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WYŻSZA INTELIGENCJA.
Większa wydajność.

Pojazdy i podzespoły stają się coraz bardziej inteligentne 
i wydajne. Wymusza to wzrost kompetencji warsztatów i han-
dlu. Aby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom przekształcili-
śmy nasze przedsiębiorstwo w dostawcę rozwiązań: MAHLE 
Aftermarket dostarcza nie tylko wysokiej jakości produkty, lecz 
także kompletne rozwiązania w zakresie serwisowania i napraw 
pojazdów. W tym wydaniu MAHLE Aftermarket news przed-
stawiamy kilka z nich: tu dowiesz się więcej o coraz większej 
elektryfikacji pojazdów oraz o naszej pomocy w tym zakresie. 
Przedstawiamy nasze dwie nowe spółki, będące prawdziwymi 

ekspertami w swojej branży i których obszerną wiedzą pra-
gniemy się podzielić. W części technicznej zajmiemy się dwu-
stopniowym turbodoładowaniem, uważanym za klucz do 
zapewnienia wzrostu wydajności. Pokażemy również, jak 
dzięki naszemu genialnemu pomysłowi w postaci włókninowej 
tarczy końcowej filtra oleju można szybko zapewnić szczel-
ność w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Przedstawiamy 
nowe zestawy turbosprężarek MAHLE, które nie tylko ułatwiają 
naprawy, lecz także proces zamawiania. Życzymy ciekawej 
lektury i przede wszystkim znalezienia nowych rozwiązań.

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



Chcąc odnosić sukcesy jako przedsiębiorstwo i być dzięki temu niezawodnym 
partnerem swoich klientów należy ciągle wyglądać poza swoje przysłowiowe 
podwórko. Dlatego w MAHLE Aftermarket zdefiniowaliśmy wytyczne w sferze 
najważniejszych tematów przyszłości: gdzie chcemy się znaleźć za pięć do 
dziesięciu lat, wychodząc z naszej dzisiejszej pozycji? Jak w przyszłości 
będziemy w stanie spełniać nasze własne wysokie wymagania jakościowe? 
Jak będziemy nadal mogli odpowiadać na rosnące wymagania naszych klien-
tów w zakresie części zamiennych, rozwiązań związanych z naprawami i usłu-
gami? A przede wszystkim: jak możemy nadal pomagać Państwu szybko 
i kompetentnie w wypełnianiu codziennych zadań w handlu i warsztacie? 

Naszą misją jest pozostanie – również w przyszłości – preferowanym dostawcą 
naszych klientów na motoryzacyjnym rynku wtórnym. Jako prawdziwy 
dostawca rozwiązań chcemy pomagać i oferować wszystko to, co jest 
potrzebne do zapewnienia wydajnej i dochodowej pracy: produkty w najwyż-
szej jakości OEM. Wyposażenie warsztatów, zwiększające kompetencje usług. 
Oraz usługi serwisowe, bezkompromisowo dopasowane do potrzeb klientów 
i pomagające im w codziennej pracy w warsztatach: czy poprzez infolinie, 
szkolenia lub dokumentacje bądź też całkiem konkretnie poprzez czynną 
pomoc w postaci naszej wiedzy specjalistycznej przy wymianie turbosprężarki 
czy też podczas prac przy obiegu klimatyzacji.

Wszystko to jest możliwe tylko dzięki decydującemu czynnikowi: naszym 
pracownikom. To oni reprezentują naszą wizję i żyją naszymi wartościami – 
w każdym spotkaniu, w każdej czynności, w każdym dialogu. Identyfikacja 
naszych pracowników to podstawa siły marki MAHLE: jakość, innowacja 
i niezawodność. 

Sposób realizacji naszych pomysłów we wszystkich naszych działaniach jest 
jednym z głównych elementów, przedstawionych w tym numerze MAHLE 
Aftermarket news. Myślimy tu przede wszystkim o temacie, który porusza 
naszą branżę i stawia przed nią nowe wyzwania – zwiększenie łącznej wydajno-
ści pojazdów. Bezpośrednio z tym wiąże się również rosnący zakres elektryfika-
cji pojazdów. Na następnych stronach pokażemy, jak MAHLE chce towarzyszyć 
temu rozwojowi ważnymi impulsami. Myślimy przy tym oczywiście o nowej 
spółce MAHLE – firmie Letrika, która rozszerzy asortyment produktów MAHLE 
Aftermarket do pojazdów ciężarowych, czyniąc z niego kompletny program. 
Początkowo będą to rozruszniki i prądnice, a potem także elektroniczne Drive 
Systems. Wraz z elektryfikacją rośnie także znaczenie zarządzania temperaturą. 
Również w tym zakresie MAHLE ma doskonały asortyment. Najnowszy nabytek 
w rodzinie MAHLE, czyli pion zarządzania temperaturą amerykańskiego poddo-
stawcy przemysłu motoryzacyjnego Delphi Automotive, który przedstawiamy 
w tym wydaniu, dodatkowo rozszerzył ten zakres działalności.

Kierowanie się misją z nastawieniem na klientów oznacza oczywiście rów-
nież pozostanie otwartym na dalszy rozwój, prowadzony razem z Państwem 
– naszymi klientami. Aby dobre stawało się lepszym, chcemy uczyć się od 
Państwa. W ramach procesu ciągłej optymalizacji jesteśmy zdani na nowe 
impulsy: prosimy o informacje, co możemy udoskonalić. Zapraszamy na 
wspólną drogę pomyślnej współpracy – drogę do celu, wzmacniającego 
i rozwijającego partnerstwo. 

Życzę interesującej lektury.

Państwa

Olaf Henning
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Dyrektor MAHLE Aftermarket GmbH  
i członek zarządu koncernu MAHLE.
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KANADYJSKI RAJDOWIEC BRUNO SPENGLER TO ZNANA POSTAĆ W ZAWODACH DTM (DEUTSCHE TOURENWAGEN-MEISTERSCHAFT). 
STARTUJĄC OD 2006 ROKU W ZAWODACH DTM ZOSTAŁ W 2012 ROKU MISTRZEM NIEMIEC W ZESPOLE BMW SCHNITZER, A AKTUALNIE JEST 
KIEROWCĄ W ZESPOLE BMW MTEK. PRZED KILKOMA TYGODNIAMI TEN SYMPATYCZNY KIEROWCA RAJDOWY BYŁ GOŚCIEM W CENTRALI 
KONCERNU MAHLE W STUTTGARCIE, GDZIE ODPOWIEDZIAŁ NAM NA KILKA PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z TECHNOLOGIĄ, DOWNSIZINGIEM NA 
TORZE WYŚCIGOWYM ORAZ Z JEGO WYSTĘPAMI W DTM W BIEŻĄCYM SEZONIE.

