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KADINLAR
İŞ BAŞINDA
Otomotiv sektöründeki
güçlü kadınlar
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ZAMANI!
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PMU 400

–
SEZONA
HAZIR MISINIZ?
Yola çıkmadan önce motosiklet kontrolüne ilişkin ipuçları

EDİTÖRDEN

Profesyonelden profesyonellere
Yarının mobilitesinin neye benzeyeceğini henüz hiç
kimse tam olarak söyleyemez. Ancak bir şey çok
açık: Çok çeşitli olacak. Trafiğe tescil edilen elektrikli
ve hibrit araçların sayısı ciddi bir şekilde artıyor ve
daha fazla teknoloji şimdilik başlangıç aşamasında.
Sürdürülebilir, çevre dostu bir mobilite arayışıyla
motive olmuş durumdayız. Bir geliştirme ve teknoloji
ortağı olarak MAHLE, verimli, temiz ve ekonomik
tahrik teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Elektrik
motorları, yakıt hücreleri ve fosil olmayan yakıtlarla
çalışan içten yanmalı motorlar bunlar arasında yer
almaktadır.
MAHLE Aftermarket'in, servislerin iş ortağı olarak
gelecekte karşılaşacağınız zorluklarda da kaliteli yedek
parçalar ve geleceğe yönelik servis ekipmanları, güçlü
hizmetler ve desteğin yanı sıra profesyonel teknik
eğitimlerden oluşan kapsamlı bir paket ile yanınızda
olduğundan emin olabilirsiniz.
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KARIŞTIRMAK
İMKANSIZ

36
–

GİZLİ HASAR
DEDEKTİFLERİ

Bu sayıda, her zaman olduğu gibi MAHLE dünyasından birçok ilginç konuyu ve daha fazlasını bulacaksınız. Ayrıca, okuyucu anketimizden kazanabileceğiniz
harika bir ödül de var. Katılmanıza değecek ve dergiyi
daha da iyi hale getirmemize yardımcı olacaktır.
Okumaktan keyif alacağınızı umuyoruz!

Olaf Henning
MAHLE Aftermarket GmbH Genel Müdürü ve
MAHLE Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
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mpulse.mahle.com'a ücretsiz üye olun ve üyelik
avantajlarından yararlanın.
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–
HER
İHTİMALE
KARŞI
–
Dünya çok yönlüdür ve bu, çok çeşitli alanlar için
geçerlidir. Bu nedenle kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye,
bölgeden bölgeye mobilite, sürdürülebilirlik ve çevre
korumayı tek bir çatı altında birleştirmek için farklı
yaklaşımlar vardır: İster tamamen pil elektrikli, pil ve
içten yanmalı motordan oluşan hibrit, isterse de hidrojen veya e-yakıtlar aracılığıyla olsun. Küresel bir
şirket olarak MAHLE için bu, müşterilerine -ve aynı
zamanda size- mevcut ve gelecekteki tüm tahrik teknolojilerine yönelik çözümler sunmak için kesinlikle
yeterli bir teşviktir.

–
İZNİNİZLE
TANIŞTIRALIM:
–
TAHRİK TEKNOLOJİLERİ

Çok küçük, çok yaşlı, basit, renksiz, kokusuz ve tatsız, havadan
hafif, zehirsiz, aşındırıcı, tahriş edici ve radyoaktif olmayan bir
maddedir. Bununla birlikte, muazzam bir potansiyel barındırır:
Hidrojen elementinden bahsediyoruz – kesinlikle mobilitemizin
gelecekteki enerji kaynaklarından biri.
Yaklaşık 14 -15 milyar yıl önce devasa bir patlama oldu: Büyük Patlama. Bu patlamadan sonra, özellikle bir şey
vardı: Hidrojen. Ancak milyarlarca yıl sonra başka elementler buna eklendi. Bugün bile tüm evrendeki en yaygın
kimyasal elementtir. Hidrojen gazı yeryüzünde de bol miktarda mevcuttur, ancak neredeyse sadece su gibi
kimyasal bileşikler halindedir.

Araştırmacılar ve geliştiriciler hidrojenin potansiyelini çok önceleri fark ettiler. Bu nedenle, yakıt hücresi içten yanmalı motordan
önce icat edilmiştir. Hidrojen, elektroliz ile üretilebilir. Bu süreçte saf su, elektrik aracılığıyla hidrojen ve oksijen olarak bileşenlerine ayrıştırılır. Böylece kullanılan elektrik enerjisi, hidrojen içerisinde depolanır. Otomobildeki yakıt hücresi, elektroliz sürecini
tersine çevirir: Hidrojen artı oksijenden tekrar elektrik ve su açığa çıkar. Elektrik, daha sonra elektrik motorunu tahrik eder. Su,
egzoz üzerinden aracı terk eder. Ve gerçekten sadece su. Yakıt hücresine ek olarak, hidrojen doğrudan pistonlu bir motorda
da yakılabilir (bkz. kutucuk). MAHLE bu konuda da çalışmalar yapmaktadır.

› Güçlü patlama

Hidrojen bol miktarda mevcuttur. Bir diğer avantaj: Hidrojen, verimli bir enerji deposudur. Rüzgar, güneş veya hidroelektrikten elde edilen yenilenebilir elektrikle hidrojen, günün veya gecenin herhangi bir saatinde ekonomik açıdan merkezi olmayan
bir şekilde üretilebilir, esnek bir şekilde depolanabilir ve taşınabilir. Daha sonra başka bir yerde enerjiye dönüştürülebilir. Tüm
bunlar gelecekte iklim açısından nötr bir enerji kaynağı vaat etmektedir. Bu nedenle, şu anda dünya çapında bir hidrojen
altyapısı kurulmasına yönelik birçok program başlatılmıştır.
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CO2 İÇERMEYEN İÇTEN
YANMALI MOTORLAR
› Doğru okudunuz; bir teşvik programı kapsamında MAHLE tam
olarak bu konu üzerinde çalışmaktadır. Amaç, ticari araçları
hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlarla işletmektir. Avantaj:
Herhangi bir CO2 emisyonu oluşmaz. Bu programda MAHLE,

hidrojenle çalışan direkt enjeksiyonlu motorlar için motor ve supap
tahrik bileşenlerinin prototiplerinin geliştirilmesini ve üretilmesini
üstlenmiştir. MAHLE, Stuttgart tesislerinde ağır hizmet tipi ticari
araçlar için tahrik sistemlerinin geliştirilmesine odaklanan yeni bir
hidrojen test merkezini devreye almıştır.

› Sıra, önce büyüklerde

Çin'de, hidrojenle çalışan binlerce otobüs ve transporter şimdiden yollarda. Ve MAHLE de tam olarak bu pazar segmentinde bu
teknolojiye kapsamlı bir geçiş potansiyeli görmektedir. Çünkü uzun mesafeler kat eden ağır vasıtalarda, tamamen pil elektriğiyle
bir tahrik söz konusu değildir. Enerji depolama üniteleri çok büyük ve çok ağır olacak, bu da istiap haddini önemli ölçüde sınırlayacak ve şarj işlemi çok uzun sürecektir. Bu da hiç kârlı olmaz. Öte yandan, hidrojen depolama üniteleri "nispeten" hafif olup, yakıt
doldurma işlemi bir içten yanmalı motorunki ile aynıdır. Bu nedenle MAHLE, yakıt hücrelerini ve pilleri rakip olarak değil, birbirlerini
tamamlayan teknolojiler olarak görmektedir. Yani iyi kartlar H2'den yana.

› Hücreyi çalışır durumda tutuyoruz

MAHLE, hidrojen konusunda yaklaşık on yıllık bir deneyime sahiptir ve filtreleme, termal yönetim ve hava yönetiminin
yanı sıra güç elektroniği alanındaki teknik bilgisini tam olarak kullanabilmektedir. Çünkü gelecekte burada da yedek
parça ve arıza teşhis çözümlerine ihtiyaç duyulacaktır. Hava hattı boyunca MAHLE ürünlerinin hangi rolü oynadığını
mpulse.mahle.com adresinden okuyabilirsiniz.

