımsız araç servisleri için bazı güçlükleri - fakat aynı zamanda 
fırsatları - beraberinde getirecek. 
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Profil: Yağ filtresi modülü OF 206
İşletim sıcaklığı: -35 °C ile +150 °C arası 

Yağ akış oranı: 50 l/dk.’ya kadar
Soğutma sıvısı akış oranı: 20 l/dk.’ya kadar

Basınç tepe değeri: 16 bar’a kadar
Patlama basıncı: > 20 bar

Bakım periyodu: 30.000 km veya 2 yıl

GÖZE ÇARPANLAR

 Entegre yağ su eşanjörü
Eşanjörün tüm ortam beslemesi, soğutma sıvısı hortum-

ları ve hortum manşonları gibi ilave bağlantılar olmaksızın, 
eşanjörün ana plakası üzerinden gerçekleşir. 

Yağ filtresi ve eşanjörün bağlantısı
Yağ filtresi alanında bir yenilik. Belirgin derecede yüksek basınç 

yüklenmelerine rağmen, metal eklemesi olmayan ve kendinden 
kılavuzlu vidalı bağlantılar yeterli gelmektedir. Bu sayede montaj 

süreci daha verimli hale gelmekte ve parça ağırlığı azaltılmaktadır 
- tam bir onarım kolaylığı ile: Burada oluşan vida dişi, yağ radyatö-

rünün değiştirilmesi sırasında üreticinin talimatlarına uyulmak kay-
dıyla (temizlik, tork ve vidalama işlemi) sorunsuz bir yeniden vidalama 

mümkün olacak şekilde sağlamdır.  

Conta
Hidrojenize nitril kauçuktan (HNBR) imal edilmiş: Katkı maddesi içeren 

yağlara dayanıklı, 150 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı.

Yağ basıncı şalteri

Bakır contalı M10 kapak cıvatası

Kaynaklı iç çerçeve, conta ve baypas valfı ile birlikte, optimum düzeyde 
ağırlık-hacim oranına sahip, çevre dostu kompakt plastik gövde

Basınç kaybı optimize edilmiş tasarımda, cam elyaf ile güçlendirilmiş poliamidden 
imal edilmiş: Tüm kanallar, kanal kesişimleri, kesitler ve yarıçaplar, mümkün olduğunca 

düşük sürtünme kayıpları, türbülanslar ve kısma faktörleri oluşacak şekilde tasarlan-
mıştır. Gövde, sıcağa, darbe ve çarpmalara dayanıklı olup, henüz ürünün kullanım ömrü 

içerisinde bile ilerisini düşünülerek tasarlanmıştır: Metal dökümden üretilmiş geleneksel 
gövdelerin aksine, bu gövde yakılıp tamamen küle dönüştürülebilmektedir ve bu nedenle 

çevre dostudur. 
Baypas valfı (O-Ring, sıkıştırma yayı ve piston), soğuk marş durumunda bile,

 motor yağlama yerlerinin güvenli bir şekilde yağ ile beslenmesini sağlar.

Filtre elemanı
Modülün temel parçası, yakılıp tamamen küle dönüştürülebilen poliamid son plakadan ve iç 

çerçeve ile modülün tüm kullanım ömrü boyunca maksimum ayırma dereceleri ve optimum filtre 
performansı için uzun ömürlü bir filtre kağıdından oluşmaktadır.

Kapak O-ringi

Kapak

Boşaltma vidası O-ringi

Araç servisleri için uygun yağ boşaltma
Aşağıya bakan yağ boşaltma vidası sayesinde montaj kolaylığı - hızlı ve temiz yağ değişimi için.

OTOMOTİV ORİJİNAL DONANIM ÜRETİCİLERİNİN PARTNERİ OLARAK MAHLE, BİRBİRİNDEN İZOLE EDİLMİŞ TEK TEK ÜRÜNLERİ DEĞİL, 
AKSİNE BİRBİRLERİYLE TAM UYUMLU, AKILLICA BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLEŞENLERİN BULUNDUĞU KOMPLEKS YAPILANDIRILMIŞ SİSTEMLERİ 
DÜŞÜNMEKTEDİR. UZUN YILLARA DAYALI DENEYİM VE SAYISIZ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDEN ORTAYA ÇIKAN BU SİSTEM YETKİNLİĞİNE BİR 
ÖRNEK: VOLKSWAGEN GRUBU’NUN HER YIL 1,25 MİLYON TDI MOTORUNDA FABRİKA ÇIKIŞI KULLANILAN MAHLE YAĞ FİLTRESİ MODÜLÜ 
OF 206 - DİĞERLERİNİN YANINDA PASSAT, GOLF, T6, CRAFTER, OCTAVİA, SUPERB YA DA LEON MODELLERİNDE. KISACASI: ÖZELLİKLE DE 
ŞİMDİ, TATİL SEZONU ÖNCESİNDE FİLTRE DEĞİŞİMİYLE BİRLİKTE BİR YAĞ SERVİSİNE İHTİYACI OLAN YÜZBİNLERCE ARAÇTA!

