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DAHA FAZLA ZEKA.
Daha fazla verimlilik.

Araçlar ve bileşenler, giderek daha akıllı ve verimli hale geliyor. 
Yani, bayiler ve araç servisleri sürekli daha rekabetçi olmak 
zorundalar. Bu zorlukla başa çıkabilmeniz için, sizlerin çözüm 
sağlayıcınız olmak istiyoruz: MAHLE Aftermarket size sadece 
yüksek kaliteli ürünler değil, aynı zamanda araç bakım ve ona-
rımına yönelik komple çözüm paketleri de sunuyor. MAHLE 
Aftermarket news’in bu sayısında bunlardan bazılarını ele 
aldık ve daha ayrıntılı açıkladık: Giderek artan araç elektrifi-
kasyonu ve bu konuda sizleri desteklemek için bizim neler 
yaptığımız hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Her ikisi 
de kendi alanında gerçek birer uzman olan ve sahip oldukları 

kapsamlı bilgileri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyaca-
ğımız iki yeni iştirakimizi size tanıtıyoruz. Teknik bölümü-
müzde, verimliliği artırmaya yönelik kilit teknoloji olarak kabul 
edilen iki aşamalı turbo beslemeli sitemler hakkında fikir ver-
mekteyiz. Yağ filtresindeki dahiyane denilecek kadar basit 
keçe disk fikrinin nasıl çevre dostu olduğunu ve zamandan 
tasarruf sağlayarak mutlak bir sızdırmazlık sağladığını sizlere 
gösteriyoruz. Ve sadece onarım sürecini değil, aynı zamanda 
sipariş işlemini de kolaylaştıran yeni MAHLE turboşarj kitlerini 
tanıtıyoruz. Size ilginç ve hepsinden önemlisi çözüme yönelik 
okumalar diliyoruz.

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



Şirket olarak uzun vadede başarılı ve dolayısıyla müşterileri için güvenilir bir ortak 
olmak isteyenler, sıkça zikredildiği gibi, ileriyi görebilmelidir. Bu nedenle biz, 
MAHLE Aftermarket’te geleceğin en önemli konularına yönelik bir oryantasyon 
çerçevesi tanımladık: Bugün yaptıklarımızı baz alarak, beş ilâ on yıl sonra nerede 
olmak istiyoruz? Kalite ve servis hizmetlerine yönelik yüksek taleplerimizi gele-
cekte nasıl karşılayacağız? Yedek parça ticareti, onarım çözümleri ve hizmetler 
alanında müşterilerimizin artan taleplerini optimum seviyede karşılamaya nasıl 
devam edebiliriz? Ve elbette: Bayi ve araç servislerindeki günlük görevlerinizde 
eskiden olduğu gibi hızlı ve yetkin bir şekilde çözüm sunabilmeniz için, size nasıl 
yardımcı olabiliriz? 

Misyonumuz, siz müşterilerimiz için, otomotiv Aftermarket alanında gelecekte 
de ilk tercih edeceğiniz tedarikçi olmaktır. Gerçek bir çözüm sağlayıcı olarak sizi 
desteklemek, etkin ve kazançlı çalışmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunmak 
istiyoruz: Orijinal donanım kalitesinde üstün nitelikli ürünler. Hizmet yetkinliğinizi 
artıran araç servis donanımları. Ve ödün vermeyecek şekilde ihtiyaçlarınıza 
odaklı, araç servisindeki günlük işlerinizde size yardımcı olan servis hizmetleri: 
Bunlar, destek hatları, eğitimler, dokümantasyonlar ya da çok daha somut ola-
rak, turboşarj değişimi veya klima devridaiminde yaptığınız çalışmalar sırasında 
size pratik bilgilerimizle verdiğimiz destekler şeklinde olabilmektedir.

Ancak tüm bunlar yalnızca tek bir destekleyici unsur sayesinde uygulamaya 
konulabilir: Çalışanlarımız sayesinde. Her karşılaşma, her davranış, her diyalog 
ile vizyonumuzu temsil eden, değerlerimizi yaşatan onlardır. Çalışanlarımızın 
kimliği, MAHLE markasını oluşturan özelliklerin temelidir: Kalite, inovasyon ve 
güvenilirlik. 

MAHLE Aftermarket news’in bu sayısındaki ana konular, yaptığımız tüm 
işlerde fikirlerimizi nasıl uygulamaya koyduğumuzu da sizlere göstermektedir. 
Her şeyden önce, içerisinde bulunduğumuz sektörün devingenliği ve araç 
toplam verimliliğinin artırılmasına olan talep konularını kastetmekteyiz. Araçla-
rın giderek artan biçimde elektrifikasyonu, bu konuyla doğrudan bir bağlantı 
içerisindedir. Takip eden iki sayfada, MAHLE’nin önemli ivmelerle bu gelişmeye 
nasıl eşlik ettiğini öğreneceksiniz Burada elbette, başlangıçta marş motorları 
ve alternatörler, daha sonra elektronik sürüş sistemleriyle MAHLE Aftermarket’in 
ağır vasıta portföyünü komple bir program olarak genişletecek olan yeni iştira-
kimiz MAHLE Letrika’yı da kastediyoruz. Araçların elektrifikasyonuna paralel 
olarak, sıcaklık yönetim sistemlerinin önemi de artmaktadır. MAHLE bu alanda 
da iyi bir şekilde konumlanmıştır. Bu bölümü MAHLE Ailesi’nin en genç üyesi 
ile biraz daha genişlettik: Bültenimizin bu sayısında sizlere Amerikan otomotiv 
tedarikçisi Delphi Automotive’in sıcaklık yönetim bölümünü tanıtıyoruz.

Müşteri odaklı bir misyonu yaşatmak, elbette aynı zamanda açık olmak ve 
siz müşterilerimizle birlikte kendini geliştirmek demektir. İyi olanı daha da 
iyileştirmek için, sizlerden bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Sürekli optimizas-
yonun bu sürecinde, sizlerden alacağımız geri bildirimlere ihtiyacımız var: 
Sizin için kendimizi nasıl daha iyileştirebileceğimizi bize söyleyiniz. Gelin, 
ortaklığımızı daha da sağlamlaştıran ve ileriye taşıyan bir hedefe doğru, 
başarılı bir işbirliği yolunda birlikte ilerleyelim. 

Size ilgi çekici okumalar dilerim.