–
DAHA DA OPTİMİZE EDİLDİ
–
TAHRİK TEKNOLOJİLERİ

Yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı
artsa bile: Daha fazla kabul görme, sürdürülebilirlik ve verimlilik için teknoloji daha
da optimize edilebilir. MAHLE bu konuda
kilit bir rol oynamaktadır.

› Mıknatıssız elektrik motoru

MAHLE, nadir toprak elementleri gerektirmeyen, mıknatıssız bir elektrik motoru geliştirmiştir. Bu nedenle, üretim
açısından daha sürdürülebilir ve çevre dostudur. En sık
kullanılan sürüş koşullarındaki verim, tamı tamına yüzde
95'in üzerindedir. Bu, Formula E yarış otomobilleri seviyesindedir. Bundan endüktif güç aktarımı sorumludur – bu
sayede motor aşınmaya tabi olmadan ve özellikle yüksek
devir sayılarında son derece verimli bir şekilde çalışır.

› Daha hızlı şarj

E-mobilitenin kabul görmesi açısından, menzilin yanında
şarj hızı da merkezi bir faktördür. MAHLE, ChargeBIG
POWER ile 750 kilovata varan güçlerle hızlı şarj etme
konusunda büyük bir adım atıyor. Bu şarj yönetim sistemi,
mevcut bir altyapıya düşük maliyetle entegre edilebilir.
Bu da özellikle uzun mesafeli güzergâhlarda önemlidir.
Şarj sistemi, mevcut güç kaynağından aynı anda mümkün
olduğunca çok sayıda elektrikli aracın şarj edilmesini sağlayacak şekilde, elektrik şebekesindeki yük dağılımını akıllı
bir şekilde kontrol eder.
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E-YAKITLAR: DAHA FAZLA
POTANSİYELE SAHİP

› Geliştirilmiş soğutma

Daldırma kavramı, batırma veya içine gömme ile aynı anlama
gelir. MAHLE, bu fiziksel prensibi pil soğutmasında kullanmaktadır. Çünkü enerji deposunun sıcaklığı, hızlı şarj işleminin hızı
için belirleyicidir. Daldırma soğutması sırasında, elektriksel olarak iletken olmayan bir soğutma sıvısı hücrelerin etrafında akar.
Bu, şarj sırasında sıcaklığı önemli ölçüde düşürür ve bunu pilin
içerisinde daha homojen bir şekilde dağıtır. Sonuç olarak elektrikli otomobillerin şarj süresi önemli ölçüde kısalır. Ayrıca çekiş
pilleri de daha küçük tasarlanabilir, bu da elektrikli otomobilleri
daha ucuz ve kaynak açısından daha verimli hale getirir.

› MAHLE için, fosil olmayan yakıtlarla çalışan, iklim

açısından nötr, içten yanmalı motor da sürdürülebilir bir tahrik sistemi karışımı açısından, geleceğin
kilit teknolojilerinden biridir. İyi haber: MAHLE'nin
filtreler ve motor parçaları gibi birçok bileşeni,
daha şimdiden "e-yakıta hazır". MAHLE, Porsche
ile birlikte birçok test serisinde motor, yazılım veya
farklı filtreleri modifiye etmek zorunda kalmadan,
yakıta ne kadar e-yakıt eklenebileceğini test
etmiştir. Sonuç: Yüzde 20'ye kadar yapılabilir.
Bu sınıra kadar, yanma sürecinde ölçülebilir hiçbir
fark bulunamamıştır. Emisyon davranışı, işletim
haritalandırmasının daha geniş aralıklarında tamamen fosil yakıtlardan bile daha iyiydi.
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–
GÜVENİLİR VE
GELECEĞE YÖNELİK
–
Bugün bir araç servisi işleten herkes, yeni servis
ekipmanlarına ve teknik bilgiye yatırım yapmalıdır.
Her ikisini de MAHLE'de bulabilirsiniz. Paranızın
doğru şekilde yatırılmasını sağlamak için, çözümlerimiz sadece teknik olarak pazar lideri olmakla kalmaz, aynı zamanda teknolojik olarak da geleceğe
yöneliktir. En iyi şekilde destek almanızı sağlamak
için, satış, onarım ve bakımın yanı sıra ekipmanların
ve tanılama cihazlarının kalibrasyonuna ek olarak,
üst düzeyde uzmanlaşmış teknisyenler tarafından
yönetilen bir servis yardım hattı da sunuyoruz.
Sorun mu var? Bizi aramanız yeterli.

–
YILDIRIM HIZINDA
–
SERVİS ÇÖZÜMLERİ

MAHLE'nin Digital ADAS 2.0 ekipmanı,
verimlilik ve etkinliği bir çatı altında birleştirmektedir. Bu ekipman, son derece
hassas ölçüm yapmaktadır ve şu anda
piyasadaki en hızlı kalibrasyon aracıdır.

Kahramanca bir performans:
Artık bir sonraki müşteri siparişinin
veya bir çay molasının zamanı geldi.
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Digital ADAS 2.0, rakiplerin ürünleriyle karşılaştırıldığında
hazırlık süresini yüzde 80 oranında azaltmaktadır. Çünkü
dijital kalibrasyon panelinin otomobile her adaptasyonu otomatik olarak gerçekleşir. Otomobilin hareket ettirilmesine
gerek yoktur. Dijital kalibrasyon sistemi ile kesinlikle güvenilir
sonuçlar elde edersiniz.

1
2
3

Digital ADAS ünitesini aracın önüne yerleştirin.

 CI'yi OBD soketine takın ve aracı seçin.
V
VIN sorgulaması yapılan ülkelerde, opsiyonel web kamerası
kurulu olduğunda, araç tanımlaması plaka üzerinden tam
otomatik olarak gerçekleşir.

 ekerlek kelepçelerini ön tekerleklere takın, hizalayın ve lazer
T
telemetreleri konumlandırın. Hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

4
5

 azer telemetreler tekerlek kelepçelerine olan mesafeleri otomatik
L
olarak ölçer ve Bluetooth aracılığıyla verileri tanılama cihazına aktarır.
Bu sayede Digital ADAS, kalibrasyon panelinin önündeki aracın tam
konumunu hesaplar. Keystone işlevi, hedef görüntüyü sanal ve otomatik
olarak aracın konumuna uyarlar.

 alibrasyon paneli, bir düğmeye dokunarak kameranın veya sensörün
K
önünde tam otomatik olarak doğru konuma hareket eder. Tekerlek davlumbazında yükseklik ölçümü gibi ilave adımlar, tam otomatik olarak kontrol
edilir. Ve kalibrasyon işlemi tamamlanmıştır.

KALİBRASYON SÜRECİ 5 DAKİKANIN ALTINA İNDİRİLDİ
› Digital ADAS 2.0'ın yeni işlevleri ile çalışma süresi bir önceki modele göre yarı yarıya azalmıştır.

Servisiniz için bir Digital ADAS 2.0 ekipmanı almak veya şu anda mevcut olan ekipmanınızı 2.0 sürümüne yükseltmek
mi istiyorsunuz? Sorun yok! Sizin için hangi seçenekleri sunabileceğimizi çevrim içi olarak öğrenin: mpulse.mahle.com

–
ŞİMDİ
ÖLÇÜM
ZAMANI!
–
SERVİS ÇÖZÜMLERİ

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren
Almanya'daki Euro 6 zararlı madde
sınıfından itibaren dizel araçlarda
(binek araç, transporter, kamyon,
otobüsler) egzoz gazındaki parçacık
sayısını ölçmeniz gerekecektir. Hatta
bu gereklilik Belçika ve Hollanda'da
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecek ve AB'deki diğer
tüm ülkeler de bunu yapmak zorunda
kalacaktır. Ama sakin olun, MAHLE'nin
sizin için şimdiden geleceğe yönelik
bir çözümü var: PMU 400.