MAHLE Aftermarket news: Co czyni sport motorowy tak niepowtarzalnym?

Bruno Spengler: Co mnie fascynuje w tym sporcie, to przede wszystkim szyb-
kość i adrenalina podczas prowadzenia samochodu. Innym aspektem jest 
konkurencja, która fascynuje mnie już od dzieciństwa. Sport motorowy łączy 
w sobie te wszystkie elementy: konkurencję, szybkość, technikę, głośne silniki, 
duch zespołowy i adrenalinę. Oczywiście wartość ducha zespołowego nie jest 
jeszcze oczywista dla tak młodych ludzi jak ja. Jednak i dla mnie jest ona waż-
nym czynnikiem. To sport indywidualny, kiedy siedzisz w samochodzie, jednak 
bez zespołu niczego nie osiągniesz.

MAHLE Aftermarket news: To dla Ciebie już jedenasty sezon w zawodach 
DTM. Z biegiem czasu znacznie zmienił się nie tylko regulamin, lecz także 
i  samochody. Wyraźnie widać wymagania aerodynamiczne, a optymalizacja 
techniczna dominuje wygląd zewnętrzny samochodu DTM. Jaki wpływ mają te 
zmiany na kierowców?

Bruno Spengler: Parametry aerodynamiczne mają decydujące znaczenie. Brak 
chociażby jednego spojlera spowoduje wyraźne spowolnienie samochodu. 
Samochody są testowane w tunelu aerodynamicznym i skonstruowane z wyko-
rzystaniem praktycznie wszystkich możliwości silnika, aerodynamiki i zawiesze-
nia. Warto pamiętać, że w biegu kwalifikacyjnym DTM czasy aż 24 kierowców 
różnią się od siebie o mniej niż jedną sekundę. Oznacza to, że auta poruszają 
się blisko możliwości maksymalnych i w stosunkowo małych odstępach od 
siebie. Jeżeli w samochodzie braknie jakichkolwiek elementów aerodynamiki, 
stracisz czas i  nie będziesz miał już praktycznie żadnej szansy. Oczywiście 
zarówno kierowca, jak i zespół muszą działać równie skutecznie jak auto. Jeżeli 
to wszystko pasuje i nie masz pecha, to z reguły wyniki są dobre.

MAHLE Aftermarket news: Patrząc ogólnie na sport motorowy, dużo 
zmieniło się tam w ostatnich latach: silniki wysokoprężne, napędy hybrydowe 
i downsizing coraz częściej pojawiają się w dużych seriach wyścigowych. Co 
odczuwałbyś w przypadku, gdyby także w DTM nastąpiło odejście od aktu-
alnych silników V8 w kierunku małych jednostek czterocylindrowych?

Bruno Spengler: Wszystko zależy od ich dźwięku śmiech. Nic nie mam prze-
ciwko silnikom czterocylindrowym. Także z czterech cylindrów można uzyskać 
dobre wyniki. Jednak V8 to coś szczególnego – i ten charakter zachowa na 
zawsze. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Na pewno czekają nas różne 
niespodzianki.

MAHLE Aftermarket news: Czyli dźwięk jest dla Ciebie bardzo ważny i łączy 
się z emocjami w sporcie motorowym?

Bruno Spengler: W sporcie dźwięk odgrywa dla mnie dużą rolę. Gdy siedzisz 
na trybunie i przejeżdżające auta mają przyjemny dźwięk, to od razu przyjem-
ność jest większa – na pewno także dla fanów. Należy jednak iść z duchem 
czasu i być otwartym na nowości.

Gaz do 
DESKI

XSPORT MOTOROWY
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ELEKTRYFIKACJA POJAZDÓW JAKO WKŁAD DO DALSZEJ  
REDUKCJI EMISJI CO2

Elektryfikacja pojazdów będzie w przyszłości stanowić coraz większy wkład do 
efektywnej mobilności. W porównaniu do konwencjonalnego układu napędo-
wego MAHLE przewiduje możliwość redukcji emisji CO2 o nawet 65 procent 
przez wykorzystanie licznych opcji elektryfikacji. Nie należy przy tym ograniczać 
analizy tylko do bezpośredniego wsparcia silnika spalinowego, czyli doładowa-
nie, funkcje start-stop lub konfiguracje hybrydowe. Trzeba uwzględnić także 
inne elementy wyposażenia pojazdu – np. zarządzanie temperaturą czy elek-
tryfikację agregatów dodatkowych.

UKŁAD NAPĘDOWY: MODYFIKACJE Z DŁUGOTRWAŁYM SKUTKIEM
Już niewielkie kroki w zakresie elektryfikacji mogą zapewnić trwałe skutki 
w  układzie napędowym z silnikiem spalinowym i konwencjonalną instalacją 
elektryczną pojazdu o napięciu 12 V. Na przykład elektryczne człony wykonaw-
cze zapewniają szybsze i bardziej precyzyjne sterowanie silnika spalinowego. 
Tylko dzięki zastąpieniu pneumatycznego siłownika upustu spalin turbosprę-
żarki jego elektrycznym odpowiednikiem, dostarczanym przez MAHLE jako 
wielkoseryjna część już od 2009 roku, można uzyskać oszczędność emisji CO2 

na poziomie dwóch procent. Po uzupełnieniu o następne „lekkie” kroki elek-
tryfikacji – na przykład elektryczne termostaty, zawory recyrkulacji spalin, silniki 
układu wspomagania kierownicy czy też funkcję start-stop – można uzyskać 
łączną oszczędność emisji CO2 o maksymalnie osiem procent bez żadnych 
ingerencji w instalację elektryczną pojazdu i bez użycia elektrycznych silników 
napędowych.