Saygılarımla,

Olaf Henning

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

 
Sayın okuyucular,

SADECE HEDEFI OLAN BIR  
KIMSE O HEDEFE ULAŞABILIR!
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KANADALI YARIŞ PILOTU BRUNO SPENGLER, ALMAN TUR OTOMOBILLERI ŞAMPIYONASI’NIN (DTM) DEĞIŞMEZ BIR ŞAHSIYETIDIR. 2006 
YILINDAN BU YANA DTM’DE AKTIFTIR, 2012 YILINDA BMW EKIBI SCHNITZER’DE ALMANYA ŞAMPIYONU OLMUŞTUR VE GÜNCEL OLARAK 
BMW EKIBI MTEK’DE PILOTLUK YAPMAKTADIR. SEMPATIK YARIŞ PILOTU, BIR KAÇ HAFTA ÖNCE MAHLE’DE DÜZENLENEN BIR ETKINLIK 
VESILESIYLE STUTTGART KONSER MERKEZINDEYDI - TEKNOLOJI, YARIŞ PISTINDE KÜÇÜLEREK GÜÇLENME KONSEPTI VE KENDISININ 
GÜNCEL DTM SEZONUNA ILIŞKIN BIRKAÇ SORUYU CEVAPLANDIRDI.

MAHLE Aftermarket news: Motor sporlarını senin için böylesine eşsiz kılan 
şey nedir?

Bruno Spengler: Motor sporlarında beni büyüleyen şey, öncelikle hız ve sürüş 
esnasında ortaya çıkan adrenalindir. Diğeri ise rekabettir - bu, küçüklüğümden 
beri beni hep kendisine çeken bir şey. Motor sporları bunların hepsini birleşti-
riyor: Rekabet, hız, teknoloji, gürültülü motorlar, ekip çalışması ve adrenalin. 
Elbette, çok gençken insan ekip çalışmasının önemini henüz kavrayamıyor. 
Fakat bana göre bu da çok büyük bir faktör. Araç içerisinde yalnız olduğun 
için, bu tek kişilik bir spor; ancak ekibin olmadan hiçbir şey elde edemezsin.

MAHLE Aftermarket news: Bu sene DTM’deki on birinci sezonuna başlı-
yorsun. Zaman içerisinde gerçekleşen büyük değişikler sadece kuralları değil, 
aynı zamanda araçları da şekillendirdi. Aerodinamik talep net bir şekilde fark 
ediliyor, teknolojik optimizasyon DTM aracının dış görünümüne baskın geliyor. 
Tüm bu değişiklikler sürücü tarafından nasıl fark ediliyor?

Bruno Spengler: Aerodinamik özellikler büyük bir fark yaratıyor. Sadece tek bir 
flap eksik olsa bile, araç hissedilir derecede yavaşlayacaktır. Araçlar rüzgar 
kanalında geliştirilmiştir ve tüm alanlarda gerçekten limitlerde tasarlanmıştır - 
motor, aerodinamik, süspansiyon. DTM’de bir saniyelik zaman dilimi içerisinde 
24 sürücünün sıralanabilecek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Yani, 
araçlar en son sınırındadır ve nispeten birbirlerine yakındır. Eğer senin aracında 
aerodinamik bir özellik eksikse, hemen vakit kaybedersin ve artık hiçbir şansın 
yoktur. Elbette sürücüler ve ekip de tıpkı araba gibi kusursuz çalışmalıdır. Eğer 
her şey yolunda gider ve herhangi bir şanssızlık olmazsa, o zaman genellikle 
sonuç olumlu olur.

MAHLE Aftermarket news: Motor sporlarına genel olarak bakacak olursak, 
son yıllarda pek çok şey değişti: Dizel, hibrit tahrikli sistemler ve küçülerek güç-
lenme konsepti, büyük yarış serilerinde giderek daha sık görülmeye başladı. 
DTM’de de örneğin güncel V8 motorlardan küçük dört silindirli motorlara doğru 
olası bir dönüş durumunda ne hissederdin?

Bruno Spengler: Sesinin nasıl olduğuna bağlı (gülerek). Dört silindirli motorlara 
karşı değilim. Dört silindirli bir motorla da gerçekten iyi şeyler yapılabilir. Elbette 
V8 biraz özel bir şey ve öyle de kalacak. Bakalım, gelecekte nelerle karşılaşaca-
ğız. Benim için sürpriz olacak.

MAHLE Aftermarket news: Yani ses senin için çok önemli ve motor sporla-
rındaki duyguyla da bağlantılı, öyle mi?

Bruno Spengler: Yarış sporlarında ses benim için çok önemli. Eğer tribünlerde 
oturuyorsan ve araçlar güzel sesler çıkarıyorsa, o zaman çok daha eğlencelidir 
- motor sporları tutkunları için bu kesinlikle böyledir. Ancak, zamana ayak uydur-
mak ve yeniliklere açık olmak da gerekli.

Sınırları
ZORLAMAK

XMOTOR SPORLARI
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CO2 AZALTIMINA DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYAN ARAÇ  
ELEKTRIFIKASYONU
Araç elektrifikasyonu, verimli bir mobiliteye gelecekte artan şekilde katkı sağla-
yacak. Geleneksel standart güç aktarma sisteminden yola çıkarak, MAHLE, 
elektrifikasyonunun sayısız seçenekleri sayesinde, yüzde 65’e varan CO2 azaltım 
potansiyeli görmektedir. Buradaki bakış, yalnızca içten yanmalı motorların doğ-
rudan desteklenmesiyle, yani aşırı doldurma (Boosting), start-stop işlevselliği ya 
da hibridizasyon ile sınırlı kalmamalıdır. Sıcaklık yönetim sistemi ya da yardımcı 
ünitelerin elektrifikasyonu gibi, araç içerisindeki ilave önlemleri de içermelidir.

GÜÇ AKTARMA SISTEMI:  
SÜRDÜRÜLEBILIR ETKIYE SAHIP MODIFIKASYONLAR
Küçük elektrifikasyon adımlarıyla bile, geleneksel 12 V araç elektrik sistemine 
sahip içten yanmalı motorlu güç aktarma sistemlerinde kalıcı etkiler elde edile-
bilir. Örneğin elektrikli aktüatörler, içten yanmalı motorun hızlı ve hassas bir 
şekilde kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. Tek başına pnömatik Waste-
gate aktüatörünün MAHLE tarafından seri üretim uygulamaları için hâli hazırda 
2009 yılından bu yana tedarik edilen elektrikli bir varyasyonla değiştirilmesi 

sayesinde bile, yaklaşık yüzde ikilik CO2 tasarrufu sağlanmıştır. Örneğin elektrikli 
termostatlar, EGR valfleri, elektrik destekli hidrolik direksiyon motorları ya da 
start-stop işlevselliği gibi diğer “kolay” elektrifikasyon adımlarıyla tamamlanarak, 
araç elektrik sistemine müdahale edilmeden ve elektrikli tahrik motorları olmadan 
da toplamda yüzde sekize kadar bir CO2 tasarrufu sağlanmaktadır.