Euro 6 dizel araçlar Eylül 2015'ten beri piyasadadır. İyi haber: Teknoloji ve partikül filtresi düzgün çalışıyorsa, egzoz borusundan daha
az emisyon çıkacaktır. Daha az iyi bir haber ise: Şimdiye kadar kullanılan geleneksel bulanıklık ölçüm sistemleri ile bu kadar düşük
yoğunluktaki ve oldukça küçük parçacıkların ölçülememesidir. Sizin için bu şu anlama geliyor: Bu araçlar için egzoz gazı muayenesi
(PTI) sunmaya devam etmek istiyorsanız, yeni ölçüm teknolojisine yatırım yapmanız gerekir.

Gelecek düşünülerek tasarlandı
MAHLE'nin yeni PMU 400 partikül sayacına yapılacak bir yatırım
buna değecektir. Çünkü kullanılan ölçüm teknolojisi muhtemelen
direkt enjeksiyonlu benzin motorları için de gerekli olacaktır.
MAHLE'nin yoğuşmalı partikül sayacı olarak bilinen yüksek
teknoloji yöntemi, daha zorlu sınır değerleri ve gerekli daha
yüksek ölçüm hassasiyetini karşılar. PMU 400, bağımsız ünite
olarak veya MAHLE EmissionPRO® ve BRAIN BEE Emisyon
Serisi ekipman serilerini tamamlayıcı olarak mevcuttur.

Son derece doğru ve güvenilir
MAHLE yoğuşmalı partikül sayacı (Condensation Particle
Counter – CPC) ile partiküller saçılan ışık ölçümü adı verilen
bir yöntemle sayılır. Bu yöntem, düşük konsantrasyonlarda
bile yüksek ölçüm hassasiyetini garanti eder. Buna ek olarak,
örneğin benzinli motorlar için de partikül sayımı yapılıyorsa,
gerektiğinde ekipman kolayca güncellenebilmektedir. CPC
yöntemi sayesinde, PMU 400 özellikle güvenilirdir ve az bakım
gerektirir. MAHLE tarafından geliştirilen esnek yazılım yapısı
ile ekipman sezgisel olarak kullanılabilir ve yeni gereksinimlere
kolayca uyarlanabilir, bu sayede de tüm hizmet ömrü boyunca
son derece ekonomiktir.
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SINIR DEĞERLER KONTROL ALTINDA
› MAHLE egzoz gazı devridaim soğutucuları, sıkı Euro 6 sınır değerlerine ulaşılması için önemli bir bileşendir. Bunlar, egzoz manifoldu ile turboşarj arasında
yer alır ve motordaki yanma sıcaklığını düşürür, bu sayede de azot oksitlerin oluşumunu azaltırlar.

Yeni test prosedürü
Egzoz gazı muayenesine ilişkin yeni yönetmeliğin sınır değeri,
santimetre küp başına 250.000 parçacıktır. Ölçüm işlemi altı
aşamadan oluşur: Rölanti devrinde yaklaşık 15 saniyelik dinlenme aşamasından sonra, devir sayısı iki saniye boyunca en
az 1.000 devir artırılır. Bu, EGR valfinin açılmasını sağlar. Yani
ayarlama yapılıncaya kadar devri yükseltmeye gerek yoktur.
Ardından 30 saniyelik bir dinlenme aşaması ve ardından
30 saniyelik üç ölçüm aşaması gelir. Bu üç test aşamasının
ilkinin ortalama değeri zaten santimetreküp başına 50.000
parçacığın altındaysa, araç egzoz gazı ölçümünü geçmiş
demektir. Size bir fikir vermesi için: Parçacık filtresi sağlam
olan bir Euro 6 dizel, santimetre küp başına 10.000'nin çok
altında bir parçacık yayacaktır. Filtre arızalıysa, bu sayı hızla
1.000.000 ile 5.000.000 parçacık arasında yükselir.

Her şey dahil
MAHLE, tüm egzoz gazı ölçüm istasyonunun düzenli bakımını
karşılayan, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir hizmet
paketi üzerinde çalışmaktadır. Bu esnada ülkeye özgü gereksinimler hizmet konseptinde dikkate alınmaktadır. Bu nedenle,
kaçırılan muayene son tarihleri ve onarımlar ve sarf malzemeleri
için gereksiz takip maliyetleri geçmişte kalacak.
MAHLE ve BRAIN BEE markalarında mevcuttur.

Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:
servicesolutions.mahle.com/emissionpro

–
HER ZAMAN
YARDIMA HAZIR
–
SERVİS ÇÖZÜMLERİ

Modern, müşteri dostu, etkili ve profesyonel – MAHLE
Donaueschingen tesisi. Burada servis ekipmanlarına
ek olarak uygun desteği de bulabilirsiniz.
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2019 yılından bu yana, Almanya'nın güneyindeki Kara
Orman'da bulunan tesislerimizdeki yaklaşık 16 çalışan,
satın alma, satış, onarım, yardım hattı, bakım ve servis
ekipmanları ve tanılama cihazlarının kalibrasyonuyla ilgilenmektedir. MAHLE, 2021 baharında Donaueschingen tesislerine bir kez daha önemli bir yatırım yaptı ve bu yatırımı
yeniden yapılandırdı. MAHLE bu şekilde özellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini ele almaktadır.
Donaueschingen'deki satış ekibi, Almanya, Avusturya, İsviçre ve
Hollanda'ya destek vermektedir. MAHLE, yoğun sezonda ve
yüksek talep dönemlerinde bile tedarik kapasitesini korumak için,
Donaueschingen deposunu ek olarak 200 metrekare daha genişletti. Kamera kalibrasyon sistemleri, klima servis ve egzoz gazı
ölçüm cihazları gibi çeşitli ekipmanlar buradan sevk edilmektedir.
Araç teknolojileri giderek daha karmaşık hale geliyor. Buna
paralel olarak araç servisi ve bakımına olan talepler de artıyor.
Bakım çalışmalarını güvenli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek için, servislerin yalnızca doğru servis ekipmanlarına değil,
aynı zamanda bunların kullanılması için gerekli teknik bilgiye de
ihtiyacı vardır. Bu nedenle Donaueschingen tesisimizde ekipmanlardan en iyi şekilde yararlanmanız için sizi eğittiğimiz seminer odaları mevcuttur.
Son derece uzmanlaşmış teknisyenlerimiz uzun yıllara dayanan
pratik deneyime sahiptir ve ihtiyaç durumunda yetkin bilgileri ile
müşterilere yardımcı olmaktan mutluluk duyarlar. Servis yardım

hattı aracılığıyla büyük ve küçük sorunlar telefonda çözülebilmektedir. Uzmanlarımız ayrıca uzaktan bakım işlevini kullanarak,
doğrudan ekipmanlarınıza da bağlanabilmektedir. Tesis müdürü
Helmut Häussermann: "Her türlü uygulama durumu için doğru
çözümü bulma konusunda çalışanlarımıza güvenebilirsiniz" diye
söz veriyor.
Donaueschingen ekibi, atölyede servis ekipmanlarının kalibrasyon, bakım, ayarlanma ve onarımını gerçekleştirmektedir. İlgili
mekanlar, şimdiden daha büyük kapasitelere yönelik olarak
düzenlenmiştir. MAHLE Service Solutions, acil durumlar için
ayrıca bir kiralık ekipman hizmeti de sunmaktadır. Bununla
birlikte, müşterilerin ekipmanlarını mutlaka tesise getirmeleri
gerekli değildir: Teknisyenler, tüm servis işleri için sizin araç
servisinize de gelmektedir. Deneyimli ekibimiz ticaret fuarlarında
ve sunumlarda size destek vermekte veya ekipmanlarınızı kullanma konusunda sizi eğitmekte ve bir ilk çalıştırma sırasında
size ihtiyacınız olan desteği vermektedir. Egzoz gazı ölçüm
cihazlarının kalibrasyonu da aynı şekilde yerinde yapılabilmektedir. Häussermann, servis ekibinin sloganını "Her zaman yardıma
hazır" şeklinde özetliyor.
Donaueschingen'deki MAHLE Service Solutions hakkında bizzat
izlenim edinmek isterseniz, bundan memnuniyet duyarız. Helmut
Häussermann: "Sizi şahsen burada görmek, bizleri ziyadesiyle
mutlu edecektir" diyor. Yeniden tasarlanan showroom'da kesinlikle keşfedilecek pek çok ilginç şey var.