ELEKTRYCZNE AGREGATY DODATKOWE DLA ODCIĄŻENIA SILNIKA 
SPALINOWEGO 
Dalszym odciążeniem bądź pomocą dla silnika spalinowego jest elektryfikacją 
agregatów dodatkowych. Separacja od napędu pasowego zapewnia nie tylko 
korzyści w sferze upakowania dzięki możliwości umieszczenia w dowolnym 
miejscu, lecz także pozwala na zredukowanie strat mechanicznych w silniku 
spalinowym. Energia dla elektrycznych agregatów dodatkowych może być 
pozyskiwana w drodze rekuperacji. Ponadto pracują one niezależnie od pręd-
kości obrotowej silnika i ciśnienia, co pozwala na ich bardzo precyzyjne ste-
rowanie w razie potrzeby. Elektryczna pompa główna płynu chłodzącego 
zapewnia na przykład możliwość całkowitego zatrzymania przepływu płynu 
chłodzącego w  fazie nagrzewania się zimnego silnika, bowiem po prostu 
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pozostanie wyłączona. W taki sposób silnik spalinowy szybciej osiąga opty-
malną temperaturę roboczą, co pozwala na drastyczną redukcję krytycznych 
emisji zimnego silnika. Następnie pompa płynu chłodzącego może pracować 
ze zmienną wydajnością odpowiednio do warunków jazdy. Jej zastosowanie 
daje łączną możliwość redukcji emisji CO2 nawet o pięć procent. Zwłaszcza 
w powiązaniu z instalacją elektryczną pojazdu o napięciu 48 V MAHLE liczy 
się ze znacznym rozpowszechnieniem elektrycznych agregatów dodatko-
wych, dlatego ciągle rozwija swój asortyment produktów, na przykład o elek-
tryczne pompy płynu chłodzącego, sprężarki klimatyzacji czy inne systemy 
o dużym potencjale rozwoju.

KOMPLETNA HYBRYDYZACJA: WYZWANIE DLA ZARZĄDZANIA 
TEMPERATURĄ
Najpóźniej z chwilą pełnej hybrydyzacji oraz w przypadku modeli hybrydowych 
typu Plug-in powstają nowe wyzwania wobec zarządzania temperaturą 
w pojeździe: zwłaszcza temperatura akumulatorów litowo-jonowych musi być 
utrzymywana w stałym przedziale wartości. MAHLE jest pionierem w tym 
zakresie i już w 2009 roku wdrożył do produkcji seryjnej układy chłodzenia 
akumulatorów z  wykorzystaniem czynnika chłodniczego. Dzisiaj tuż przed 

wdrożeniem do produkcji seryjnej znajduje się termoelektryczny układ kondy-
cjonowania akumulatora. Jednakże w przypadku zastosowań wysokonapię-
ciowych wymagane jest nie tylko chłodzenie bądź ogrzewanie podzespołów 
układu napędowego, gdyż należy zapewnić także klimatyzację wnętrza pojazdu 
przy wyłączonym silniku spalinowym. Wysokonapięciowe nagrzewnice PTC 
oraz elektryczne sprężarki klimatyzacji to podstawowe systemy z asortymentu 
produktów MAHLE.

MAHLE: DOŚWIADCZENIE W ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH
Różne stopnie elektryfikacji napędu i pojazdu będą stawać się coraz popular-
niejsze w zależności od klasy samochodu oraz ich stabilności cenowej, wnosząc 
w ten sposób wkład do wzrostu wydajności. Dzięki szerokiej gamie produktów 
w zakresie zarządzania temperaturą, elektrycznych członów wykonawczych 
i agregatów dodatkowych MAHLE już od wielu lat oferuje rozwiązania seryjne 
na rynku i przygotowuje się ciągle do przyszłego wzrostu elektryfikacji układów 
napędowych w zróżnicowanych zestawieniach. Obejmuje to zarówno dalszy 
rozwój wiedzy w zakresie całych systemów, jak i rozszerzanie asortymentu pro-
duktów i tym samym wzrostu wartości własnej firmy. MAHLE będzie więc towa-
rzyszyć wzrastającej elektryfikacji samochodów nowymi, ważnymi impulsami.

n e w s
A F T E R M A R K E T 5



LETRIKA
WNOSI

NOWE IMPULSY

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

technicznych i wsparcia, instrukcji naprawy i szkoleń”, mówi Olaf Henning, 
członek zarządu koncernu MAHLE i dyrektor zarządzający MAHLE Aftermarket 
GmbH. „Długofalowo nasze doświadczenie w zakresie części silników, filtrów 
i  turbosprężarek do pojazdów ciężarowych zostanie doskonale uzupełnione 
kompetencjami MAHLE Letrika. Widzimy tu wyraźny potencjał dla naszych 
światowych dystrybutorów”.

LEPSZA POMOC, WIĘCEJ SERWISU, WIĘCEJ SYSTEMÓW
Spowoduje to duże ułatwienia dla handlu i warsztatów, gdyż zapewniony 
zostanie dostęp do gamy produktów, rozszerzony o maszyny rolnicze i budow-
lane – i to wszystko z jednej ręki w uznanej jakości OEM. Dzięki specjalistom 
MAHLE Letrika w przyszłości sprzedawcy i warsztaty nie tylko będą mogli 
korzystać z bogatego doświadczenia produktowego i serwisowego, lecz także 
z doskonałego wsparcia technicznego. 

Klienci, którzy już współpracowali z Letriką korzystają podwójnie: fuzja otwiera 
im dostęp do światowej sieci logistycznej MAHLE i zapewnia szybką dostęp-
ność podzespołów i systemów, zachowując równocześnie możliwość dialogu 
z dotychczasowym partnerem lub doradcą handlowym w firmie Letrika i gwa-
rantując sprawną realizację zamówień. 

LETRIKA – KOMPETENCJE W DZIEDZINIE MECHATRONIKI
Letrika należy do najbardziej innowacyjnych firm Słowenii i w 2014 roku została 
wyróżniona nagrodą „Preis der deutschen Wirtschaft” (nagroda gospodarki 
niemieckiej). Z 2400 pracowników aż 1600 osób pracuje w centrali w Šempe-
ter pri Gorici, gdzie mieści się także centrum badawczo-rozwojowe, dysponu-
jące powierzchnią 3600 m². Już w 1960 r. produkowane były tam podzespoły 
do samochodowych instalacji elektrycznych. Dzisiaj produkowane są nie tylko 
rozruszniki i alternatory, lecz także elektryczne układy napędowe i kompletne 
systemy mechatroniczne do samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn 
budowlanych i rolniczych oraz łodzi. Inną perspektywę zapewniają wysokie 
kompetencje rozwojowe i konstrukcyjne w zakresie silników elektrycznych, 
które zostały udokumentowane w miejskim aucie Renault Twizy i stanowią tym 
samym ważny wkład na drodze MAHLE do przyszłości.