SİSTEM İLE 
TEMİZLİK 
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Motor performansının artırılmasıyla, pistonların maruz kaldığı termik ve mekanik 
yüklenmeler de artmaktadır. Çelik, daha düşük ısıl genleşmesi, daha yüksek 
esnemezlik ve mukavemeti sayesinde alüminyuma göre bu gereksinimleri daha 
iyi karşıladığından, binek araç piston teknolojisinde de bu metalin kullanımı 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

Çelik pistonlar, şimdiye kadar yaygın olarak kullanılan alüminyum pistonlara 
kıyasla, CO2 emisyonlarının düşürülmesinde önemli bir potansiyel sunmaktadır. 
Başlıca avantajları, sürtünme kuvvetinin azaltılması ve termodinamiğin iyileşti-
rilmesi olup, Yeni Avrupa Seyir Çevrimi’nde (NEDC) yaklaşık yüzde 3 yakıt 
tasarrufu olarak özetlenmektedir.

Renault, yeni Euro 6 uyumlu dört silindirli dizel motorlarında MAHLE’nin çelik 
piston teknolojisini kullanıyor: 81 kW gücünde, 260 newton metre maksimum 
torka sahip 1,5 litrelik bir motor (K9K) ve 96 kW gücünde, 320 newton metre 
torka sahip 1,6 litrelik bir motor (R9M). MAHLE, her iki motor için seri üretime 
piston segmanları ve piston pimleri dahil, MONOTHERM® çelik pistonlarını sağ-
lamaktadır. MAHLE, seri üretim binek araç dizel motoru için dünya çapında ilk 
çelik pistonları geliştirdiği için, Renault Supplier Award “İnovasyon” ödülüne 
lâyık görülmüştür. 

MAHLE MONOTHERM® pistonlar, ticari araç seri üretiminde 2000 yılından bu 
yana neredeyse tüm üreticiler tarafından kullanılmaktadır. MAHLE tarafından 
geliştirilen piston konsepti, en zorlu yarış sporu koşulları altında da kendisini 
kanıtlamıştır: Le Mans’ın efsanevi 24 Saat Yarışları’nda son yıllarda yarışı kaza-
nan araçların hepsi de MAHLE’nin dayanıklı çelik piston teknolojisiyle hedefe 
ulaşmışlardır. 

MAHLE, binek araç çelik pistonlarının seri üretimi için önümüzdeki yıllarda dört 
yeni tam otomatik üretim hattına yatırım yapacaktır. İlk üretim hattı, Rotweil 
fabrikasında hizmete alındı bile.

MAHLE, dizel binek araç seri üretimi için dünya çapında ilk 
kez çelik pistonları temin eden şirkettir. Şirket, ticari araç-
larda milyonlarca kez kendisini kanıtlamış piston konsep-
tini geliştirdiği için, Renault Supplier Award ödülüne lâyık 
görülmüştür.

OD Üreticisi

GÖZE ÇARPANLAR

TİCARİ ARAÇ VE MOTOR SPORLARINDA STANDARTTI, 
ŞİMDİ DİZEL BİNEK ARAÇ SERİ ÜRETİMİNDE DE STANDART:
MAHLE MONOTHERM® PİSTONLAR

MONOTHERM® pistonlar, pim delik burcu yerine, tamamen fosfat 
kaplı bir pim deliğine sahiptir. Soğutma galerisinin üretimi, karmaşık 
yapıda ve kavisli olarak imal edilmiş bir torna düzeneği kullanarak 
gerçekleşir. Daha sonra kanal, alt taraftan iki parçalı bir yay mesnet 
plakası ile kapatılmaktadır. Seri üretimin başladığı 2000 yılından bu 
yana MAHLE, hali hazırda on milyondan fazla MONOTHERM® piston 
üretmiştir.

7



KADEME 1: Yüksek basınç kademesi, düşük verim-
lilik oranına rağmen, dönme düzeneği sayesinde 
düşük devirlerde yüksek bir şarj basıncı sağlar. Bu 
durum, aynı zamanda kurum ve azot oksit çıkışının azal-
tıldığı yüksek bir ilk hareket momentinde kendisini gösterir. 
Sistemdeki bir Wastegate valfı, aşırı yüklenmeyi önler. 