w
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–
TERMAL YÖNETİM
MADE BY MAHLE
–
Üzerinde MAHLE yazıyorsa, içinde orijinal ekipman uzmanlığı
olduğu garantidir. Bu, her klima sisteminin temel unsuru olan
klima kompresörleri için de geçerlidir. Balassagyarmat, Macaristan'daki fabrikamıza bir göz atalım. MAHLE bu tesislerde,
2019 yılından beri elektrikli kompresörler de dahil olmak üzere,
neredeyse tanınmış tüm otomobil üreticileri için kayış tahrikli
klima kompresörleri üretmektedir. Bu kompresörler tüm elektrikli otomobillere ve çoğu hibrit araca takılmaktadır. Bu tür
araçlar üzerinde gerçekleştirilen klima servisi sırasında, özellikle
kompresör yağı konusunda dikkat etmeniz gereken birkaç şey
vardır. Bunların tam olarak neler olduğunu size açıklayacağız.

TERMAL YÖNETİM

–
SAHNE IŞIKLARINI YAKIN:
MAHLE KLİMA KOMPRESÖRÜ
–
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Yedek parça pazarındaki her klima kompresörü tedarikçisi bir orijinal ekipman üreticisi değildir – geliştirme ve üretim uzmanlığından yararlanamaz ve
kendi fabrikalarından orijinal ekipman kalitesi sunamaz. Ama biz yaparız.
Yedek parçalar söz konusu olduğunda kalite muhtemelen en önemli kriterdir. MAHLE'de bu konuda asla taviz vermiyoruz ve bu
nedenle elinizde her zaman kaliteli bir ürün olduğundan emin olabilirsiniz. Araç üreticilerinin bir klima sisteminin temel unsuru olan
klima kompresörlerine yönelik talepleri özellikle yüksektir. Elektromobilite değişimiyle bağlantılı olarak, klima devresinin önemi de
artmaya devam etmektedir; çünkü bu devre yalnızca araç kabinini soğutmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek voltajlı pili de doğru
sıcaklık aralığında tutar. Bu alanda orijinal ekipman tedarikçisi olmak, her üretici firma için gerçek bir kalite işaretidir.

› Yirmi yılı aşkın deneyim

MAHLE, Meksika, Brezilya ve Çin'deki fabrikalarının yanı sıra
Macaristan'ın kuzeybatısında, Slovakya sınırı yakınlarında
neredeyse tüm tanınmış otomobil üreticileri için klima kompresörleri üretmektedir. Balassagyarmat, tüm Avrupa ve daha
ötesindeki araç üretim hatlarına ürün sevk edilen merkezi
konumlu bir tesistir. Fabrika 20 yılı aşkın bir süre önce kurulmuş olup, hızlı bir şekilde orijinal ekipman siparişleri almıştır
ve klima kompresörleri konusunda talepkar müşterilerin
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmektedir. MAHLE, 2015
yılında Delphi tesisini devraldı ve kendi geliştirme ve üretim
ağına entegre etti. Bu orijinal ekipman uzmanlığı ve toplamda
100 yılı aşkın deneyimimiz sayesinde, artık binek ve ticari araç
segmentlerindeki birçok Avrupalı araç üreticisi, müşterilerimiz
arasında yer almaktadır.

RAKAMLARLA BALASSAGYARMAT
› 18.000 m²
› Bunun 12.500 m²'si üretim alanı
› 651 çalışan
› Yılda 2.000.000 klima kompresörü
› Bunların %90'ı binek araçlar ve
%10'u ticari araçlar için

› Teknoloji lideri

MAHLE, 2019 yılında Balassagyarmat'ta elektrikli kompresörler alanında dünya genelindeki ilk MAHLE üretim hattını
açtı. Bu sayede fabrika büyük bir stratejik öneme sahip oldu,
çünkü elektrikli kompresör, elektrikli güç aktarma sisteminin
termal yönetimi için merkezi öneme sahip bir bileşendir. Elektrikli kompresör, çeşitli zaman dilimlerini ve dilleri kapsayan
çalışmalarla başarılı bir şekilde seri üretime geçirildi. Mevcut
müşteriler arasında öncelikli olarak premium ve spor otomobil
segmentlerindeki uluslararası üretici firmalar yer almaktadır.
Bu sayede MAHLE, iklimlendirme alanında eksiksiz bir sistem
tedarikçisi olarak sahip olduğu konumunu elektrikli araçlar için
de geliştirmeye devam etmektedir.

–
KARIŞTIRMAK
İMKANSIZ
–
TERMAL YÖNETİM

Klima sistemi servisi kazançlı, rutin bir
iştir. Bununla birlikte çeşitli kompresör
yağları ile çalışırken -özellikle hibrit
ve elektrikli araçlarda- dikkat etmeniz
gereken bazı şeyler vardır. MAHLE'nin
sizin için akıllı bir çözümü var.

Dün kayışlar vardı, bugün elektrik: Tüm elektrikli otomobillerin ve çoğu hibrit aracın klima kompresörü elektrikle tahrik edilir.
İçinde su olmadığı sürece, bu başlı başına bir sorun değildir. Çünkü hepimizin bildiği gibi: Elektrik ve su birbirleriyle uyumlu
değildir. Kısa devre tehlikesi vardır!
Karıştırma istenmiyor
Bu nedenle araç üreticileri, elektrikli klima kompresörüne
(+200 Volt) sahip araçlarda fabrika çıkışı elektriksel olarak
iletken olmayan POE yağı kullanırlar. Çünkü kompresör yağı,
klima kompresörünün elektrik motorunun bobini de dahil
olmak üzere, çeşitli bileşenlerle temas halindedir. Dezavantajı:
POE yağları higroskopiktir, yani çevre havasından nem çekerler.
Klima sistemindeki kurutucu kartuş düzenli olarak değiştirilmezse, kompresör yağı bir elektrik iletkeni haline gelebilir.
Bir başka sorun da, klima servis cihazlarında farklı kompresör
yağlarının karıştırılmasıdır. SAE J 2843 H standardına göre,
yağların maksimum yüzde 0,1 oranında çapraz karışımına izin