Od wielu lat MAHLE rozwija technologie służące dalszej redukcji zużycia paliwa 
i zmniejszenia emisji. Koncentrujemy się przy tym również na elektryfikacji 
agregatów dodatkowych, które z kolei stawiają wysokie wymagania wobec 
podzespołów mechatronicznych, takich jak rozruszniki, prądnice czy silniki 
elektryczne. Dzięki integracji firmy Letrika koncern MAHLE rozszerzył swoje 
kompetencje w tym zakresie: od stycznia 2016 r. MAHLE Aftermarket będzie 
zajmować się dystrybucją rozruszników, prądnic i silników elektrycznych do 
maszyn rolniczych i budowlanych pod marką MAHLE Original, rozszerzając 
równocześnie swoją ofertę serwisową. 

„Z integracji firmy Letrika w koncernie MAHLE korzystają też nasi klienci 
motoryzacyjnego rynku wtórnego. Nowa spółka w koncernie MAHLE – firma 
Letrika – bazuje na wieloletnich doświadczeniach w zakresie produktów 
i serwisu, zwłaszcza w przypadku maszyn rolniczych i budowlanych. Oprócz 
rozszerzenia asortymentu o prądnice, rozruszniki i silniki elektryczne dla 
MAHLE Aftermarket oznacza to też dodatkową ofertę w zakresie informacji 

MAHLE LETRIKA – PRZEGLĄD KORZYŚCI
  Kompetencje w segmencie maszyn budowlanych i rolniczych – z rozrusz-

nikami, prądnicami i silnikami elektrycznymi
  Dodatkowa oferta informacji technicznych i szeroka gama usług pomocy 

technicznej, instrukcji naprawy oraz szkoleń
  Wysokie kompetencje konstrukcyjne i produkcyjne w zakresie elektroniki 

i mechatroniki – od ponad 50 lat
  W przyszłości kompletne systemy mechatroniczne dla wszystkich rodzajów 

pojazdów
  Wydajna sieć logistyczna
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W okresie przejściowym w handlu dostępne będą zarówno stare, jak i nowe 
opakowania. Dla uproszczenia również na nowych opakowaniach nadruko-
wane będą dotychczasowe numery artykułów Letrika.

RODZINA MAHLE POSIADA NOWY, BARDZO OBIECUJĄCY DODATEK: SŁOWEŃSCY SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE 
MECHATRONIKI Z FIRMY LETRIKA ZAPEWNIAJĄ MAHLE AFTERMARKET ROZSZERZONĄ GAMĘ PRODUKTÓW DO 
MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH. 

A F T E R M A R K E T
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Urząd antymonopolowy zezwolił na przejęcie z dniem 1 lipca 2015 r. przez 
koncern MAHLE pionu zarządzania temperaturą poddostawcy przemysłu 
motoryzacyjnego Delphi Automotive PLC. Przejęcie to jest dla koncernu ze 
Stuttgartu kontynuacją rozbudowy pionu zarządzania temperaturą, który ma 
duże znaczenie strategiczne.

Dzięki temu firma MAHLE umacnia swoją pozycję w przyszłościowym sektorze, 
ponieważ zapotrzebowanie na kompleksowe i efektywne energetycznie sys-
temy zarządzania temperaturą w silnikach spalinowych jest równie duże jak 
w napędach elektrycznych i ogniwach paliwowych.

Asortymenty produktów obu firm doskonale uzupełniają się w zakresie urządzeń 
klimatyzacyjnych i podzespołów do chłodzenia silnika. Szczególne znaczenie 
dla MAHLE ma dział sprężarek Delphi Thermal, których firma dotychczas nie 
miała w swojej ofercie. Teraz dział ten jako nowa jednostka zostanie płynnie 
zintegrowany z koncernem. Natomiast obszary klimatyzacji, chłodzenia układów 
napędowych i wymienników ciepła dla zastosowań stacjonarnych wejdą w 
skład pionu zarządzania temperaturą. Po przejęciu firmy Behr w 2013 r. koncern 
MAHLE rok później osiągnął ok. 40% ogólnych obrotów w ramach nowego 
obszaru działalności.

Dotychczasowa liczba 150 zakładów produkcyjnych koncernu zwiększyła się 
o 13 zakładów Delphi Thermal zlokalizowanych w Polsce, Słowacji, Węgrzech, 
USA, Meksyku, Brazylii, Chinach, Indiach oraz trzy duże centra badawczo- 
rozwojowe w USA i Luksemburgu. Po przejęciu ok. 7,5 tys. pracowników 
Delphi Thermal ogólna liczba pracowników firmy MAHLE do końca 2015 r. 
prawdopodobnie przekroczy 75 tys.

Z równie dużą intensywnością rosną obroty koncernu po przejęciu Delphi 
Thermal: przy utrzymującej się stabilnej koniunkturze na światowych rynkach 
koncern MAHLE w 2015 r. spodziewa się obrotów na poziomie ok. 11,5 mld euro. 
 
„Dzięki sfinalizowaniu tego przejęcia wyraźnie umacniamy naszą pozycję na 
rynku, a w istotnych obszarach zarządzania temperaturą zajmujemy miejsca 
w  czołowej trójce na świecie”, wyjaśnia Wolf-Henning Scheider, pełniący od 
1 lipca 2015 r. funkcję prezesa zarządu koncernu MAHLE. „Ponadto dzięki połą-
czonym siłom otwierają się przed nami nowe perspektywy. Asortyment Delphi 
Thermal stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty produktów oraz naszych 
kompetencji systemowych. Dzięki temu możemy także nadal rozbudowywać 
naszą działalność produkcyjną w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz 
Azji”. Dr Jörg Stratmann, dyrektor pionu zarządzania temperaturą oraz członek 
zarządu koncernu MAHLE dodaje: „Po intensywnych przygotowaniach w ciągu 
ostatnich tygodni przystępujemy teraz z zapałem do realizacji zadań związanych 
z integracją. Cieszymy się z nowych pracowników, którzy wzmocnią nasz zespół 
swoimi kompetencjami i swoim doświadczeniem. Dzięki temu jako drugi co do 
wielkości dostawca produktów do zarządzania temperaturą możemy zaoferować 
klientom jeszcze lepsze rozwiązania”. 

Następnym krokiem ma być nabycie spółki joint venture Shanghai Delphi 
Automotive Air-Conditioning System Co. Ltd. (SDAAC) z siedzibą w Chinach. 
Planowany termin finalizacji transakcji to rok 2016. 

Opadowa i krzyżowa chłodnica cieczy

Park Technologii Termicznych w Ostrowie Wlkp., 
Polska

Moduł przygotowania powietrza z funkcją 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Miniaturowa sprężarka klimatyzacji (CVC)

W JAKI SPOSÓB PRODUKTY Z SEGMENTU TERMICZNEGO STANĄ 
SIĘ DOSTĘPNE DLA HANDLU I WARSZTATÓW?
Dla tej grupy produktów mamy właściwego specjalistę: nasze wspólne przed-
sięwzięcie z Behr Hella Service. 
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FILTR PALIWA
Do sam. dostaw.