KADEME 2: Düşük basınç turboşarjının şarj basıncı ayar 
kapağı, orta devirlerden itibaren türbinin görevini turbo-
şarj tarafından üstlenilecek kadar açılır. Bu turboşarj 
da bir Wastegate valfına sahiptir.

PİSTONLAR
Ticari araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

MAN TGA 18.310/TGS 26.320/TGX 35.360 vd.; 
10,5 l, 6 silindir, 235–324 kW (Motorlar: D 2066 LF 
25/26/27/28/40/41/42/43)
Segman taşıyıcı, soğutma galerisi, grafit kaplamalı
227 PI 00111 000 (MAHLE Original)

ANA YATAK SETİ
Ağır vasıtalar için

Ürün tanımı

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

TERMOSTATLAR
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)

HAVA FİLTRESİ
Binek araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Seat Mii, VW up!; 1,0 l, 3–4 silindir, 44–55 kW 
(Motorlar: CHYA, CHYB, CPGA) 
Sızdırmaz halkalı yassı eleman
LX 3306 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

TURBOŞARJ
Transporter için

Özellikler
Ürün tanımı

Mercedes-Benz Sprinter 213/215/313/315/413/515 
CDI; 2,1 l, 4 silindir, 95–110 kW (Motor: OM 646.986)
İki kademeli turboşarj yüklemesi
Kademe 1: 001 TC 17787 000 (MAHLE Original)
Kademe 2: 001 TC 17912 000 (MAHLE Original)

YENİ ÜRÜNLER

ÇİFT, DAHA 
İYİ ETKİ EDER!
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TERMOSTATLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Opel Adam, Astra, Corsa; 1,2–1,4 l, 4 silindir, 
50–74 kW (Motorlar: A12XEL, A14XEL, A14XER)
TM 37 103 (her biri MAHLE Original ve Behr)

KİT
Ticari araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Deutz Agrotron X 710; Renault Trucks Premium Distribution 340.26; Volvo FE 320-26 
vd.; 4,8–7,2 l, 4/6 silindir, 118–243 kW (Motorlar: Deutz TCD 2013 L4/L6 4V; 
Renault Trucks DXi 5/7; Volvo D 7E 240/280/290/320)
Segman taşıyıcılı piston, soğutma galerisi, grafit kaplamalı
099 AY 00127 090 RK (MAHLE Original)

YAĞ FİLTRELERİ
Binek araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

BMW X3 20 D, X4 20 D; 2,0 l, 4 silindir, 140 kW 
(Motor: B47 D20A)
PIN takip patenti
OX 813/1D ECO (her biri MAHLE Original ve Knecht)

KABİN HAVA FİLTRESİ
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Honda Accord VIII/IX, Civic IX, CRV III; 1,4–3,7 l, 4–6 silindir, 73–217 kW 
(Motorlar: K24Z3, L13Z4, R18Z4, R20A2, C35A8)
LAK 216 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

YAKIT FİLTRESİ
 Ticari araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Renault Trucks Magnum, Kerax, Premium 
Distribution, Premium Route, Premium 
Lander; 10,8/12,8 l, 6 silindir, 243–382 kW 
(Motorlar: DXi11, DXi13)
Su separatörü (kısa)
KC 491D (her biri MAHLE Original ve Knecht)

 YENİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLERİ WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM ADRESİNDE 
YER ALAN VE SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLENEN ÇEVRİMİÇİ KATALOGLARDA BULABİLİRSİNİZ

YENİ ÜRÜNLER
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TEORİ VE UYGULAMA

Klima sistemleri bakım gerektirmezler - en azından araç sahiplerinin 
çoğu böyle düşünmektedir. Bu doğru değildir. Klima sisteminin iç 
aksamlarının çalışma şeklini bilseydiniz, neden her iki yılda bir klima 
sistemine bir klima servisi yapılması gerektiği daha anlaşılır olurdu.

BİR KLİMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR? 
Gaz haldeki soğutucu madde, kompresör içerisinde aşırı derecede sıkıştırılır. 
Soğutucu madde bu sırada ısınır. Sıkıştırılan soğutucu madde kompresör tara-
fından kondensere gönderilir. Kondenser, aracın ön kısmında bulunur. Sürüş 
rüzgarı ve fan tarafından soğutulur. Kondenserdeki soğutma işlemi sırasında 
soğutucu maddenin fiziksel durumu gaz halden, sıvı hale dönüşür. Sonrasında, 
artık sıvı halde olan soğutucu madde, temizlenmek üzere filtreli kurutucudan 
geçirilir. Bu aşamada muhtemel su içerikleri de soğutucu maddeden alınır. Eva-
poratör, aracın iç kısmındaki hava kanalında bulunur. Sıvı haldeki soğutucu 
maddenin evaporatör içerisinde fiziksel durumu yeniden değişir ve tekrar gaz 
haline geçer. Bu sırada oluşan buharlaşma soğuğu, kabin fanı tarafından yolcu 
kabinine iletilir ve yolcu kabinini soğutur. Evaporatörden çıkan soğutucu madde 
gazı, döngünün tekrar baştan başladığı kompresöre gider. 