verilir. Bu şu anlama gelir: Yağ değişimi yapılırken, diğer yağ
türleri servis istasyonunun hortumundan ve iç hatlarından tamamen çıkarılmalıdır. Çünkü aksi taktirde elektrik tahrikli kompresörde kısa devreye yol açabilecek düşük yalıtım kapasiteli bir
yağ ortaya çıkar. Ek olarak, yağ karışımının ayrışması ve böylece
yağlama özelliklerini kaybetme riski de vardır.
MAHLE klima servis cihazlarında emilen hava, yağ deposuna
girmeden önce bir kurutucu ajanından geçirilir ve bu sayede
tamamen kurur. Özel bir yıkama işlemi aracılığıyla tüm iç ve dış
hortumları soğutucu madde ile yıkanır. Bu önlemler sayesinde
klima servis cihazlarına nem girmez ve çapraz karışma önlenir.
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TEKNİK İPUCU: DEĞİŞİM SIRASINDA KLİMA
KOMPRESÖRÜNÜN DOĞRU YAĞ DOLUMU
Bir klima kompresörü değişimi durumunda, önceden tüm klima sistemi yıkanmalı ve tüm sarf malzemelerinin yanı sıra
yıkanamayan bileşenler (filtre kurutucu ve genleşme/kısma valfi) değiştirilmelidir. Aynı klima kompresörü farklı araç
modelleri için kullanılabildiğinden, montajdan önce klima kompresörünün yağ dolum miktarını kontrol etmeniz ve
gerekirse düzeltmeniz gerekir:
1) Tahliye tapası aracılığıyla yağı temiz bir kaba boşaltın ve yağ miktarını ölçün
2) Üretici yönergelerine göre taze yağ ekleyin veya yağ miktarını azaltın (yağ spesifikasyonlarına uyun!)
3) Klima kompresörüne belirtilen miktarda yağ doldurun (sistem yağ miktarı)
4) Tahliye tapasını yeni bir contayla monte edin
5) Kayış tahrikli kompresör: Kompresörü üç dakika boyunca (kayış kasnağı aşağı bakacak şekilde) dik tutun
6) Kayış tahrikli kompresör: Kompresör yatay konumdayken kayış kasnağını el ile on kez döndürün
Bu konuda daha fazla bilgiyi mahle-aftermarket.com/services adresindeki "Klima kompresörünün doğru yağ
dolumu" ve "Klima devresindeki yağ miktarı dağılımı" başlıklı Technical Messenger sayılarımızda bulabilirsiniz.

Birçok gereksinim, tek çözüm
Tavsiyemiz: Hemen MAHLE'nin çok yönlü yağlarına geçiş
yapın. PAO 68 yağın AA1 versiyonunu (kaçak arama maddesi içermeyen) ister klasik pistonla, ister elektrikli kompresörle tahrik edilsin, içten yanmalı motorlu, elektrikli veya
hibrit tahrik sistemli araçlardaki hemen hemen tüm klima
sistemlerinde kullanabilirsiniz. Kayar kanatlı kompresörler
için PAO 68 AA3 versiyonumuz mevcuttur.
Her iki yağ da R134a ve R1234yf soğutucu maddeler için
uygundur. Bir diğer büyük avantaj: PAO yağımız higroskopik
değildir. Bu özellik, kullanımı ve depolamayı kolaylaştırır;
bu da sadece pratik olmakla kalmayıp, aynı zamanda daha
da ekonomiktir. Çok yönlü yağlarımız, üretici firmalar ve
bağımsız enstitüler tarafından test edilmiş olup, en yüksek
standartları karşılamaktadır ve araç klima sistemi veya klima
servis istasyonunun bileşenleri üzerinde hiçbir olumsuz
etkisi yoktur.

Soğutucu madde ve klima kompresörü yağı için güncel
dolum miktarları kitapçığında, en yaygın araç türlerinin
dolum miktarları hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz:
mahle-aftermarket.com/filling-quantities

–
FİTNESS
EFEKTLİ
ALTERNATİF
–

İkame servis araçlarını hepimiz biliriz; peki
onların yerine elektrikli bisiklet nasıl olurdu?
Üzerinde düşünmeye değer bir fikir.
24 saat için dört yerine iki mi? Bu kulağa iyi bir anlaşma gibi gelmiyor.
Çok yanlış; çünkü bu rakamların arkasında müşterilerine ikame mobilite hizmeti sunan servisler için akıllı bir yaklaşım yatıyor. Neden dört
tekerlekten iki tekerleğe geçmeyesiniz, üstelik 24 saat boyunca.
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Birçok yetkili serviste standart bir uygulama olan şey, bağımsız servisler için genellikle oldukça fazla çaba gerektiren bir iştir: Servis
müşterilerine eşdeğer bir ikame araç sunmak. Aracın satın alınması, vergisi ve sigortası, işletme giderleri ve hepsinden önemlisi
temizlik ve bakım için gereken zaman, göz ardı edilemeyecek faktörlerdir. Daha sonra, kullanılmadığı zamanlarda, araç genellikle
bahçede veya garajda değerli bir park yeri işgal eder.

› Elektrikli bisikletler fırsatlar sunar

Elektrikli bisikletlerde durum farklıdır: Yönetilebilir satın alma
maliyetleri, çok daha düşük işletme ve bakım giderleri ve
daha az alan gereksinimi, birçok insan için yeni bir mobilite
deneyimi sunar. Peki ama elektrikli bisiklete geçmek, hangi
servis müşterileri için mantıklıdır? Kırsal bölgedeki bir servis için, müşterilerin çoğu bir araca muhtaç olduğundan,
ikame araç olarak servis bisikletine yönelik talep, başlangıçta
sınırlı kalacaktır. Ancak burada da göz önünde bulundurmaya değer, çünkü: Bir elektrikli bisiklet, tam şarjlı bir pille
50 kilometreden fazla mesafeyi rahatlıkla kat edebilmektedir.
10 kilometre uzaklıktaki ofise 25 km/s'lik bir hızla gidip gelmek, yarım saatten az sürmektedir.

› Masraflar azalır, keyif artar

Şehirde durum genellikle farklıdır: Kısa mesafeler, uzun trafik
sıkışıklıkları ve bir işkenceye dönüşen park yeri arayışı, elektrikli
bisikleti şehir trafiğinde stressiz ve sağlıklı bir alternatif haline
getiriyor – yani şehir insanları için mobilite açısından gerçek
bir artı. Ancak, ister kırsal bölgede, ister şehirde olsun, ikame
servis bisikletinin bir başka rakipsiz avantajı daha vardır: Bu
bisikletle, servisinizin pazarlamasında ve imajını oluşturmada
gerçek vurgular yapabilirsiniz. Örneğin "Aracı ve sürücüsünü
formda tutuyoruz!" sloganıyla bir kampanya yürütmek nasıl
olurdu? Ayrıca, müşterileriniz için kask ve güvenlik yeleklerini
de düşünecek olursanız, "24 saat için dört yerine iki teklifinin"
başarıya ulaşmasının önünde hiçbir engel kalmaz.

"Elektrikli bisiklet dalgası gerçek anlamda başladığında, hemen katıldık. 2016 yılında
bisiklet avlumuzda durmaya başladı ve hızla müşterilerimizin dikkatini çekti. Hatta
bugün müşteriler arayıp, servis randevu saatinde tam olarak bu bisikleti alıp alamayacaklarını bile soruyorlar. Hava güzel olduğunda, servis müşterilerimizin yüzde 30'u
iki tekerlekli bir ikame servis aracını tercih ediyor."
Markus Schmid, Schmid Binek Araç Servisi, Deizisau (Almanya)

"Yaklaşık iki yıl önce, ikame servis aracı olarak dört adet Pedelecs ile başladık. Bu
durum müşterilerimiz üzerinde bir bomba etkisi yarattı. Yaz boyunca bisikletlerimiz
tamamen rezerve edilmiş durumdaydı. Daha sonra müşterilerimiz bu bisikletleri
hafta sonu boyunca kiralayıp kiralamayacaklarını bile sordular. Bu sayede, elektrikli
iki tekerlekli araç hizmetiyle ilgili yeni bir küçük iş sahası ortaya çıktı. Ben bunun
kesinlikle gelecek potansiyeli olan bir hizmet unsuru olduğuna inanıyorum."
Markus Krautter, Autohaus Krautter GmbH, Stuttgart (Almanya)

Bize ne düşündüğünüzü söyleyin, servisiniz için bir elektrikli bisiklet kazanın! Bu konuda daha fazla bilgiyi bu
sayının arka kapağında veya mpulse.mahle.com adresinde bulabilirsiniz.

–
MODA YENİ E-MOBİLİTE
İLE TANIŞIYOR
–
Magdeburg merkezli bisiklet üreticisi Urwahn Bikes,
3B yazıcıdan çıkan dünya çapında ilk lüks elektrikli
bisikleti piyasaya sürdü. MAHLE'nin X35+ tahrik sistemi
de bu mutlak göz alıcı aracın üzerinde yer almaktadır.
Neden? Çünkü sıra dışı tasarım, aynı derecede sıra dışı
teknoloji gerektirir.