ELEKTRIKLI YARDIMCI ÜNITELER:  
IÇTEN YANMALI MOTORUN YÜKÜNÜN AZALTILMASI 
Yardımcı ünitelerin elektrifikasyonu da içten yanmalı motorun yükünü hafiflet-
mekte ve ilave bir destek sunmaktadır. Kayışlı tahrikten ayrılması sayesinde 
isteğe bağlı yerleştirme olanakları sonucunda sadece ambalajlama avantajı 
sunmakla kalmayıp, içten yanmalı motordaki mekanik kayıpları da ortadan 
kaldırmaktadırlar. Elektrikli yardımcı üniteler için enerji, geri kazanım üzerinden 
sağlanmaktadır. Ayrıca işletim, motor devir sayısından ve basınçtan bağımsız 
olarak ve dolayısıyla salt ihtiyaç durumuna yönelik olarak, son derece hassas 
bir şekilde gerçekleşmektedir. Böylece, elektrikli bir ana soğutma sıvısı pompası 
örneğin motorun ısınma safhasında basitçe devre dışı kalarak, soğutma sıvısı 
akışını tamamen durdurma olanağını sunmaktadır. Bu sayede içten yanmalı 
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motor optimum çalışma sıcaklığına daha hızlı ulaşmakta, soğuk marştan kay-
naklanan kritik emisyonlar önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Bundan sonra 
soğutma sıvısı pompasının çalışması, sürüş durumuna bağlı olarak tamamen 
değişken bir şekilde gerçekleşir. Bunların kullanılması sayesinde toplamda 
yüzde beşe kadar potansiyel bir CO2 azaltımı elde edilmektedir. MAHLE özellikle 
48 Volt’luk araç elektrik sistemiyle elektrikli yardımcı ünitelerin güçlü bir şekilde 
yaygınlaşacağını hesaplamakta ve örneğin elektrikli soğutma sıvısı pompaları, 
klima kompresörleri ve potansiyeli güçlü diğer sistemlerle ürün portföyünü 
sürekli genişletmektedir.

TAM HIBRIDIZASYON: SICAKLIK YÖNETIM SISTEMI IÇIN BIR GÜÇLÜK
En geç tam hibridizasyon ve Plug-in Hibrit ile birlikte, araç içerisindeki sıcaklık 
yönetim sistemi yeni baştan şekillenecek: Özellikle lityum iyon akülerin bir sıcak-
lık çerçevesinde sabit tutulması gerekecek. MAHLE bu konuda öncü olmuş ve 
2009 yılında, ilk soğutma sıvısı bazlı akü soğutma sistemlerinin seri üretimine 
başlamıştır. Günümüzde termoelektrik akü şartlandırma sistemi, seri üretim 
aşamasına çok yaklaşmıştır. Yüksek voltaj uygulamalarında sadece tahrik bile-

şenlerinin soğutulması veya sıcaklık kontrolü talep edilmemektedir; bu talep, 
içten yanmalı motor kapalı olduğunda kabin içi iklimlendirmenin sağlanması için 
de geçerlidir. Yüksek voltajlı PTC ısıtıcılar ve elektrikli klima kompresörleri, bu 
alanda MAHLE portföyünde yer alan temel sistemlerdir.

MAHLE: GENEL SISTEM YETKINLIĞI
Tahrik sistemlerinin ve aracın değişik elektrifikasyon derecelerinin araç sınıfına 
ve fiyat hassasiyetlerine bağlı olarak gerçekleştirilmesine devam edilecek ve bu 
sayede verimliliğin artırılmasına bir katkı sağlanacaktır. MAHLE, sıcaklık yönetim 
sistemleri, elektrikli aktüatörler ve yardımcı ünitelerin yanı sıra, elektrikli tahrik 
sistemleri ve elektronik alanlarındaki kapsamlı ürün portföyü sayesinde, uzun 
yıllardan beri çok sayıda seri uygulama ile pazarda varlık göstermekte ve güç 
aktarma sistemlerinin farklı şekillerde gelecekte daha fazla elektrifikasyonu için 
sürekli olarak kendisini geliştirmektedir. Genel sistem teknik bilgisinin, ürün port-
föyünün ve dolayısıyla kurum içi katma değer yaratılmasında artış sağlanması 
bunlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle MAHLE, otomobillerin artan elektri-
fikasyonuna önemli ivmelerle eşlik edecektir.

n e w s
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LETRIKA
ILE ARACA YENI 

ITICI GÜÇ GELIYOR

SEKTÖR HABERLERI

portföyümüzün alternatörler, marş motorları ve elektromotorlar ile genişletilecek 
ve bunun yanı sıra ilave teknik bilgi ve destek, onarım kılavuzları ve eğitim kurs-
ları hizmetleri sunuyor olmamızdır” diye derliyor. “Uzun dönemde, ağır vasıtalar 
için motor parçaları, filtre ve turboşarj alanlarındaki uzmanlık bilgimiz ve MAHLE 
Letrika’nın yetkinliği birbirlerini mükemmel şekilde tamamlamaktadır. Burada 
küresel distribütörlerimiz ile büyük bir potansiyel görüyoruz.”

DAHA FAZLA DESTEK, DAHA FAZLA SERVIS, DAHA FAZLA SISTEM
Bayiler ve araç servisleri açısından her şey çok daha kolay olacak. Çünkü bu 
sayede tarım ve inşaat makineleri segmenti ile genişletilmiş bir ürün portföyüne 
erişim mümkün kılınmakta ve her şey tek elden ve her zamanki orijinal ekipman 
kalitesinde sunulmakta! Yakın gelecekte bayiler ve araç servisleri, MAHLE 
Letrika’nın yalnızca kapsamlı ürün ve servis teknik bilgisinden değil, aynı 
zamanda geniş teknik destek hizmetlerinden yararlanma olanağı edinecekler. 

Daha önce Letrika ile çalışan müşteriler ise iki misli kârlı çıkacaklar: Şirketlerin 
birleşmesi, onlara küresel anlamda güçlü MAHLE lojistik ağını ve buna bağlı 
olarak bileşen ve sistemlere hızlı erişim olanağını sunmaktadır. Aynı zamanda 
mümkün olduğunca sorunsuz bir iş akışı için Letrika’daki alışık oldukları satış 
danışmanları ile diyaloglarını koruyacaklar. 

LETRIKA – MEKATRONIK YETKINLIĞI
Letrika, Slovenya’nın en yenilikçi şirketlerinden biridir ve 2014 yılında “Alman 
Ekonomi Ödülü”’ne layık görülmüştür. 2.400 kişiden oluşan personelinin 1.600’ü, 
aynı zamanda 3.600 m2 büyüklüğünde bir araştırma geliştirme merkezinin de 
bulunduğu Šempeter pri Gorici şehrindeki şirket genel merkezinde faaliyet 
göstermektedir. Daha 1960 yılında bu merkezde araç elektriğine yönelik bile-
şenler üretilmekteydi. Günümüzde sadece elektrikli tahrik sistemleri için alter-
natörler ve marş motorları değil, aynı zamanda binek araç, kamyon, tarım ve iş 
makineleri ve tekneler için komple mekatronik sistemler üretilmektedir. Şehir 
aracı Renault Twizy’de çoktan kendisini kanıtlayan ve dolayısıyla MAHLE’nin 
geleceğe uzanan yolunda önemli bir unsur olan elektromotorlar alanındaki 
yüksek geliştirme ve üretim uzmanlığı, bir diğer perspektifi sunmaktadır.