SOĞUTUCU MADDE: DOĞRU MİKTARA DAİR BİR SORU
Soğutucu madde devridaimindeki basınçlar, yaklaşık iki ilâ 18 bar’lık bir aralıkta 
bulunmaktadır. Kapalı bir sistem olmasına rağmen: Klima sistemi, uygulamada 
özellikle hortumlardan ve sistemdeki çok sayıda conta üzerinden, soğutucu 
maddenin yılda yaklaşık % 10’unu kaybeder.

MAHLE ArcticPro ACX 280 ile klima servisi.

Sistem içerisinde ne kadar soğutucu madde bulunduğunu kontrol etmek için, 
soğutucu madde vakumla çekilmeli ve miktarı tam olarak belirlenmelidir. Bu 
amaçla, MAHLE’nin klima servis cihazı Arctic PRO içerisine bir hassas terazi 
monte edilmiştir. Vakumla çekme işleminden sonra sistem basınçsız hale gelir 
ve kurutucu filtredeğiştirilebilir. Daha sonra MAHLE klima servis cihazı içerisin-
deki vakum pompası tarafından komple soğutucu madde devridaimi içerisinde 
bir vakum oluşturulur. Yüksek vakum, sistem içerisinde kalan nemi çeker ve 
aynı zamanda sızdırmazlık testi yapılmasını sağlar: Vakum değişmiyorsa, sis-
temde sızıntı yoktur. Kontrol işleminden sonra, MAHLE klima servis cihazı 
tarafından otomatik işletim modunda, tam öngörülen miktarda soğutucu 
madde sisteme doldurulur. Vakumla çekme işlemi sırasında birlikte dışarı çıkan 
soğutucu madde yağı da yine klima servis cihazı tarafından otomatik olarak 
aynı miktarda yenisiyle değiştirilir.

KLİMA SERVİSİ ÖNGÖRÜLENDEN DAHA UZUN ARALIKLARLA VEYA 
DAHA GEÇ UYGULANIRSA NE OLUR?
Soğutucu madde yağının bir kısmı, soğutucu maddeyle birlikte sistemde 
dolaşır. Bu yağ buharı, hortumları ve contaları esnek tutar, bu ise mümkün 
olduğunca sızdırmaz bir sistem ve tüm bileşenlerin uzun ömürlü olması için 
temel şarttır. 

Eğer sistemde çok az miktarda soğutucu madde varsa, conta ve hortumlara 
hiç yağ buharı ulaşmıyorsa, o zaman bu bileşenler gevrekleşir. Aynı zamanda 
kompresörde de sorunlar oluşur. Kompresörün görevi, klima sisteminin yolcu 
kabininde sürücü tarafından arzu edilen sıcaklığa ulaşacağı kadar soğutucu 
maddeyi sıkıştırmaktır. Sistemdeki asgari soğutucu madde miktarının altına 
düşülecek olursa, kompresör tam yükte çalışmak zorunda kalır, ancak istenilen 
basınçlara ve dolayısıyla araç içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşmayı başaramaz. 
Bunun sonucunda kompresör aşırı ısınır. Soğutucu madde yağı zarar görür, 
kurumlanır ve yağlama özelliği belirgin derecede azalır. Bu da kompresörün 
sonu demektir: Metalik sürtünme aşınması ve kompresörden gelen talaşlar, 
tüm sistemi kirletir. 