Elektrikli bisikletler şimdiye kadar özellikle havalı olmak gibi bir üne
sahip değildi. Bisiklet üreticisi Urwahn şimdi tüm bunları değiştiriyor,
biçim, renk ve işlev açısından benzersiz özelliklere sahip güçlü bir
elektrikli bisiklette, lüksü ve inovasyon gücünü birleştiriyor. Lüks marka
MCM ile birlikte Urwahn, 3B yazıcıdan çıkan, özel olarak şekil verilmiş
çelik kadroya sahip dünya çapında ilk lüks elektrikli bisikleti yarattı. İki
dünyayı birleştiren ve bundan daha farklı olamayacak gerçek bir göz
alıcı ortaya çıktı. "Lüks moda, yıkıcı mobiliteyle buluşuyor" sloganına
sadık kalarak, dünya çapında sadece 50 adet ile sınırlı benzersiz bir
elektrikli bisiklet ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, bu yüksek teknoloji ürün segmentinde bile tasarım
ancak arkasında çığır açan bir teknoloji varsa parlayabilir. Çelik bisiklet
şasisi, tekerlek göbeği motoru, bir pil ve bu hafif sıklet aracın (14 kilogram) arka tekerlekteki 40 Newton metre tork sayesinde ileriye atılmasını
sağlayan bir kontrol ünitesine sahip MAHLE elektrikli tahrik sistemini
neredeyse görünmez bir şekilde entegre etmektedir. 80 kilometreye
kadar menzile sahip uzun ömürlü pil, alt boruya görünmez bir şekilde
yerleştirilmiştir ve bakım yapmak için alt pedal yatağındaki bir açıklıktan
çıkarılabilmektedir. Özel MCM sürümü, zamana uygun olarak bir uygulama aracılığıyla dijital olarak kontrol edilirken, parlak LED farlar yaklaşan tehlikeleri doğrudan görüş alanına getirmektedir.
Sınırlı sayıdaki serinin ürünlerinden oluşan bir seçki, Eylül 2021'den bu
yana dünyanın dört bir yanındaki seçili amiral gemisi MCM mağazalarında sergilenmektedir. Daha fazla bilgiyi urwahnbikes.com adresinde
bulabilirsiniz.
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–
SEZONA HAZIR MISINIZ?
–
Kış mevsiminden sonra motosikleti garajdan çıkarıp, doğrudan yola
çıkmak mı? Yeni sezona başlamak için bu iyi bir seçim olmazdı.
Neden derseniz: Acaba motosiklet ve sürücü yeterince formunda mı?
Peter Riedmayer bazı ipuçları veriyor.
Tekrar yola çıkmadan önce, teknoloji ve güvenlik ekipmanlarını dikkatlice incelemek önemlidir. Çünkü, sıvıları ve aşınma
parçalarını düzenli olarak kontrol ederek, yüksek maliyetli
ek masraflar önlenir; bakım yapmak, aracın değerini
korurur ve sürüş keyfi sağlar. Bu nedenle, yola çıkmadan
önce küçük bir teknik kontrol gerçekleştirilmelidir.
Bu işlem sırasında tüm motosikleti hasarlar, aşınma
ve özellikle motor, ön amortisörler ve frenlerin
çevresinde sızıntılar olup olmadığı bakımından
inceleriz. Şüphe edilmesi halinde, motosiklet
daima bir servise götürülmelidir.

Sıvılar

› Soğutma sıvısı ve motor yağı seviyesinin

doğru olup olmadığını kontrol edin, gerekirse her ikisini de ilave edin. Bu sırada
üreticinin yönergelerini dikkate alın.

Filtreler

› Filtre değişimi, motosikletler için

en önemli bakım önlemlerinden
biridir. Motosiklette temel kural:
Litre başına güç ne kadar yüksekse,
filtrelerin üretici tarafından belirlenen
değişim aralığı içinde değiştirilmesi
de o kadar önemlidir. Bu nedenle
yağ, hava ve yakıt filtrelerini her
6.000 ila 10.000 kilometrede bir,
ancak her durumda yılda en az bir
kez değiştirmelisiniz.

Zincir

› Prensip olarak zinciri düzenli aralıklarla temizleyin ve zincir spreyi ile

yağlayın. Tahrik zincirinin gevşekliğini daima arka tekerlek yüksüzken
(orta sehpa üzerindeyken) ve zincirin alt kısmındaki birkaç noktadan
kontrol etmelisiniz. Gevşekliğin eşit olmasına dikkat edin. Eşit değilse
zincir, gevşekliğin en az olduğu konumdan sıkılmalıdır.
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PETER RIEDMAYER
Peter Riedmayer, MAHLE Aftermarket'te Classic Line Proje Müdürü
ve tutkulu bir motosiklet sürücüsüdür. 16 yaşından beri yollarda ve
arazide motorlu iki tekerlekli araçlar kullanıyor ve aynı zamanda yarış
pistine çıktığı da biliniyor.
Vaihingen/Enz Alman Trafik Güvenliği kuruluşunun gönüllü üyesi olarak, son on yılda binlerce motosiklet
hayranını güvenlik ve hakimiyet konularında eğitti.
En acil tavsiyesi: "Sadece motosikletin değil, aynı zamanda sürücünün de zihinsel ve fiziksel olarak en
iyi durumda olması gerekir. Ve unutmayın: Gülümseyerek motosiklet sürmek, çok daha güvenli ve daha
rahattır." Riedmayer ayrıca Bernt Spiegel'in iki kitabını da tavsiye ediyor. Teori için: "Motosikletin Üst Yarısı."
Uygulama için: "Her Gün Motosiklet Eğitimi."

Farlar

› Motosikletin dar silueti nedeniyle, görülmek bir sürücü için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla, motosikletlerin
gündüz saatlerinde de kısa farlarını yakması yasa gereği zorunludur. Bu nedenle kısa ve uzun farlarınızın,
fren lambalarınızın ve dönüş sinyallerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ampullerden birisi
arızalıysa, genellikle bunu kendiniz değiştirebilirsiniz.

Lastikler

› Motosiklet lastiklerinin profili minimum 1,6 milimetre olmalıdır. Ancak bu sınır

değere ulaşmadan önce lastiklerin zamanında değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Çatlaklara veya diğer hasarlara (küçük taşları da çıkarın) ve doğru lastik
basıncına (her 3–4 haftada bir kontrol edin) dikkat edin.

Frenler

› Fren balatalarınızın ve fren disklerinin gerekli minimum kalınlığa sahip olup olmadığını kontrol edin. Ayrıntılar için üretici
yönergelerine bakın. Disklerde çizik izleri veya parçalarda
düzensiz aşınma görürseniz, motosikletinizi bir servise
götürmelisiniz. Ayrıca fren hidroliği seviyesini de kontrol
edin. Önemli: Tüm fren sistemini (kaliperler, hortumlar, fren
silindirleri) sızıntılar açısından, özellikle hortumları çatlaklar
açısından kontrol edin!

MAHLE, iki tekerlekli araçlar alanında da birinci tercihtir. Çünkü biz tanınmış araç ve motor üreticilerinin geliştirme
ortağıyız. Örneğin, iki tekerlekli araç segmentinde pazar lideri olan BMW, orijinal ekipman konusunda MAHLE'nin
motor parçalarına, yağ, yakıt ve hava filtrelerine güvenmektedir: catalog.mahle-aftermarket.com

–
KADINLAR
İŞ
BAŞINDA
–
"Kadınlar, erkeklerin yarısı kadar iyi
kabul edilmek için, her şeyi onların iki
katı iyi yapmalıdır. Neyse ki, bu o kadar
zor değil." 1950'li yılların başında bir
Kanada metropolünün ilk kadın belediye
başkanı seçilen Charlotte Whitton'dan
yapılan bu alıntının -itiraf edilmeli ki
biraz kışkırtıcı- bu ilk cümlesi, özellikle
erkek egemen otomotiv sektöründe
muhtemelen bugün de geçerliliğini
koruyor. Tamirciler ve otomobil tutkunları dünyasındaki mesleki deneyimlerini
anlatan üç kadını tanıtıyoruz.