Nazwa produktu

Ford Tourneo, Transit; 2,2 l, 4 cylindry; 
74–114 kW (silniki: DRF4, DRFF, DRFG, 
CVFF, DRRC, DRRB, DRRA, DRF5, CYRA, 
CYRB, CYRC, CVRA, CVRB, CVRA, 
USR6, CV24, CVR5, UYR6, CYF4, CYFF, 
PGFA, PGFB)
KX 387D Eco (MAHLE Original i Knecht)

TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Audi A1, A3, TT; Seat Leon; VW Golf, Polo; 2,0 l; 
4 cylindry, 162–200 kW (silniki: BHZ, BWJ, 
BYD, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDLF, 
CDLG, CDLH, CDLJ, CDKA, CDMA, CFGC)
TI 6 80 (MAHLE Original i Behr)

FILTR PALIWA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Ford B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Mondeo, Transit; 
Volvo C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70; 1,4–1,6 l; 
4 cylindry, 51–85 kW (silniki: T1DA, T3DB, T1GA, T3JB,  
F6JD, NGDA, UGJC, D4162T)
KL 780 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

WKŁAD FILTRA KABINOWEGO
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Fiat 500, 500L, 500X; 0,9–2,0 l, 4 cylindry, 
62–125 kW (wszystkie silniki „pięćsetki”); 
Jeep Renegade 1,4-2,0 l; 81–125 kW 
LA 889 (MAHLE Original i Knecht)

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Opel Vectra B 2.0 DTI, Astra G 2.0 DTI; 2,0 l; 4 cylindry, 
74 kW (silniki: X20DTH, Y20DTH)
011TC14248000 (MAHLE Original)

NOWOŚCI W OFERCIE

TŁOK
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Volvo FH 400, FM 360, FMX 400 i inne; 12,8 l; 6 cylindrów, 264–368 kW  
(silniki: Volvo D 13 B 360/400/440/500) 
Tłok MONOTHERM®, grafitowany i fosforanowany
037 PI 00110 000 00 (MAHLE Original)
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ZESTAW ŁOŻYSK GŁÓWNYCH
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Seat Arosa, Cordoba, Ibiza 4/5; Škoda Fabia, Octavia; Audi A1, 
A2, A3; VW Eos, Golf, Lupo, Passat, Polo; 1,4–1,6 l; 4 cylindry, 
37–132 kW (silniki: AEE, AKK, APE, AQQ)
029 HS 21018 000, 029 HS 21018 025, 029 HS 21018 050 
(każdorazowo MAHLE Original)

WKŁAD FILTRA POWIETRZA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Fiat 500, Panda; 0,9 l; 2 cylindry, 44–66 kW (silniki 312 A4.000, 312 
A2.000, 312 A7.000)
LX 3535 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Opel Astra, Cascada, Corsa, Insignia, Mokka, Zafira; 1,4 l, 4 cylindry, 
88–103 kW (silniki: A 14 NEL, A 14 NET, B 14 NET)
TM 36 103 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)

FILTR PALIWA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Citroën Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Aircross, C4 Picasso, 
C5, DS3, DS4, Jumpy; Peugeot 207, 208, 2008, 308, 3008, 508, 5008, 
Partner; 1,4–1,6 l; 4 cylindry, 50–84 kW (silniki: DV4C, DV4TD, DV6C, 
DV6CTED, DV6DTED)
KL 788 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

ZESTAW TURBOSPRĘŻARKI „LARGE”
Do sam. osob.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Audi A3 TDI; Seat Leon TDI S; VW Golf TDI; 1,9 l; 4 cylindry, 85 kW (silniki: AUY/
AJM) Audi A3 TDI; VW Bora TDI, Golf TDI; 1,9 l, 4 cylindry, 74 kW (silniki: ATD)
obejmuje turbosprężarkę, zestaw montażowy turbosprężarki i przewód oleju
030TL15310000 (MAHLE Original) 030 TL 15310 030 (MAHLE Original) 

TULEJA CYLINDROWA
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Renault Magnum DXi 13 520.26; Volvo 
9700, FMX 420, FM 500 i inne; 12,8 l; 
6 cylindrów, 256–397 kW  
(silniki: Renault DXi 13440/13480/13520; 
Volvo D 13 C 420/460/500/540; Volvo TAD 
1360/1361/1362 VE)
dogniatane rolkowo w obszarze kołnierza
037 LW 00102 001 51 (MAHLE Original)

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

NOWOŚCI W OFERCIE



Zasysanie – sprężanie – praca – wydech: czterosuwowy silnik spalinowy pracuje 
już od ponad stulecia według tej samej zasady. Decydującym czynnikiem dla 
polepszenia stopnia sprawności jest usprawnienie wymiany gazu w cylindrach: 
im więcej świeżego powietrza można doprowadzić do komory spalania w jed-
nym cyklu roboczym i im dokładniej uda się usunąć spaliny z komory spalania 
po suwie pracy, tym bardziej wydajnie pracuje silnik. 

Aby zwiększyć sprawność silników wolnossących poprawiono wymianę gazów 
poprzez powiększenie przekroju poprzecznego zwłaszcza kanałów ssących, 
lecz także kanałów spalin. Kluczowym rozwiązaniem była przy tym „technika 
wielozaworowa”. Bez względu na liczbę zaworów, doprowadzających świeże 
powietrze do komory spalania i znaczne powiększenie średnicy kanałów dolo-
towych w cylindrze nie zmienią faktu, że teoretyczna różnica ciśnienia wynosi 
maksymalnie jeden bar (na poziomie morza), przy czym w praktyce ta różnica 
jest znacznie mniejsza. Oznacza to, że silniki wolnossące osiągnęły tu już swoje 
granice, gdyż w celu dalszej optymalizacji spalania i zwiększenia wydajności 
w komorze spalania musi znaleźć się więcej powietrza, niż silnik jest w stanie 
samodzielnie zassać. Dlatego coraz częściej stosowane jest doładowanie. 