Araç sürücüsü bir şeylerin yanlış olduğunu ancak o zaman fark eder. Komple 
sistemin yıkanması ve kompresörün, genleşme valfının ve kurutucu filtrenin/
kondenserin yenilenmesi dahil aracın onarımı, oldukça pahalıdır - bazı durum-
larda böyle bir arıza ekonomik açıdan tam hasar demektir. Önlenmesi mümkün 

ARAÇ İÇERİSİNDE VE MÜŞTERİ İLETİŞİMİNDE 
ATMOSFER –

İyi bir

Araç içerisindeki bir klima sistemi, araç sürücülerinin konforlu ve güvenli bir şekilde yol almalarını 
sağlar. Klima sistemi, araç kabini içerisinde istenilen sıcaklığı oluşturur ve camların buğulanma-
masını sağlar. Bu sayede sürüş konforuna, konsantrasyon becerisine ve aktif güvenliğe önemli 
bir katkı sağlar.
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TEORİ VE UYGULAMA

olan bir hasar: Düzenli bir klima servisi sayesinde soğutucu madde kayıpları 
zamanında tespit edilebilir ve giderilebilirdi. Yani, klima sisteminin düzenli 
bakımı, çok masrafl ı onarım riskini ortadan kaldırır ve aynı zamanda aracın 
değerini koruyan bir işlemdir.

Klima servisi kapsamında genellikle yeni bir kabin hava filtresi de takılmaktadır. 
Her ne kadar orijinal donanım kalitesindeki MAHLE/Knecht filtreler araç üreti-
cisinin değişim periyotlarına uygun tasarlanmış olsalar da, genel olarak, kabin 
hava filtrelerinin daha kısa aralıklarla (her 6 ayda bir) değiştirilmesi önerilir. 
Sonuçta, filtre malzemesinin içerisinde tozların yanı sıra, kötü kokulara ve 
sağlık sorunlarına yol açabilecek polenler ve bakteriler de birikmektedir.

KLİMA SERVİSİNDEKİ ÖNEMLİ İŞLEM ADIMLARI:
 Klima sistemine bakım yapmadan önce, işlevsel ve görsel kontrol
  Sızdırmazlık kontrolü ve MAHLE klima servis cihazı ArcticPRO ile soğutucu 

madde ve soğutucu madde yağının doldurulması
  Kabin hava filtresinin değiştirilmesi
  Klima sistemine bakım yaptıktan sonra, işlevsel ve görsel kontrol

Orijinal donanım üreticisi olarak araç iklimlendirme ve motor soğutma alanla-
rında dünya çapında lider kuruluş olan Behr şirketinin grubumuza entegrasyonu 
sayesinde, MAHLE, kabin hava filtreleri alanındaki orijinal donanım varlığını 
genişletti. Böylece, güncel olarak neredeyse tüm üreticilerin çok sayıda binek 
aracı, vanları ve ticari araçları MAHLE kabin hava filtreleri ile donatılmaktadır. 
MAHLE Aftermarket ürün yelpazesi, oldukça yüksek bir pazar payı sunmakta-
dır - tabii ki orijinal donanım kalitesinde. 

MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN BİR HİZMET: KLİMA SİSTEMLERİNİ DOĞRU 
KULLANMAK İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI
Kapatma. Klima cihazı, seyahat hedefinize varmadan birkaç dakika önce 
kapatılmalıdır. Bu sayede hava kanalları ve evaporatör kuruyabilir. Böylece araç 
klima sisteminde küf oluşumuna karşı önlem alınmış olur. 
Değiştirme. Her araç bakımı sırasında, daha da iyisi her altı ayda bir kabin hava 
filtresi yenilenmelidir. Sürücü, araç içerisindeki taze havanın tadını çıkaracaktır.
Güvenceye alma. Her iki yılda bir klima servisi uygulanmalıdır. Bu sayede 
sistem içerisinde her zaman yeterli soğutucu madde bulunması sağlanmış olur 
- klima sisteminin tüm bileşenlerinin uzun süre ve güvenilir çalışması için.

ATMOSFER –

MAHLE ArcticPRO ile profesyonel klima servisi: R134A soğutucu madde için ACX 180 
(Sipariş numarası: 72371015) ve HFO1234YF soğutucu madde için ACX 280 (entegre 
soğutucu madde analiz işlevli; Sipariş numarası: 72371016) – opsiyonel olarak sipariş 
edilebilen harici analiz cihazı ile birlikte, soğutucu madde analiz işlevine sahip olmayan 
modeli de mevcuttur (ACX 270, Sipariş numarası: 72371017).
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verileri yayınlamakla yükümlü kılındılar. Bu veri kullanılabilirliği, 
gelecekte daha büyük bir rol oynayacaktır. Ağ tabanlı araçları 
bir düşünün. MAHLE Aftermarket de adil bir rekabetten yana 
- dernek ve komitelerde yaptığı işbirliği sayesinde, uygun 
çözümleri hızlandırmaktadır.