MAHLE, uzun yıllardır yakıt tüketimi ve emisyonun daha fazla azaltılmasına 
yönelik teknolojiler geliştirmektedir. Bu süreçteki bir odak noktamız, marş 
motoru, alternatör ve elektromotor gibi mekatronik bileşenlerden yüksek per-
formans talep eden yardımcı ünitelerin elektrifikasyonudur. Letrika’nın şirket 
ailemize entegrasyonu sayesinde, MAHLE’nin uzmanlık alanı genişletilmiş 
bulunuyor: Ocak 2016 tarihi itibariyle MAHLE Aftermarket, MAHLE Original 
markası altında tarım ve inşaat makineleri için marş motorları, alternatörler ve 
elektromotorların dağıtımını üstlenmekte ve böylece sunmakta olduğu hizmet 
portföyünü genişletmektedir. 

MAHLE Aftermarket GmbH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Olaf Hen-
ning, “Letrika’nın MAHLE Şirketler Grubu’na entegrasyonundan Aftermar-
ket’teki müşterilerimiz de kazançlı çıkacaktır. Grubumuzun yeni üyesi MAHLE 
Letrika, özellikle tarım ve inşaat makineleri alanında uzun yıllara dayanan ürün 
ve servis teknik bilgisine sahiptir. MAHLE Aftermarket için bunun anlamı, ürün 

MAHLE LETRIKA – BIR BAKIŞTA AVANTAJLAR
  Marş motorları, alternatörler ve elektromotorlar ile iş ve tarım makineleri 

alanında yetkinlik
  İlave teknik bilgi ve kapsamlı teknik destek, onarım kılavuzları ve eğitim kursları
  Elektronik ve mekatronik alanında 50 yılı aşkın deneyime dayanan ürün 

geliştirme ve üretim uzmanlığı
  Gelecekte tüm araç türleri için komple mekatronik sistemleri
  Güçlü lojistik ağı
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Geçiş aşamasında hem eski, hem de yeni ambalajlar piyasada olacak. Kolaylık 
sağlamak amacıyla, yeni ambalajlar üzerine de Letrika ürün numaraları basılacak.

MAHLE AILESI, UMUT VERICI BIR BÜYÜME GERÇEKLEŞTIRDI: LETRIKA’NIN SLOVENYALI MEKATRONIK UZMAN-
LARI SAYESINDE MAHLE AFTERMARKET, TARIM VE INŞAAT MAKINELERI ALANINDA GENIŞLETILMIŞ BIR ÜRÜN 
PORTFÖYÜ SUNUYOR. 

A F T E R M A R K E T

n e w s



Antitröst mercileri onaylarını verdiler: MAHLE, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle 
otomotiv tedarikçisi Delphi Automotive PLC’nin sıcaklık yönetim sistemleri bölü-
münü devralmış bulunuyor. Stuttgartlı Şirketler Grubu bu satın alma işlemiyle, 
kendisi için stratejik önemi büyük olan sıcaklık yönetim sistemleri iş alanını 
genişletmeyi sürdürmektedir.

Artık tamamlanmış olan bu satın alma işlemi ile MAHLE, gelecek vaat eden bir 
sektörde varlığını güçlendirmektedir. Çünkü kapsamlı ve enerji tasarruflu sıcaklık 
yönetim sistemlerine olan talep, hem içten yanmalı motorlarda hem de elektrik 
tahrikli sistemlerde ve yakıt hücrelerinde devam etmektedir.

Her iki şirketin ürün portföyü ele alındığında, klima cihazları ve motor soğutma 
sistemi bileşenleri alanında birbirlerini mükemmel şekilde tamamladıkları görül-
mektedir. MAHLE ürün portföyünde şimdiye kadar eksikliği hissedildiğinden, 
Delphi Thermal’in kompresör iş alanına özel bir önem verilmektedir. Bu bölümün 
Şirketler Grubu’na hızlı bir şekilde yeni iş alanı olarak entegre edilmesi planlan-
maktadır. Buna karşılık, sabit uygulamalarda kullanılan iklimlendirme, güç aktarım 
sistemi soğutması ve ısı aktarım üniteleri, sıcaklık yönetim sistemleri bölümüne 
dahil olacaktır. Behr şirketinin 2013 yılında devralınmasının ardından, 2014 yılında 
MAHLE toplam satışların yaklaşık yüzde 40’ını yeni iş alanında elde etmiştir.

Şirketler Grubu’nun şu ana kadar bünyesinde bulunan 150 üretim merkezine, 
artık Delphi Thermal’e ait Polonya, Slovakya, Macaristan, ABD, Meksika, Brezilya, 
Çin ve Hindistan’daki 13 üretim tesisi ve ayrıca ABD ve Lüksemburg’ta bulunan 
üç büyük AR-GE merkezi de katılmış bulunmaktadır. Delphi Thermal’in yaklaşık 
7.500 çalışanının devralınması ile birlikte, dünya çapında aktif MAHLE çalışan 
sayısının, 2015 sonu itibariyle, 75.000 rakamını aşması beklenmektedir.

Delphi Thermal’in devralınması ile birlikte, holding konsolide cirosu, aynı şekilde 
güçlü bir artış sergilemektedir: Dünyanın ilgili yörelerinde konjonktürün dengeli 
seyretmesi halinde, MAHLE, 2015 yılı için toplam satışların 11,5 Milyar Euro’yu 
bulmasını tahmin etmektedir. 
 
1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görev-
lerini icra etmekte olan Wolf-Henning Scheider şöyle anlatıyor: “Bu satın alma 
işleminin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, piyasa konumumuz belirgin bir 
şekilde güçlenmekte ve sıcaklık yönetim sisteminin önemli ürün alanlarında 
dünya çapındaki sıralamalarda ilk üç sırada bulunmaktayız.” “Buna ek olarak, 
birleştirilmiş güçlerimiz bize yeni ufuklar açmaktadır. Delphi Thermal ürün port-
föyü, grubumuzun ürün yelpazesi ve sistem uzmanlığı için ideal bir tamamlayıcı 
oluşturmaktadır. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya’daki üretim merkez-
lerimizi büyütmeye devam edebileceğiz.” Sıcaklık Yönetim Sistemi Bölümü 
Başkanı ve MAHLE Grubu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Jörg Stratmann, şöyle 
tamamlıyor: “Son birkaç hafta içinde gerçekleştirdiğimiz yoğun hazırlık dönemin-
den sonra, şimdi tüm gücümüzle entegrasyona yoğunlaşacağız. Sahip oldukları 
beceri ve deneyimleri ile ekibimizi güçlendirecek olan yeni çalışanlarımızı sabır-
sızlıkla aramıza bekliyoruz. Böylece sıcaklık yönetim alanında dünyanın ikinci 
büyük tedarikçisi olarak müşterilerimize daha iyi çözümler sunabileceğiz.” 