SPRĘŻARKA: WYŻSZE CIŚNIENIE DLA LEPSZEJ WYDAJNOŚCI SILNIKA
Sprawdzonym rozwiązaniem w celu zwiększenia dopływu powietrza jest zasto-
sowanie sprężarki. Kryjąca się za tym zasada: świeże powietrze nie jest już 
zasysane wyłącznie przez ruch tłoka, lecz jest wtłaczane przez sprężarkę do 
cylindra. Może to zapewnić nadciśnienie na poziomie kilku barów. Im więcej 
powietrza dopływa do silnika, tym większa jest jego moc.

Sprężanie jest dziś realizowane przy użyciu turbosprężarki doładowującej, 
napędzanej spalinami. Energia dla turbiny pochodzi z temperatury i ciśnienia 
spalin. Źródło energii jest więc praktycznie bezpłatne – bez turbosprężarki 
energia spalin pozostałaby niewykorzystana. 

Aby po stronie sprężarki mogło powstać wystarczające ciśnienie, zarówno 
wirnik sprężarki, jak i turbina muszą obracać się z bardzo dużą prędkością 
obrotową – w zależności od wielkości w zastosowaniach motoryzacyjnych 
od 80 000 do nawet znacznie ponad 300 000 obrotów na minutę. Każda 
turbosprężarka ma określoną maksymalną prędkością obrotową, której prze-
kroczenie spowoduje nieodwracalne uszkodzenia. Taka konstrukcja powo-
duje, że przy niskiej prędkości obrotowej silnika (i tym samym niskiej prędko-
ści przepływu spalin i ich niskiej temperaturze) turbosprężarka obraca się 
zbyt wolno i nie może dostarczać silnikowi optymalnej ilości świeżego powie-
trza. Odzwierciedla się to opóźnionym nabieraniem mocy przez silnik i powol-
nym przyspieszaniem pojazdu – co w żargonie kierowców nazywane jest po 
prostu „turbodziurą”.

ZMIENNA GEOMETRIA TURBINY: ELASTYCZNOŚĆ W PRACY
Aby rozszerzyć użyteczny zakres prędkości obrotowych, w którym turbosprę-
żarka pracuje wydajnie, od pewnego czasu stosowana jest zmienna geometria 
turbiny, czyli w skrócie: VTG. Turbosprężarki tego typu są wyposażone na 

wlocie w regulowane łopatki kierujące. W zależności od wymagań tak kierują 
one strumień spalin na wirnik turbiny, aby był szybko przyspieszany i obracał 
się z wysoką prędkością. Pozwala to na rozszerzenie zakresu prędkości obro-
towej silnika, w którym turbosprężarka pracuje wydajnie. 

Zwłaszcza w przypadku większych turbosprężarek ich szybkie reagowanie 
stanowi ogromne wyzwanie: ich turbina, sprężarka i wał mają odpowiednią 
masę, którą należy najpierw rozpędzić. Aby zapewnić optymalne ciśnienie 
doładowania zarówno przy niskiej, jak i wysokiej prędkości obrotowej silnika 
stosowane są w praktyce różne rozwiązania. 

WYDAJNE, LECZ WYMAGAJĄCE: SPRĘŻARKI ŚRUBOWE
Jedną z możliwości jest wykorzystanie sprężarki śrubowej do doładowania 
silnika w zakresie niskich prędkości obrotowych. Sprężarka śrubowa jest 
napędzana bezpośrednio od wału korbowego, np. za pośrednictwem paska 
zębatego. Przy wyższej prędkości obrotowej silnika zaczyna działać turbosprę-
żarka napędzana spalinami. Równocześnie sprężarka śrubowa jest odłączana 
od napędu, aby zabezpieczyć sprężarkę przed przekroczeniem maksymalnej 
prędkości obrotowej. Typowo jest to realizowane przez sprzęgło elektroma-
gnetyczne. Jednoznaczną zaletą sprężarki śrubowej jest jej szybkość reakcji. 
Jednakże energia do jej napędu pochodzi z wału korbowego, co oznacza 
pobór mocy z silnika.

SKUTECZNE I WSTRZEMIĘŹLIWE: ZESPÓŁ TURBOSPRĘŻAREK
Ponieważ w celu dalszego zwiększenia wydajności silników należy zminimali-
zować wszelkiego rodzaju straty energii, wielostopniowe turbodoładowanie 
nabiera coraz większego znaczenia. W przypadku tego rozwiązania dołado-
wanie jest realizowane przez zespół dwóch turbosprężarek o różnych wymiarach:

Stopień 1 – wysokie ciśnienie: Przy niskich prędkościach obrotowych silnika 
pracuje mała turbosprężarka. Jej mały wirnik turbiny i sprężarki ma niewielką 
masę, co zapewnia jej szybką reakcję. 

Stopień 2 – niskie ciśnienie: Od średnich prędkości obrotowych strumień 
spalin jest kierowany zaworem obejściowym Waste Gate do większej turbo-
sprężarki. Równocześnie następuje automatyczna redukcja przepływu spalin 
przez małą turbosprężarkę. Gdy silnik spalinowy pracuje z maksymalną pręd-
kością obrotową i mocą, otwierany jest drugi zawór obejściowy, który kieruje 
część gazów spalinowych do układu wydechowego, chroniąc w ten sposób 
także dużą turbosprężarkę przed nadmiernym obciążeniem. Sprężynowy 
zawór przełączający pomiędzy obydwoma turbosprężarkami reguluje dodat-
kowo powietrze doładowujące, zapewniając płynne przejście pomiędzy dzia-
łaniem małej i dużej turbosprężarki.

Zastosowanie obu turbosprężarek jest dopasowywane do aktualnej sytuacji 
roboczej, a kierowca nie zauważa momentu przełączenia pomiędzy obydwoma 
turbosprężarkami. To inteligentne współdziałanie zapewnia silnikowi optymalną 
ilość świeżego powietrza w szerokim zakresie prędkości obrotowych. 

Dwustopniowe turbodoładowanie uważane jest za kluczową technologię w celu zwiększenia wydajno-
ści silników spalinowych, ponieważ maksymalny moment obrotowy jest dostępny w szerokim zakresie 
prędkości obrotowych. Równocześnie umożliwia to dalszą redukcję zużycia paliwa i emisji.

NACISK

TEORIA I PRAKTYKA

Podwójny
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SKUTECZNY DUET: SIŁA NAPĘDOWA DLA PRZYSZŁYCH  
KONCEPCJI SILNIKÓW
Oprócz optymalizacji spalania w szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika 
doładowanie stopniowe otwiera dodatkowe perspektywy: dzięki wysokiemu 
ciśnieniu doładowania także przy niskiej prędkości obrotowej można przesunąć 
użyteczny zakres pracy w kierunku „wolniejszych obrotów”. To z kolei pozwala 
na realizację niższej maksymalnej prędkości obrotowej. Wielostopniowe doła-
dowanie stanowi więc ważny wkład do umożliwienia wydajnej pracy silnika 
w całym zakresie prędkości obrotowej.