MAHLE Aftermarket news: Bağımsız araç işletmeleri pazardaki 
pozisyonlarını nasıl güçlendirebilirler?
Marco Ilotti: Kendilerine partner arayarak - ve alım birlikleri oluş-
turarak. Büyük ticaret kooperasyonlarının bu konuda çözümleri 
var: Üyelerinin alım gücünü birleştiriyorlar. Birleştirilen güçler 
sayesinde, üst düzey kaliteye sahip parçalar, hizmetler ve veriler 
için rekabetçi fiyatlar elde edilebilmektedir - tüketicilerinin artan 
fiyat-performans hassasiyeti tarafından şekillendirilen bir pazarda 
önemli bir avantaj.

MAHLE Aftermarket news: Bağımsız araç servisi gelecekte 
kendisini müşterileri, yani araç sürücüleri nezdinde nasıl daha öne 
çıkarabilir?
Marco Ilotti: Mümkün olduğunca profesyonel olmak ve aynı 
zamanda bunu göstermek zorunda. Bu konuda da büyük ticaret 
işbirlikleri yardımcı olabilir. Bu birliklerin hepsi de araç servis 
konseptleri sunmaktadır - modül veya komple paket olarak: 
Muayeneden onarıma, bakımdan kaza onarımına kadar. Garanti, 
yedek araçlar ve ödeme kolaylıkları gibi müşteri hizmetleri 
modüllerine de erişilebilmektedir. İşletme yönetimi ve pazarlama 
konularında, aynı şekilde sinyalizasyon konusunda da destek 
sunulmaktadır, yani araç servisi dikkat çekici, profesyonel bir 
görünüm kazanmaktadır.

MAHLE Aftermarket news: MAHLE Aftermarket tüm önemli 
ticaret işbirliklerini desteklemektedir. Araç servisleri bundan nasıl 
yararlanıyor?
Marco Ilotti: Araç servislerimiz, ticaret ortaklarımız aracılığıyla 
sadece orijinal donanım kalitesindeki kapsamlı MAHLE 
Aftermarket ürün yelpazesinden yararlanmakla kalmayıp, aynı 
zamanda onarım ve servis çözümlerimize de ulaşabilmektedirler. 
Biz bu konudaki katkımızı araç servislerini geleceğin görevlerine 
hazır hale getirerek sağlamaktayız.

Bakım periyotları giderek uzarken, ekolojik, teknolojik ve 
örneğin kentleşme gibi sosyoekonomik megatrendlerin 
bir sonucu olarak, araç başına ortalama sürüş perfor-
mansı giderek kısalıyor. Onarım hacmini sürekli azaltacak 
olan bir genel gelişme. Aynı zamanda münferit onarım 
işlemleri giderek daha komplike bir hale gelmekte, daha 
fazla bilgi ve daha fazla donanım gerektirmektedir. Peki 
bu durumda geleceğin pazarında rekabetçi kalabilmek 
için bağımsız araç servisi ne yapabilir, daha doğrusu yap-
mak zorundadır? MAHLE Aftermarket Küresel İş Geliş-
tirme Müdürü Marco Ilotti, çözümleri gösteriyor.

MAHLE Aftermarket news: Bay Ilotti, mevcut pazar gözlem-
leriniz nelerdir?
Marco Ilotti: Onarım süreçleri ne kadar karmaşıksa, güncel 
olarak yetkili servis işletmelerinin pazar payları da o kadar yüksek. 
Aynı zamanda, büyük servis zincirleri, hızlı araç bakım servisleri 
ve pazar payları için agresif fiyatlarla mücadele eden oto merkez-
leri de pazarı zorluyor. Asıl faaliyet alanları olan nitelikli onarım işini 
korumaları için, iyi bilgilendirilmiş, eğitilmiş, veri ve tanılama araç-
larından oluşan geniş bir seçenekle donatılmış olmak, bağımsız 
servis araçları için giderek daha önemli hale geliyor. 

MAHLE Aftermarket news: Araç servisi hayati öneme sahip 
bu bilgileri nereden alıyor?
Marco Ilotti: Bu konuda ulusal ve uluslararası ticaret işbirlikleri 
en doğru muhataptır. Bunlar, araç servislerine yalnızca veri eşimi 
değil, aynı zamanda nitelikli kurs ve eğitim olanağı da sağlamak-
tadırlar. Aynı zamanda otomotiv üreticilerinin veri ve bilgileri 
temelinde, muazzam bir bilgi havuzu bağımsız araç servislerinin 
kullanımına sunulmaktadır. Tabii ki burada MAHLE Aftermarket 
de orijinal donanım üreticiliğinden elde ettiği sistem bilgisini 
sağlamaktadır.
 