Bir sonraki aşamada, Çin’de yerleşik ortak girişim şirketi Shanghai Delphi 
Automotive Air-Conditioning System Co. Ltd. (SDAAC) şirketini devralmayı 
hedefliyoruz. Sözleşme görüşmelerine katılanlar, ayrı olarak yürütülmekte olan 
bu operasyonun 2016 yılına kadar tamamlanmasını beklemektedir. 

Aşağı akımlı ve çapraz akımlı soğutucu

Thermal Technology Parc in Ostrow/Polonya

Isıtıcı, havalandırma ve klima cihazı ile 
klima sistemi

Mini klima kompresörü (CVC)

BAYILER VE ARAÇ SERVISLERI SICAKLIK YÖNETIMI ÜRÜNLERINI 
NASIL ELDE EDECEK?
Bu ürün grubu için bir uzmanımız var: Ortak girişim şirketimiz, Behr Hella Service. 
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SEKTÖR HABERLERI

THERMAL, ARTIK MAHLE GRUBU’NUN 
DELPHI

bir parçası oldu 
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YAKIT FILTRESI
Transporter için

Ürün tanımı

Ford Tourneo, Transit; 2,2 l, 4 silindir, 
74–114 kW (Motorlar: 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 ve Knecht)

TERMOSTATLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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

YAKIT FILTRESI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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 
silindir, 51–85 kW (Motorlar: T1DA, T3DB, T1GA, T3JB, F6JD, 
NGDA, UGJC, D4162T)
KL 780 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

KABIN HAVA FILTRESI ELEMANI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Fiat 500, 500L, 500X; 0,9–2,0 l, 
4 silindir, 62–125 kW (tümü 500 
serisi motorlar) Jeep Renegade  
1,4-2,0 l, 81-125 kw 
LA 889 (MAHLE Original ve Knecht)

TURBOŞARJ
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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

YENI ÜRÜNLER

PISTONLAR
Ticari araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Volvo FH 400, FM 360, FMX 400 ve daha pek çoğu; 12,8 l, 6 silindir, 264–368 kW 
(Motorlar: Volvo D 13 B 360/400/440/500) 
MONOTHERM® pistonlar, grafit kaplamalı ve fosfatlanmış
037 PI 00110 000 00 (MAHLE Original)
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ANA YATAK SETI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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 silindir, 
37–132 kW (Motorlar: AEE, AKK, APE, AQQ)
029 HS 21018 000, 029 HS 21018 025, 029 HS 21018 050 
(her biri MAHLE Original)

HAVA FILTRESI ELEMANI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Fiat 500, Panda; 0,9 l, 2 silindir, 44–66 kW  
(Motorlar: 312 A4.000, 312 A2.000, 312 A7.000)
LX 3535 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

TERMOSTATLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Opel Astra, Cascada, Corsa, Insignia, Mokka, Zafira; 1,4 l, 4 silindir, 
88–103 kW (Motorlar: A 14 NEL, A 14 NET, B 14 NET)
TM 36 103 (her biri MAHLE Original ve Behr)

YAKIT FILTRESI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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 silindir, 50–84 kW  
(Motorlar: DV4C, DV4TD, DV6C, DV6CTED, DV6DTED)
KL 788 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

TURBOŞARJ SETI “LARGE”
Binek araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Audi A3 TDI; Seat Leon TDI S; VW Golf TDI; 1,9 l, 4 silindir, 
85 kW (Motorlar: AUY/AJM) Audi A3 TDI; VW Bora TDI, 
Golf TDI; 1,9 l, 4 silindir, 74 kW (Motorlar: ATD)
Turboşarj, turboşarj montaj seti ve yağ borusunu içerir
030TL15310000 (MAHLE Original) 030 TL 15310 030 
(MAHLE Original) 

SILINDIR GÖMLEĞI
Ticari araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Renault Magnum DXi 13 520.26; Volvo 
9700, FMX 420, FM 500 ve daha pek çoğu; 
12,8 l, 6 silindir, 256–397 kW  
(Motorlar: Renault DXi 13440/13480/13520; 
Volvo D 13 C 420/460/500/540; Volvo TAD 
1360/1361/1362 VE)
Flanş alanında silindirik perdahlı
037 LW 00102 001 51 (MAHLE Original)

YENI ÜRÜNLERLE ILGILI AYRINTILI BILGILERI WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM ADRESINDE 
YER ALAN VE SÜREKLI OLARAK GÜNCELLENEN ÇEVRIMIÇI KATALOGLARDA BULABILIRSINIZ

YENI ÜRÜNLER
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Emme – Sıkıştırma – İş – Egzoz: Dört zamanlı içten yanmalı bir motor, yüzyılı 
aşkın bir süredir aynı prensibe göre çalışmaktadır. Silindir içerisindeki gaz 
değiştirme işleminin nasıl iyileştirilebileceği, daha iyi bir randıman açısından 
belirleyicidir: Yanma odasına birinci çalışma zamanında ne kadar fazla taze hava 
beslenir, çalışma zamanından sonra da egzoz gazları tümüyle yanma odasından 
dışarıya ne kadar fazla atılırsa, motor o kadar verimli çalışabilir. 

Doğal emişli motorların randımanını artırmak için, burada kesit yüzeyi, özellikle 
de emiş ve egzoz gazı kanalları büyütülerek, gaz değiştirme işleminde iyileştirme 
gerçekleştirilmiştir. Sihirli sözcük “Çoklu valf teknolojisi”dir. Ancak, bu kadar çok 
sayıda valf yanma odasına taze hava girişini sağlasa ve silindir kafası bu kadar 
büyük hava kanallarına sahip olsa bile: Basınç farkı teorik olarak maksimum bir 
bar’dır (deniz seviyesinde); uygulamada ise basınç farkı çok daha düşüktür. 
Bunun anlamı: Doğal emişli motorlar bu noktada sınırlarına ulaşmaktadır, çünkü 
daha fazla yanma optimizasyonu ve verimlilik artışı için, yanma odasında moto-
run tek başına emebileceğinden daha fazla hava mevcut olmalıdır. Böylece, 
trend giderek daha fazla turboşarj yüklemesi yönünde devam etmektedir. 