Anna

Matu

sche

k
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"ELBETTE ÖN YARGILARLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYDIM.
ATÖLYEDEKİ ÇOCUKLARA ÇEKİCİN NEREDE ASILI OLDUĞUNU
RAHATLIKLA GÖSTEREBİLİRİM."

bir Tuning dergisinde branş gazetecisi olarak yaptığım stajla
bunu tamamladım. Bugün otomobil yarışlarında genellikle direksiyonun başına ben geçiyorum.
Ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldınız mı?
Anna: Ben bir kadınım, 1,61 boyundayım ve tam 48 kilo ağırlığındayım. Elbette ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldım.
Atölyedeki çocuklara çekicin nerede asılı olduğunu rahatlıkla
gösterebilirim. Mesleki eğitimimin başlarında, bazen erkekler
tarafından kahve makinesinin yanında tek başıma bırakıldığım
bile oldu. Ama iş arkadaşlarımı ojeli parmaklardan ziyade arabalarla ilgilendiğim konusunda çabucak ikna ettim.
Otomotiv zanaatinde bir meslek edinmek isteyen genç
kadınlar için herhangi bir tavsiyeniz var mı?
Anna: Hedefe ulaşmak için var gücünüzle çalışmak zorundasınız. Bir kadın olarak, bu erkek egemen meslekte özellikle çalışkan olmalısınız. Genç kadınlara öncelikle hayattaki hedeflerini
tanımlamalarını tavsiye ediyorum: Nereye varmak istiyorsunuz?
Ve eğer otomotiv alanındaki bir mesleki eğitim bu yolun bir
parçasıysa, o zaman kızlar bunu mümkün olduğunca çok şey
öğrenmek için kullanmalıdır. Kesin olan bir şey var: Ara sıra ses
tonu biraz daha sert olduğunda aşırı hassasiyet göstermek
kadar, kendisine bir prenses gibi davranılmasını ummanın da
atölyede yeri yoktur.
Sektörde neredeyse kült statüsünün tadını çıkarıyorsunuz.
Bunu nasıl başardınız?

Anna Matuschek'in tutkusu, hem mesleki, hem de özel hayatında otomobiller. Otomotiv teknisyeni bir kadın olarak, modern
klasik veya klasik model bir aracın üzerinde tutkuyla çalışıyor.
Ardından, branş gazetecisi olarak bu alanda makaleler yazıyor.
Ve bir uzman olarak, kadınlara atölye çalışmalarında araçlarla
çalışma hakkında temel bilgileri aktarıyor. Boş zamanlarında bile
motor sesinden kendisini alamıyor: 38 yaşındaki Stuttgartlı
kadın, rallilerin müdavimlerinden biri.

Anna: Bir gazeteci olarak, düzenli olarak branş dergileri için
yazıyorum. Hatta bazılarında kendi yazı dizilerim bile var. Yıllar
içinde bir ağ ve belli bir farkındalık düzeyi ortaya çıktı. Bu arada
sürekli olarak kamera karşısına geçiyorum, televizyon programları yapmam isteniyor, radyo ve gazete röportajları veriyorum.
Günlük işimin çeşitliliğinden keyif alıyorum. Sonuçta her şey en
sevdiğim konu olan mekanik işler etrafında dönüyor.
Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Meslek seçiminiz nasıl oldu?
Anna: Bir şeyler yapabileceğim ve arkadaşlarım için de yararlı
olan bir mesleğe sahip olmak istediğimi çok erken fark ettim.
Kanımda dolaşan benzin, muhtemelen bana babamdan miras
kaldı. Motor Presse Stuttgart'ın fotoğrafçısı olarak, randevulara
beni de götürürdü. Bu yüzden Stuttgart-Wangen'deki VW
Hahn'da otomotiv teknisyeni olmak için eğitim aldım ve ayrıca

Anna: Ben gerçek bir enerji dinamosuyum. Vidalama ve yazmanın yanı sıra, birkaç yıldan beri eğitmek de tutkularımdan biri
haline geldi. "Vidalayın, kızlar!" atölyelerimin temel kurslarında
katılımcılar, örneğin yağ seviyesini nasıl kontrol edeceklerini, V
kayışının kopmak üzere olduğunu nasıl anlayacaklarını veya bir
hava filtresini nasıl değiştireceklerini öğrenirler. Tam da slogana
uygun olarak: Kadınlar iş başında.
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Servise bir kadın gelir... Ivona Kornatko'nun servisinin web
sitesinde yayınladığı kadın karşıtı bir fıkra bu sözlerle başlar.
Yaklaşık 25 yıl önce, Polonya'nın başkenti Varşova'nın kıyısında
kendi araç servisini açtı. Orada, yardım arayan hemcinsleri
fıkradaki gibi aptalca sözlere katlanmak zorunda kalmıyor.
Çünkü kendisi de bu sözleri yeterince sık duymak zorunda
kalmıştı. "WarsztatNaObcasach" adlı otomobil blogunun yazarı
olarak 45 yaşındaki kadın, otomobilin teknik yönlerini anlaşılır
bir şekilde açıklıyor.
Muhasebe ve finans alanında yüksek lisans dereceniz var.
Otomotiv sektörüne nasıl girdiniz?
Iwona: Aslında, otomobillere her zaman ilgi duymuşumdur.
Sonunda, o zamanki eşimle birlikte küçük bir araç servisi açtım.
Kendisi elektronik teknisyeniydi ve ilk başlarda araçlara alarm
sistemleri monte etti ve elektrik sistemlerini tamir etti. İş patlaması yaşadık. Ama ne yazık ki evliliğimiz sona erdi. Yine de çok
sevdiğimiz araç servisimizi birlikte yürütmeyi başardık. Herkesin
kendi görevleri var. Eski kocam servis alanındaki işleri koordine
ediyor, tanıtım işleriyle ben ilgileniyorum. Müşteri hizmetleri
görevlerini paylaşıyoruz.

"KADIN OLARAK BU SEKTÖRDE
BAŞARILI OLMAK İSTEYEN
HERKESİN DAYANMA GÜCÜNE
İHTİYACI VARDIR."

Kadın müşteriler konusunda mı uzmanlaştınız?
Iwona: Elbette erkek müşterilere de her zaman açığız. Ama
kadınlar, bizim yanımızda kendilerini kaybolmuş gibi hissetmemeli. Bir araç servisinin alışılagelmiş klişelerini yerine getirmek
istemiyoruz. Blogum sayesinde web sitemiz benzersiz bir karakteristiğe sahip. Blogun adı, tercüme edildiğinde "Yüksek topuklu
servis" anlamına gelen "WarsztatNaObcasach". Esprili olsun
diye bu ismi kasten seçtim. Hem web sitesinde, hem de burada,
kadın müşterilerimizin ciddiye alındıklarını hissetmeleri ve arabalarında neden bir şeylerin onarılması veya değiştirilmesi gerektiğini anlamaları benim için önemli.
Blogunuzla sektörde tanınıyor ve kabul görüyorsunuz.
Bu hep böyle miydi?
Iwona: Asla. Eskiden, tamir servisinde bir kadın etrafta dolaşıyorsa, onun patronun karısı olduğu düşünülürdü. Ondan en fazla
muhasebe işleriyle ilgilenmesi beklenirdi. Tedarikçiler, sektördeki
meslektaşlar ve parça üreticilerinin beni bir servis sahibi olarak
ciddiye almaları uzun zaman aldı. Ama ben sabrettim. Bugün,
bir kadın olarak şanzıman ile motor arasındaki farkı bilip bilmediğim artık hiç sorulmuyor. Kadın olarak bu sektörde başarılı
olmak isteyen herkesin dayanma gücüne ihtiyacı vardır.