MAHLE Aftermarket news: Yetkili servisler ile bağımsız araç 
servisleri arasında adil bir rekabet olması için kanun koyucu ne 
yapıyor?
Marco Ilotti: Araç üreticileri zaten 566/2011 sayılı AB Yönetme-
liği ile hassas yedek parça tanımlamasına yönelik elektronik 

Bağımsız araç servisleri,
GÜÇLERİNİ

MAHLE Aftermarket news ile röportajsırasında: 
Marco Ilotti, MAHLE Aftermarket Küresel İş 
Geliştirme Müdürü.

SEKTÖR HABERLERİ

BİRLEŞTİRMELİ!
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YERİNDE

Geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana, Letrika firması MAHLE’ye ait 
ve yüksek kaliteli mekatronik bileşenlerle MAHLE portföyünü geniş-
letiyor. Bu bileşenler arasında marş motorları ve alternatörler, farklı 
uygulamalar için elektrikli tahrikler ve modern araç konseptleri için 
elektrikli yardımcı üniteler yer almaktadır. Bu birleşmeden otomotiv 
bakım ve onarım pazarı da yararlanmaktadır: Bayiler ve araç servis-
leri, Ocak 2016’dan itibaren MAHLE aracılığıyla çoğunlukla orijinal 
donanım üretiminde monte edilen tarım ve iş makinelerine yönelik 
marş motorlarına ve alternatörlere ulaşabilecekler. Slovenya’nın 
Šempeter pri Gorici şehrinde bulunan MAHLE Letrika genel merke-
zine bir ziyaret.

Letrika’nın tarihi otomobillerin elektrifikasyonu ile yakından bağlantılıdır. Daha 
1960 yılında, Šempeter pri Gorici şehrindeki şirket merkezinde araç elektriğine 
yönelik bileşenler üretilmiştir. Geçen yüzyılın 70’li yıllarında, Sloven otomotiv 
endüstrisi hızla genişlediğinde, elektrikli bileşenlere olan ihtiyaç da artmıştır. 
Başlangıçta araç elektrik bileşenlerinden oluşan küçük bir çeşitlilik üzerine 
yoğunlaşan Letrika, yetkinliklerini kesintisiz olarak genişletmiştir - bugün artık 
tanınmış binek araç, kamyon, traktör, forklift ve diğer tarım ve iş makineleri ile 
gol arabaları ve tekne üreticileri için alternatörlerin ve marş motorlarının yanı 
sıra, elektrikli tahrik sistemleri ve komple mekatronik sistemler geliştirmekte ve 
üretmektedir. 

Belirgin derecede artan talebe uygun olarak, Letrika, Slovenya dışında da 
faaliyet göstermeye başlamıştır - Bosna Hersek, Beyaz Rusya ve Çin’deki diğer 
geliştirme ve üretim merkezleriyle. Letrika grubunda toplam olarak 2.400 kişi-
nin üzerinde personel istihdam edilmektedir; bunların 1.600’ü Šempeter pri 
Gorici şehrindeki şirket merkezinde çalışmaktadır. Çok sayıda laboratuvarı, 
test odalarını ve prototip üretimini de kapsayan 3.600 metrekare büyüklüğün-
deki araştırma ve geliştirme merkezi de burada, yani grubun merkezinde 
bulunmaktadır. Letrika, Slovenya’nın en yenilikçi şirketlerinden biridir ve geçti-
ğimiz yılın Nisan ayında “Alman Ekonomi Ödülü”’ne layık görülmüştür.

AİLE
genişlemesi

Šempeter pri Gorici/Slovenya’daki MAHLE Letrika genel merkezi.
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PİYASA

VeoMark: MAHLE güvenlik etiketi – ve bu etiketin avantajlarından neden 
faydalanmalısınız. 

MAHLE’nin araç yedek parçaları son derece revaçta - ve bu nedenle de 
açgözlülüğü uyandırmakta. MAHLE, taklit ürünlere karşı mümkün olan en iyi 
koruma için, 2011 yazından bu yana motor parçalarının ve artık turboşarjlar 
ve termostatlar gibi diğer ürünlerin ambalajlarını zorlu güvenlik zincirleriyle 
donatmaktadır. 

Burada temel unsur VeoMark’tır: Farklı şekilde parıldayan ve holografik güven-
lik özelliklerinin kombinasyonu ve benzersiz bir alfanümerik kodlama sayesinde, 
etiket, her bir ürüne kendi kimliğini vermektedir - ve bu sayede maksimum 
düzeyde kopyalama koruması sunmaktadır.