KOMPRESÖR: DAHA FAZLA MOTOR VERIMLILIĞI IÇIN DAHA 
FAZLA BASINÇ
Yanma odasına hava girişini artırmak için bir kompresör kullanma yöntemi 
kendisini kanıtlamıştır. Bunun arkasındaki prensip: Taze hava artık piston hare-
ketiyle emilmez, aksine bir fan yardımıyla yanma odasına basılır. Bu sayede 
çok daha fazla bar aşırı basınç oluşabilir. Motor ne kadar fazla hava alırsa, 
performansı o kadar yüksek olur.

Kompresyon, günümüzde çoğunlukla egzoz gazı turboşarjı aracılığıyla gerçek-
leştirilmektedir. Bunların türbinleri, enerjisini atık ısıdan ve sıcak egzoz gazlarının 
artık basıncından almaktadır. Enerji beslemesi neredeyse maliyetsizdir - turboşarj 
olmasa, sıcak egzoz gazları kullanılmadan dışarıya atılacaktır. 

Turboşarjın kompresör tarafında doğru basınç oluşturabilmesi için, kompresör 
çarkı ve türbinler çok hızlı dönmek zorundadır: Otomotiv sektöründeki yapı 
büyüklüğüne göre, dakikada 80.000 ile 300.000 devrin epey üzerinde. Her 
turboşarj, belirli bir maksimum devir sayısına göre tasarlanmıştır; bu devir sayı-
sının aşılması, onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açar. Bu tasarım, 
turboşarjın düşük motor devirlerinde (ve dolayısıyla düşük egzoz gazı hızlarında 
ve sıcaklıklarında) çok yavaş dönmesine ve motora optimum seviyede taze 
havayı besleyememesine yol açar. Bu durum, motorun gecikmeli güç gelişimi 
ve aracın yavaş hızlanması şeklinde kendisini gösterir - tipik “turbo gecikmesi”.

DEĞIŞKEN TÜRBIN GEOMETRISI: KULLANIMDA ESNEK
Turboşarjın verimli çalıştığı devir sayısı aralığını genişletmek için, bir süreden beri 
değişken türbin geometrisi kullanılmaktadır, kısaca: VTG. Bu turboşarj tipleri, giriş 

tarafında ayarlanabilir sevk kanallarına sahiptir. Kanallar, talebe bağlı olarak çabuk 
hızlanacak ve hızlı dönecek şekilde, egzoz gazı akımını türbin çarkına yönlendi-
rirler. Böylece, turboşarjın verimli çalışabildiği motor devir sayısı aralığı genişletilir. 

Turboşarjın gösterdiği anlık gaz tepkiselliği, özellikle büyük turboşarjlarda önemli 
bir zorluktur: Türbinlerinin, millerinin ve kompresör çarklarının ilk olarak hızlan-
dırılması gereken belirli bir kütlesi vardır. Hem düşük, hem de yüksek motor 
devirlerinde optimum şarj basıncını üretmek için, uygulamada çok sayıda yak-
laşım bulunmaktadır. 

YÜKSEK PERFORMANSLI, ANCAK YAPISI KARMAŞIK:  
VIDALI KOMPRESÖR
Burada içten yanmalı motorun düşük devir aralığı için bir kompresör kullanılması 
seçeneklerden biridir. Vidalı süperşarj, örneğin bir eksantrik kayışı aracılığıyla, 
doğrudan krank mili tarafından tahrik edilir. Daha yüksek motor devirlerinde bir 
egzoz gazı turboşarjı devreye alınır. Aynı zamanda, turboşarjı aşırı devirden 
korumak için, vidalı kompresör tahrikten ayrılır. Bu işlem genellikle bir manyetik 
kavrama aracılığıyla gerçekleştirilir. Vidalı kompresörün en belirgin avantajı, 
yüksek reaksiyon hızıdır. Ancak, enerjisini krank milinden alır, yani o da motor-
dan güç çeker.

ETKILI VE TUTUMLU: TURBO EKIBI
Motorların verimliliğini daha da artırmak için her türlü enerji kaybını minimize 
etmek gerektiğinden, çok kademeli turboşarj yüklemesi giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır. Bu sistemde, farklı boyutlandırılmış iki egzoz gazı turbo-
şarjı birlikte kombine edilmektedir.

Kademe 1 – Yüksek basınç kademesi: Düşük motor devirlerinde küçük egzoz 
gazı turbo şarjı çalışır. Küçük türbinleri ve kompresör çarkı nedeniyle düşük bir 
kütleye sahiptir ve bu sayede oldukça ani cevap verme davranışı sergiler. 

Kademe 2 – Düşük basınç kademesi: Orta devirlerden itibaren egzoz gazı akışı 
bir Wastegate valfı aracılığıyla daha büyük turboşarja sevk eder. Aynı zamanda 
küçük turboşarja egzoz gazı girişi otomatik olarak azaltılır. İçten yanmalı motor 
maksimum devirde ve güçte çalıştırılacak olursa, ikinci bir Wastegate valfı açılır 
ve büyük turboşarjı da aşırı zorlamadan korumak için, egzoz gazlarının bir kıs-
mını doğrudan egzoz sistemine sevk eder. İki turboşarj arasında bulunan yay 
destekli bir yön değiştirme valfı, küçük turboşarjdan büyük turboşarja uyumlu, 
düzgün bir geçiş olması için, ek olarak şarj havasını (taze hava) düzenler.

Her iki turboşarjın kullanılması, tam olarak ilgili çalışma durumuna uyarlanır; 
bu turboşarjlar arasındaki geçiş, sürücü tarafından fark edilmez. Bu akıllı 
etkileşim sayesinde, geniş bir devir aralığında motora optimum seviyede taze 
hava sağlanır. 

A F T E R M A R K E T 12n e w s

Iki kademeli turboşarj beslemesi, içten yanmalı motorlarda performans artışı için kilit teknoloji olarak 
kabul edilir; çünkü bu teknolojide oldukça geniş bir devir aralığında maksimum tork elde edilebilmektedir. 
Aynı zamanda, buna ek olarak tüketim ve emisyonların azaltılmasına da olanak sağlamaktadır.

BASINCI IKIYE KATLA

TEORI VE UYGULAMA
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BAŞARILI IKILI: GELECEK NESIL MOTOR KONSEPTLERI IÇIN DE 
ITICI KUVVET
Geniş bir motor devir sayısı aralığında yanma optimizasyonunun yanı sıra, 
kademeli turboşarj yüklemesi ile başka perspektifler de açılmaktadır: Düşük 
motor devirlerinde bile yüksek şarj basıncı sayesinde, “yavaş” yönündeki tüm 
devir sayısı aralığı kaydırılabilmektedir. Bu da daha düşük maksimum devir 
sayılarının gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Çok kademeli turboşarj 
yüklemesi, içten yanmalı motorun tüm devir aralığında verimli çalıştırılmasına da 
önemli bir katkı sağlamaktadır.