Aby móc spełnić wymagania przyszłych norm emisji spalin o jeszcze ostrzej-
szych kryteriach i dalej zredukować zużycie paliwa kontynuowany będzie trend 
downsizingu. Silniki o jeszcze mniejszej pojemności skokowej mogą uzyskiwać 
wystarczającą moc i moment obrotowy tylko z odpowiednio dobranym ukła-
dem doładowania. Dlatego jeszcze ważniejsza stała się dziś analiza komplet-
nych systemów. Z jednej strony dlatego, że zwiększanie ciśnienia i temperatury 
w komorze spalania powoduje ciągły wzrost termicznego i mechanicznego 
obciążenia silnika, zwłaszcza w przypadku tłoków, łożysk ślizgowych i korbo-
wodów. Z drugiej strony dlatego, że optymalna temperatura bloku silnika 
i głowicy cylindrów oraz w układzie powietrza doładowującego ma ogromny 
wpływ na wysoki stopień sprawności silnika spalinowego. 

Jako dostawca systemów wyposażenia fabrycznego (OEM) MAHLE konstruuje 
i produkuje nie tylko doskonałej jakości podzespoły układów korbowych, lecz 
także kompletne systemy zarządzania temperaturą, dopasowane do nowych 
wymagań, i umożliwia w ten sposób optymalne współdziałanie wszystkich 
podzespołów w układzie napędowym. Te uniwersalne kompetencje będą 
również w przyszłości dominować rozwój technologii silników przez MAHLE, 
aby zapewnić mobilność chroniącą zasoby naturalne.

Niezawodnie otwiera: zawór obej-
ściowy chroni dużą turbosprężarkę 
przed przeciążeniem.

Przelotowe połączenie: sprężynowy 
zawór przełączający pomiędzy oby-
dwoma turbosprężarkami. 

W skrócie: 
TURBOSPRĘŻARKI MAHLE
  Zgodnie ze standardami OEM, weryfikowane i sprawdzane 
  Wyłącznie fabrycznie nowe 
  Ciągle aktualizowany asortyment 
  Wysoki stopień pokrycia rynku
  Kompletne zestawy turbosprężarek (obejmujące turbosprężarkę, 

zestaw montażowy turbosprężarki i opcjonalnie przewód oleju) 
  Specjalne zestawy do szczególnie wymagających zastosowań  

(np. wymiana króćca ssącego)
  Pomoc ze strony ekspertów MAHLE Aftermarket z dziedziny 

danego produktu 
  Informacje techniczne (np. instrukcje montażu, diagnoza uszkodzeń, 

pomoce do naprawy, Technical Messenger)
  Szkolenia i treningi dla sprzedawców i warsztatów

TEORIA I PRAKTYKA

Silny zespół: duża i mała turbosprężarka MAHLE.

13



Filtr oleju ma odpowiedzialne zadanie: musi on chronić obieg oleju przed wszyst-
kimi zanieczyszczeniami, aby trwale zagwarantować zarówno jakość oleju jako 
środka smarnego, jak i wydajność i ekonomiczność silnika. Dzięki połączeniu 
specjalnie opracowanych wysokowydajnych mediów filtracyjnych ze specjalnie 
dobraną konstrukcją filtry oleju MAHLE zapewniają niezawodną ochronę przed 

zanieczyszczeniami o różnej wielkości – od bardzo drobnych cząsteczek sadzy 
i opiłków metalu aż po duże cząstki. Dzięki koncepcji filtra w przepływie głów-
nym mogą one pochłaniać znacznie więcej zanieczyszczeń, niż może się ich 
pojawić przed upływem terminu wymiany oleju. Gwarantuje to również niską 
różnicę ciśnień przez cały okres użytkowania elementu filtracyjnego.

FILTRY OLEJU MAHLE OX SĄ WYPOSAŻONE W INTELIGENTNY SZCZEGÓŁ: PODCZAS MONTAŻU TARCZA 
WŁÓKNINOWA STAJE SIĘ USZCZELKĄ – UDERZAJĄCO PROSTE ROZWIĄZANIE, NIEZAWODNE PRZEZ CAŁY 
OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

ŚCISŁE
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Nie ma powodu do obaw: różnica wielkości otworu.  
Po lewej stronie włókninowa tarcza końcowa używanego 
filtra, a po prawej stronie nowego. 

Zapewnia całkowitą szczelność: odchylona  
końcowa tarcza włókninowa.

W skrócie: 
TECHNOLOGIA FILTRÓW MAHLE Z WŁÓKNINOWĄ TARCZĄ 
KOŃCOWĄ
  Opracowana przez MAHLE i opatentowana do różnych zastosowań
  Całkowicie niezawodne uszczelnienie przez cały okres żywotności 

filtra
  Sprawdzone w wielomilionowym wykorzystaniu na wyposażeniu 

seryjnym
  Bogaty asortyment w jakości OEM dla rynku wtórnego
  Dostępne są ekonomiczne i wygodne w montażu wkłady filtrów
  Transfer know-how przez różnorodne informacje techniczne i szko-

lenia dla sprzedawców i warsztatów 

Włóknina (biała) jest dopiero po zamontowaniu zakleszczana 
pomiędzy kołnierzem wewnętrznym (żółtym) a rurą (czerwoną), 
zapewniając w ten sposób całkowite i niezawodne uszczelnienie.
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SEPARACJA NA CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA
Szczególne wyzwanie przy konstrukcji filtrów oleju: musi ona zagwarantować, 
aby cały olej silnikowy był zawsze kierowany przez medium filtracyjne i utrzymy-
wany dzięki temu w czystości. Nawet najmniejsza ilość oleju nie może znaleźć 
drogi omijania elementu filtracyjnego, bowiem dla ochrony silnika bezwzględnie 
konieczna jest niezawodna separacja czystego oleju od filtrowanego oleju, czy-
li strony wlotowej od strony czystej. Do tego wymagającego zadania firma 
MAHLE opracowała i opatentowała nowe rozwiązanie: tak zwaną technologię 
końcowych tarcz włókninowych. Dzięki materiałom o wysokiej jakości oraz do-
kładnemu wykonaniu części połączeniowych gwarantuje ona całkowitą szczel-
ność filtrów oleju MAHLE typu OX. Element włókninowy stanowi przy tym za-
równo tarczę końcową, jak i uszczelnienie pomiędzy wlotem i stroną czystą.