VeoMark’ın uygulamaya konulmasından bu yana, kısa süre öncesine kadar 
hiçbir taklit güvenlik etiketi tespit edilmemiştir. Ancak, örnekte olduğu gibi, ürün 
taklitçileri mümkün olan her yola başvuruyorlar: Kısa süre önce Dubai’de ger-
çekleştirilen bir baskında, denetim görevlileri başarılı oldular. Taklit ambalajlar 
üzerine, taklit MAHLE güvenlik etiketleri yapıştırılmıştı. Bu başarılı eylem sıra-
sında yaklaşık 11.000 taklit MAHLE ürünü dolaşımdan kaldırılmış ve imha 
edilmiştir.

Taklit ürünler, ilk bakışta orijinale çok benzer görünüyorlardı, ancak çeşitli özel-
likler yardımıyla taklit oldukları hızla tespit edilebilmiştir:
 Eşleşmeyen güvenlik özellikleri. 
  Veomark (hologram) üzerindeki kod, MAPP kodunun son altı basamağı ile 

eşleşmiyordu. 
  Benzersiz ürün kimliği yoktu. 
  Her kod benzersiz olmasına rağmen, çok sayıda ambalajın üzerine aynı 

MAPP Kodu düz metin olarak basılmıştı.
  MAHLE ürünü olarak tanımlama yoktu. 
  2B veri matrisi olarak MAPP Kodu ile yapılan çevrimiçi kontrol, ürünün 

MAHLE tarafından üretilmiş olamayacağını göstermiştir. Unutmayın: Tarama 
işleminden sonra görünen metin, özellikle üretici adı, olası sapmaların tespit 
edilebilmesi için, dikkatlice okunmalıdır.

Bu konudaki ipucumuz: 
VeoMark’ın avantajlarından yararlanın ve çevrimiçi kontrol yapmak için 
birkaç saniyenizi ayırın – ister uygulama aracılığıyla mobil telefonunuz-
dan, isterseniz www.mahle-aftermarket.com/eu/de/brand-protection 
adresinden.

Böylece kendinizi ve müşterilerinizi, taklit, düşük kaliteli ya da işlevi tehlikeye 
sokan ürünlerden güvenli bir şekilde korursunuz - aynı zamanda otomotiv 
Aftermarket alanında yüksek bir kalite seviyesi sağlanmasına aktif biçimde katkı 
sağlarsınız.

MAHLE GÜVENLİK ETİKETİ

VeoMark

MAPP kodu 
(2B veri matrisi olarak)

GTIN
Rastgele kod
MAPP kodu 
(düz metin 
yazısı olarak)

VEOMARK

Yüksek çözünür-
lüklü kopyalama 
koruması için HDI 
yıldızı (High 
Definition Image)

Gökkuşağı renklerinde parlayan 
MAHLE logosu (VeoMark doğrudan, 
yapay ışığa karşı tutulduğunda en iyi 
şekilde görünür)

LensCode (= rastgele kodun son 
2 rakamı) - özel filtre ile görünür

Seri numarası (siyah, dış hatlar gökkuşağı renklerinde parlıyor) 
- rastgele kodun son 6 hanesine denk gelmektedir

ŞANSI YOK!
Taklitçilerin

16

MAHLE Aftermarket news 2/2015

REDAKSİYON: MAHLE Aftermarket news
MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26–46
70376 Stuttgart
www.mahle-aftermarket.com

İÇERİKTEN SORUMLU KİŞİ: Olaf Henning
REDAKTÖRLER: Pamela Berner, Christoph Dutschke, 
Nicolas de Gaudemont, Susanne Gerhard, Niko Johannidis, 
Andreas Kimmerle, Georges Mourad

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.

DIŞ REDAKSİYON: Ingrid Münzer, Sabine Steinmaier 
(Bransch & Partner GmbH, Stuttgart)
TASARIM VE ÜRETİM: Bransch & Partner GmbH, Stuttgart
FOTOĞRAFLAR:  Bransch & Partner GmbH, Stuttgart; MAHLE GmbH, Stuttgart; 
Blühdorn GmbH, Stuttgart; AUTO BILD/Fabrika (Peugeot 308 GT, S. 4, 
Şek. 1; Mini John Cooper Works, S. 5, Şek. 1; Audi A1, S. 5, Şek. 2; 
Smart fortwo, S. 5, Şek. 3; Mercedes Maybach S 600, S. 5, Şek. 4), 
AUTO BILD/R. Rätzke (Opel Corsa, S. 5, Şek. 5), AUTO BILD/A. Emmerling 
(Škoda Fabia Combi, S. 5, Şek. 6)  
REPRODÜKSİYON: HKS-Artmedia GmbH, Stuttgart
BASKI VE SATIŞ: Ra�  Media Group GmbH, Riederich

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

R
a.

0
6/

15

K
Ü

N
Y

E
K

Ü
N

Y
E