Gelecekteki çok daha sıkı egzoz gazı standartlarına uyabilmek ve yakıt tüketi-
mini daha da düşürebilmek için, küçülerek güçlenme trendi devam edecektir. 
Daha küçük silindir hacmine sahip motorlar, sadece aşırı besleme yardımıyla 
yeterli tork ve güç ile donatılabilirler. Bu sırada tüm sistemin genel olarak ince-
lenmesi, her zamankinden daha önemlidir. Bir taraftan, yanma odasındaki 
basıncın ve sıcaklıkların artırılmasıyla, motor içerisine yerleştirilen tüm bileşen-
lerin, özellikle de pistonların, kaymalı yatakların ve biyel kollarının mekanik ve 
termik yüklenmeleri sürekli arttığı için. Diğer taraftan, motor bloğundaki, silindir 
kafasındaki ve besleme havası hattındaki optimum sıcaklıkların bir içten yanmalı 
motorun yüksek randımanına önemli ölçüde katkı sağladıkları için. 

Orijinal donanım sistem tedarikçisi olarak MAHLE, krank tahrikine yönelik komp-
like bileşenlerin yanı sıra, sıcaklık yönetim sistemleri için komple, yeni taleplere 
uyarlanmış sistemler geliştirmekte ve üretmekte, bu sayede tahrik sistemine 
katılan tüm bileşenlerin optimum şekilde birlikte çalışmasına olanak sağlamakta-
dır. Sahip olduğu bu kapsamlı yetkinlik ile MAHLE, motor teknolojisinin gelişimini 
ve yanı sıra kaynakların korunmasını gelecekte de aktif şekilde teşvik edecektir.

Güvenilir şekilde açar: Wastegate valfı,  
büyük turboşarjı aşırı yüklenmeden korur.

Havadar bir bağlantı: Her iki turboşarj ara-
sındaki yay destekli yön değiştirme valfı. 

Bir bakışta: 
MAHLE TURBOŞARJ
  Orijinal donanım standartlarına göre üretilmiş, onaylanmış ve  

test edilmiştir
  Fabrikada yeni üretim garantili 
  Sürekli güncellenen program 
  Yüksek pazar payı
  Komple turboşarj setleri (turboşarj, montaj seti ve duruma göre  

yağ borusu) 
  Özellikle komplike uygulamalar için özel kitler  

(örn. emme manifoldunun değiştirilmesi)
  MAHLE Aftermarket ürün uzmanları tarafından destek 
  Teknik bilgiler (örn. montaj talimatları, arıza teşhis sistemleri,  

onarım yardımları, Technical Messenger)
  Bayiler ve araç servisleri için eğitimler

n e w s
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Güçlü ekip: MAHLE’nin büyük ve küçük turboşarjları.



Bir yağ filtresinin sorumluluğu oldukça yüksek bir görevi vardır: Hem yağlama 
maddesinin kalitesini, hem de motorun performansını ve ekonomikliğini kalıcı 
olarak muhafaza etmek için, yağ devridaimini her türlü kirden korumak zorundadır. 
MAHLE’nin yağ filtreleri, kendi geliştirmiş olduğu yüksek performanslı filtre malze-
meleri ile konstrüktif ayrıntıların birleştirilmesi sayesinde, çok küçük kurum parça-

cıkları ve ince metalik aşınmalardan, oldukça büyük partiküllere kadar, farklı bo-
yutlardaki kirlere karşı güvenli bir koruma sunmaktadır. Ana akım filtresi olarak 
tasarlandıklarından, bir yağ değişim periyodu kapsamında tutulabilecek olana 
kıyasla, belirgin derecede daha fazla kir tutabilirler. Bu sayede, filtre elemanının 
tüm kullanım ömrü boyunca, daha düşük bir fark basıncı da sağlanmış olmaktadır.

MAHLE OX FILTRELERI AKILLI BIR DETAYLA DONATILMIŞTIR: MONTAJ SIRASINDA KEÇE DISK BIR 
CONTAYA DÖNÜŞMEKTEDIR; ŞAŞIRTICI DERECE BASIT, ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA 
GÜVENILIR BIR ÇÖZÜM.

İÇTEN
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Tedirgin olmak için bir neden yok: Deliklerde boyut farklılığı. 
Solda, daha önce kullanılmış bir filtrenin keçe diski, sağda 
yeni bir filtrenin diski. 

Mutlak sızdırmazlık sağlar: Kıvrılmış keçe disk.

Bir bakışta: 
KEÇE DISKLI MAHLE FILTRE TEKNOLOJISI
  MAHLE tarafından geliştirilmiş ve çok çeşitli uygulama amaçları için 

patent alınmıştır
  Filtrenin tüm kullanım ömrü boyunca mutlak sızdırmazlık
  Orijinal donanım alanında milyonlarca kez monte edilmiş ve kendisini 

kanıtlamıştır
  Aftermarket için orijinal donanım kalitesinde, kapsamlı, sürekli gün-

cellenen program
  Ekonomik ve kolay monte edilebilen filtre elemanları mevcuttur
  Bayiler ve araç servisleri için çeşitli teknik bilgiler ve özel eğitimler 

sayesinde know-how transferi 

Keçe (beyaz), eksiksiz ve güvenilir bir sızdırmazlık gerçekleşecek şekilde, 
ancak iç çerçeve (sarı) ile dikey boru (kırmızı) arasına monte edilmiş 
durumdayken preslenir.
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KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA AYRIŞTIRMA IŞLEMI
Yağ filtresi konstrüksiyonundaki önemli zorluk: Motor yağının tamamının sürek-
li filtre malzemesi içerisinden geçirilmesi bu sayede temiz tutulması sağlanmış 
olmalıdır. En küçük miktardaki yağ bile filtre elemanının yanından geçecek bir 
yol bulamamalıdır; kirlenmiş yağ ile filtre edilmiş yağın, yani kirli tarafın temiz 
taraftan güvenilir bir şekilde ayrılması, motorun korunması için vazgeçilmezdir. 
MAHLE, bu zorlu görev için bir çözüm geliştirmiş ve patentini almıştır: Keçe disk 
teknolojisi. Bu teknoloji, yüksek kaliteli malzemeler ve uyumlu bağlantı parça-
ları sayesinde, MAHLE OX yağ filtrelerinde mutlak bir sızdırmazlık sağlamakta-
dır. Bu sırada keçe parça, uç diski ve aynı zamanda kirli taraf ile temiz taraf 
arasında bir conta vazifesi görmektedir.

Keçe disklerinin filtre malzemesiyle birleştirilmesi, zehirli yapıştırıcılar veya solvent-
ler kullanılmaksızın, MAHLE’de çevre dostu bir üretim yöntemiyle gerçekleştiril-
mektedir. Bu yöntemde keçe, ultrason kaynak yöntemi denilen yöntemle plastik-
leştirilmektedir - filtre malzemesi ile keçe disk arasında mikro sürtünme 
aracılığıyla, lokal olarak farklı malzemelerin molekülleri birbirlerine “kaynaklanacak” 
şekilde ısı enerjisi üretilir. Tüm kurallara ve koşullara uyulması durumunda, bu 
birleştirme filtrenin tüm kullanım ömrü boyunca mutlak dayanıklıdır. 