Połączenie końcowych tarcz włókninowych z medium filtracyjnym jest wykony-
wane przez MAHLE w nieszkodliwym dla środowiska procesie bez użycia kleju 
lub rozpuszczalników. Włóknina jest plastyfikowana metodą zgrzewania 
ultradźwiękowego – wskutek mikrotarcia pomiędzy medium filtracyjnym a włók-
ninową tarczą końcową wytwarzana jest lokalnie taka ilość ciepła, że następuje 
„zespawanie” cząsteczek różnych materiałów. Przy spełnieniu wszystkich zasad 
i wymagań to połączenie jest trwałe przez cały okres żywotności filtra. 

DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA 
Szczególnie przyjazne dla środowiska i równocześnie ekonomiczne rozwiązanie 
dla warsztatów zapewniają wkłady filtrów z serii MAHLE OX i OX-ECO: zamiast 
wymiany kompletnego filtra wystarcza tylko wymontowanie zanieczyszczonego 
wkładu filtra z obudowy i zastąpienie go nowym. Wersja ekologiczna (OX ECO) 
nie zawiera ponadto żadnych metalowych elementów. Elementami składowymi 
są wyłącznie papier filtracyjny i tworzywa sztuczne, pozwalające na spalanie 
wkładów w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Można je spalać w elektro-
ciepłowniach z odpowiednim uzyskiem ciepła. Ich pozostałością jest wtedy 
tylko garść popiołu. Oszczędza to nie tylko surowce, lecz także pozwala na 
rezygnację ze skomplikowanego dzielenia odpadów na poszczególne gatunki 

materiałów. Za tę innowację firma MAHLE już w 1996 roku otrzymała pierwszą 
nagrodę Federalnego Zrzeszenia Przemysłu Niemieckiego – Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI).

SERWISOWANIE – NIE CZEKAJ ZBYT DŁUGO!
Nawet najlepsze filtry oleju osiągają kiedyś swoje granice: nawet jeśli ich zdolność 
zatrzymywania zanieczyszczeń nie została całkowicie wykorzystana, media fil-
tracyjne ulegają naturalnemu starzeniu wskutek wysokich obciążeń termicznych 
i chemicznych, pochodzących z pozostałości ze spalania. Powoduje to nie tylko 
skruszenie medium filtracyjnego, lecz w przypadku długiego zastosowania może 
doprowadzić do rozpadu papieru i szkód pośrednich wskutek zatkania kanałów 
olejowych. Ważnym warunkiem niezawodnego działania filtra oleju jest dlatego 
jego terminowa wymiana zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu. Przecią-
gając ten termin użytkownik ryzykuje zniszczeniem silnika!

WYMIANA FILTRA OLEJU – I CO W NIEJ WAŻNE
Wybór filtra i oleju silnikowego
Odpowiednio do aktualnego zapotrzebowania w zakresie serwisu i napraw 
MAHLE Aftermarket ze swoimi dwoma markami MAHLE Original i Knecht 

oferuje szeroką gamę filtrów OX w jakości OEM, ciągle rozszerzaną o nowe 
modele. Obok jakości filtra oleju również jakość oleju silnikowego musi dokład-
nie odpowiadać specyfikacji producenta pojazdu.

Uszczelka gumowa musi być dobrze osadzona
Nawet najbardziej wydajny filtr oleju może niezawodnie pracować tylko pod 
warunkiem jego prawidłowego montażu. Dlatego podczas montażu filtra oleju 
należy uważać na prawidłowe osadzenie uszczelek gumowych, na przykład 
o-ringów w przykręcanej pokrywie. Zalecane jest przy tym posmarowanie ich 
podczas montażu niewielką ilością świeżego oleju silnikowego.

Olej jako pomoc montażowa
Zwłaszcza w przypadku filtrów OX olej ma korzystne działanie także w innym 
zakresie: cienka warstwa oleju na końcowej tarczy włókninowej ułatwia montaż 
filtra. Znacznie zmniejsza to siłę, wymaganą podczas montażu. Ponadto 
zmniejsza się niebezpieczeństwo nadwyrężenia materiału – a posmarowana 
olejem część tarczy końcowej może łatwiej znaleźć się w optymalnej pozycji. 

Końcowa tarcza włókninowa: „za mały” to dokładnie taki, jak trzeba
Na pierwszy rzut oka otwór końcowej tarczy włókninowej nowego, nieużywa-
nego filtra wydaje się być zbyt mały – różni się on o dwa do trzech milimetrów 
od otworu w używanym filtrze. Powód jest widoczny po nałożeniu na element 
współpracujący: włókninowy element wokół otworu stanowi równocześnie 
tarczę końcową. Oznacza to, że podczas montażu filtra zostaje ona zaklesz-
czona i ściśnięta pomiędzy rurką (obudową i pokrywą) a kołnierzem wewnętrz-
nym (filtrem). Wynikiem jest optymalne uszczelnienie pomiędzy wlotem a stroną 
czystą. Tędy nie wycieknie żaden olej. Cały strumień oleju musi przepływać 
przez medium filtracyjne … i jest przy tym niezawodnie czyszczony. 

Wkłady filtrów z technologią włókninowych tarcz końcowych są jednym z licz-
nych przykładów, jak MAHLE swoją innowacyjnością, znajomością systemów, 
nowoczesnymi procesami produkcyjnymi oraz doskonałymi kompetencjami 

warsztatowymi realizuje nieszkodliwe dla środowiska, ekonomiczne i równocze-
śnie praktyczne rozwiązania dla partnerów na motoryzacyjnym rynku wtórnym. 

TEORIA I PRAKTYKA



Dokładnie dopasowany 

PAKIET
NAPRAWCZY
NOWY ZESTAW TURBOSPRĘŻAREK MAHLE – TAK INDYWIDUALNY, JAK KAŻDY PRZYPADEK USZKODZENIA

W zależności od przypadku uszkodzenia razem z turbosprężarką powinny 
zostać wymienione także zestawy montażowe oraz ewentualnie przewody 
oleju. Aby ułatwić warsztatom pracę, turbosprężarki MAHLE są dostępne teraz 

również jako kompletne zestawy, dopasowane do rodzaju uszkodzenia i zapo-
trzebowania naprawy.

Turbosprężarka, zestawy montażowe i przewody oleju są dostępne również 
pojedynczo, tak samo jak średni zestaw, obejmujący turbosprężarkę i zestaw 
montażowy. Kompletne informacje zawierają dokumenty TecDoc.
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