ÇEVRE IÇIN DÜŞÜNÜLMÜŞ BIR FILTRE ELEMANI 
MAHLE’nin OX ve OX ECO programına ait filtre elemanları, araç servisleri için 
özellikle çevre dostu ve aynı zamanda ekonomik bir çözüm sunmaktadır: Komp-
le filtreyi değiştirmek yerine, burada sadece kirlenen filtre elemanı filtre gövde-
sinden sökülmekte ve değiştirilmektedir. Aynı zamanda eko modeli (OX ECO) 
metal içermez. Bu filtre sadece filtre kağıdından ve çevre dostu bir şekilde ya-
kılıp tamamen küle dönüştürülebilen plastiklerden üretilir. Bu filtre elemanları, 
termik santrallerde gerekli ısı kazanımı ile yakılıp, tamamen küle dönüştürülebil-
mektedir - geriye sadece küçük bir kül yığını kalmaktadır. Bu işlem sadece 
kaynakların korumakla kalmayıp, bireysel malzemelerin oldukça külfetli atık 
ayırma işlemlerinden de tasarruf sağlamaktadır. MAHLE, bu inovasyondan ötü-

rü daha 1996 yılında Alman Sanayi Konfederasyonu (BDI) tarafından birincilik 
ödülü ile ödüllendirilmiştir.

SERVIS ZAMANI GELECEK DIYE ÇOK UZUN SÜRE BEKLEMEYIN!
En iyi yağ filtreleri bile bir zaman geldiğinde sınırlarına ulaşırlar: Kir tutma kapasi-
telerine henüz ulaşmış olmasalar bile, filtre malzemeleri, yüksek termik zorlamalar 
ve yanma artıklarına bağlı kimyasal yüklenmeler nedeniyle, doğal bir yaşlanmaya 
tabidirler. Bu, sadece filtre malzemesinin kırılganlaşmasına değil, aynı zamanda 
çok uzun kullanım sürelerinde kağıdın parçalanmasına ve buna bağlı olarak tıka-
nan yağ kanalları nedeniyle dolaylı hasarlara da neden olur. Bu nedenle, filtrelerin 
otomobil üreticilerinin öngördükleri bakım periyotlarına uygun olarak zamanında 
değiştirilmesi, yağ filtresinin kusursuz işlemesi için önemli bir ön koşuldur. Bu 
süreleri aşanlar, çok büyük motor hasarları oluşması riskine girerler!

YAĞ FILTRESI DEĞIŞIMI - ÖNEMLI BIR KONU
Filtre ve motor yağının seçilmesi
MAHLE Aftermarket, güncel bakım ve onarım ihtiyaçlarına karşılık gelecek şe-
kilde, MAHLE Original ve Knecht markalarıyla, kapsamlı, sürekli özen gösterilen, 

orijinal donanım kalitesinde bir OX filtre programı sunmaktadır. Filtre kalitesinin 
yanı sıra motor yağının kalitesi de tam olarak otomobil üreticisinin talimatlarına 
uygun olmalıdır.

Kauçuk conta yerine oturmalıdır
En yüksek performanslı yağ filtresi bile, ancak doğru bir şekilde monte edildiği 
zaman güvenilir bir şekilde çalışabilir ve sızdırmazlık sağlayabilir. Bu nedenle yağ 
filtresi montajı sırasında daima kauçuk contaların yerlerine doğru oturmuş olma-
sına, örneğin vidalı kapağın O-ringleri, dikkat edilmelidir. Bu durumda, söz ko-
nusu contaların üzerine bir miktar temiz motor yağı sürülmesi tavsiye edilir.

Montaj yardımcısı olarak yağ
Özel olarak OX filtrelerde yağ başka yerlerde de faydalıdır: Keçe disk üzerindeki 
ince bir yağ filmi sayesinde, yeni filtre çok daha kolay takılmaktadır. Böylece, 
montaj sırasında artan kuvvet uygulaması, önemli ölçüde azalmaktadır. Ayrıca, 
malzemenin aşırı gerilme riski azalmakta, uç diskinin hafif yağ sürülen kısmı, 
optimum pozisyona çok daha iyi bir şekilde kaymaktadır. 

Keçe disk: “Çok küçük” denilen, en doğru parça oluyor
İlk bakışta, kullanılmamış yeni filtrenin keçe diskindeki delik, çok küçük görün-
mektedir - kullanılmış bir diske göre iki ila üç milimetre farklılık gösterir. Bunun 
nedeni, karşı parça üzerine yerleştirildiğinde kendisini gösterir: Deliğin etrafında-
ki keçe parçası, aynı zamanda uç diskidir. Yani, filtrenin montajı sırasında dikey 
boru (gövde ve kapak) ile iç çerçeve (filtre) arasına sıkışacak ve preslenecek 
şekilde yerleşir. Sonuç: Kirli taraf ile temiz taraf arasında optimum bir sızdırmaz-
lık. Buradan hiç yağ geçmez. Tüm yağ akışı, filtre malzemesinin içerisinden 
geçen yolu izlemek zorundadır ... ve bu sırada güvenilir bir şekilde temizlenir. 

Keçe disk teknolojisine sahip filtre elemanları, MAHLE’nin inovasyon gücü, 
kapsamlı sistem know-how’u, en modern üretim yöntemleri ve tipik araç servi-
si yetkinliği ile otomotiv Aftermarket sektöründeki ortakları için çevre dostu, 

ekonomik ve aynı zamanda uygulamaya yönelik çözümleri nasıl gerçekleştirdi-
ğinin sayısız örneklerinden biridir. 

TEORI VE UYGULAMA



Hassas ayarlanmış 
ONARIM

PAKETI
YENI MAHLE TURBOŞARJ SETI - TIPKI BIR HASAR OLAYI GIBI KENDISINE ÖZGÜ

Hasar olayına bağlı olarak, turboşarj ile birlikte montaj seti ve duruma göre yağ 
borusu da yenilenmelidir. Araç servisleri için iş akışını kolaylaştırmak amacıyla, 

hasar görüntüsüne ve onarım ihtiyacına göre özelleştirilmiş olarak, MAHLE 
turboşarjlar artık komple set halinde de temin edilebilmektedir.

Turboşarj, montaj setleri ve yağ boruları tek tek de temin edilebilir ve ayrıca 
turboşarj ve montaj setinden oluşan  bir ortam seti olarak da temin edilebilir. Bu 
konuda tam bilgileri TecDoc’da (Teknik Dokümantasyon) bulabilirsiniz.
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