Irma

Guti

é r re z
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Irma Gutiérrez, otomotiv sektöründe büyüdü. Meksika'nın
Jalisco eyaletinde otomotiv yedek parçası, kamyon ve makine
satan bir aileden geliyor. Evlendikten sonra, o ve kocası Jorge,
30 yılı aşkın bir süre önce Durango'da birlikte bir yedek parça
satış işi kurmaya karar verdiler. O zamandan beri bölgedeki diğer
şirketleri de devraldılar ve erkek kardeşleriyle birlikte, Meksika ve
ABD'deki yedi şehirde faaliyet gösteren GM TRUCKS adlı bir
satış ağı kurdular.
Yedek parça piyasası hâlen erkeklerin egemenliğinde.
Bu sizi ürküttü mü?
Irma: Bir kadın olarak bu sektörde olmayı her zaman avantaj
olarak gördüm. Ancak önemli olan, ön yargılarla nasıl başa
çıkılacağıdır. Olumlu tavrım ve çalışkanlığım beni yönlendiriyor.
Fakat çok dinamik, sürekli değişen ve sizi güncel kalmaya
zorlayan bir sektör olduğu için, bu sektör beni genç yaşlarımda
büyüledi. Yedek parça piyasasında bu kadar başarılı olmam
beni gururlandırıyor. Çünkü biz, geride kalan on yıllar boyunca
çok şey başardık.

"ŞİRKETİMİZDE KADINLARIN
ORANI YÜZDE 50. BUNUN NEDENİ,
BENİM KADIN OLMAM DEĞİL,
AKSİNE BİZZAT KADINLARIN
KENDİSİ."

Her şeyi tek bir çatı altında toplamayı nasıl
başarıyorsunuz?
Irma: Çok basit — daima o anda uğraştığım kısma konsantre
oluyorum. Eğer ofisteysem, bütünüyle işe odaklanırım. Takım
halinde çalışırım ve kaynaklarımı kullanırım. Buna ihtiyacım var,
çünkü çok sayıda sorumluluğum var ve birçok karar benim
masamdan geçiyor. Fakat ailemle birlikteyken, işi kapının önünde
bırakıp, sevdiklerimle vakit geçirmenin tadını çıkarıyorum.
Sizi harekete geçiren nedir?
Irma: Ailem, benim itici gücüm. Başarılı bir girişimci olmam için
gerekli motivasyonu bana onlar veriyor.
Yedek parça piyasasında başarılı olmak isteyen kadınlara
ne tavsiye edersiniz?
Irma: Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayın. Ve sebat edin.
Kadın olduğunuz için bir şeyleri yapamayacağınıza dair ön yargı
veya mazeretlere kanmayın. Olumlu bir tutumu sürdürmek çok
önemlidir, çünkü bu sizi ileriye götürür. Ve bu işe yarıyor, çünkü
bizim şirketimizde kadınların oranı yüzde 50. Bunun nedeni,
benim kadın olmam değil, aksine bizzat kadınların kendisi.

–
MAHLE İLE ŞAMPİYON OLDULAR
–

MAHLE Aftermarket Polska, 2020 yılından beri pilot Marcin Kowal ve yardımcı pilot Sebastian Lenkowski yönetimindeki Revolution Rally Team'in
sponsoru ve destekçisidir. Ekip, 2021'de Polonya Ralli Şampiyonası'nın
(RSMP) Açık 4WD klasmanında zafere ulaştı. Tebrikler!
Polonya'nın en prestijli ralli yarışmasında Revolution Rally
Team'in henüz ikinci sezonuydu ve şampiyonluk unvanına ulaşmayı başardılar. Sezon programında Litvanya'da bir, Polonya'da
beş ve Slovakya'da bir yarış bulunmaktaydı. Haziran - Ekim
ayları arasında yapılan yarışlar zorlu geçti, asfalt, çakıl ve
çamurlu arazi zaman zaman yarışmacıları çok zorladı. Bunlar,
diğer takımlara karşı üstün gelmek için insan, malzeme ve
teknoloji açısından gerçek birer meydan okumaydı. MAHLE,
Kowal ve Lenkowski'nin Mitsubishi Lancer Evolution marka
aracını kayar yatak, piston ve filtreleriyle donattı.
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (RSMP), Polonya'nın en eski rallisidir ve ilk kez 1928 yılında düzenlenmiştir.
Yalnızca Monte Carlo Rallisi daha eskidir ve o rallideki ilk yarış
1911 ylında düzenlenmiştir.
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"2021 bizim için zor bir sezon oldu. Polonya Ralli Şampiyonası'nın ilk tam sezonuna yeni bir
otomobil ve yeni bir kurulumla başladık. Ama her şey yolunda gitti. Tüm ekip elinden geleni
yaptı. Sonuçlardan ve ilk ralli unvanımızdan son derece mutluyuz. Partnerimiz MAHLE'nin
desteği olmadan bunu başaramazdık. Çok teşekkürler!" Marcin Kowal

–
GİZLİ HASAR
DEDEKTİFLERİ
–
On bir hasar eksperi, üç MAHLE Aftermarket
teknoloji uzmanının karşılarına koyduğu
zorluğun üstesinden geliyor. Uzmanlar, motor
hasarları dünyasına izler bıraktılar ve bu
hasarların nedenlerini aramaları için eksperleri heyecan verici bir göreve gönderdiler.
Bu avda sizi de yanımızda götürüyoruz.

MAHLE tarafından Almanya'nın Suebya bölgesindeki Schorndorf'ta verilen iki günlük bir eğitim
kursunun konusu "Hasar önleme: Motor ortamı ve
turboşarjlar" idi. Ancak on bir kişilik eksper takımının iki gün boyunca sadece yüz yüze verilen seminerlere katıldığını düşünenler, ciddi şekilde yanılır.
Eğitimin ilk gününde, motor ortamındaki arızalı
parçalara dayalı on hasar tablosunu analiz etmeleri
gerekiyordu. Kırık pistonlar, aşınmış silindir gömlekleri, eğilmiş supaplar, bloke olmuş termostatlar ve
deforme olmuş yağ filtrelerinin yanı sıra hasar
tablosu hakkında önemli bilgiler içeren kısa bir
açıklama da yapıldı.

İz bırakanlar (soldan sağa): Christoph Dutschke, Manuel Diaz-Diaz
ve Jan Reichenbach, katılımcıları hasar tabloları dünyasında
büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.
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Kaşları çatarak atılan
bakış, bıyık altından
gülümsemeyle karşılaşıyor
İz bırakıldı: Şimdi arıza nedenlerine yönelik av başlıyor.
Eksperler, küçük gruplar
halinde vaka bazında çalıştılar. Örneğin bir istasyonda,
bir motorda piston kafasına
supap çarpmasına nelerin
yol açabileceğini araştırdılar.
Sıkıntılı düşünce, yerini canlı
tartışmalara bıraktı.

İlginizi çekti mi? Siz de ekibinizle birlikte bir MAHLE kursuna katılmak istiyorsanız, lütfen
şu adresteki eğitim programımıza bir göz atın: mahle-aftermarket.com/trainings
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Çözümler açıklanmadan önce kısa bir test
Zaman hızla geçip gitti ve öğleden sonra sıra, sorunların aydınlatılmasına geldi. Şimdi sınav zamanı. Bireysel hasar tablolarının
nedenleri açıklanmadan önce, her katılımcının masasının üzerinde bulunan hesap makinesi boyutundaki kırmızı tuş takımlarını
kullanması gerekiyordu. Böylece herkes, dört cevap arasından
seçim yapabilecek ve ilgili vaka çalışması hakkındaki varsayımlarını sunabilecekti. Kısa sürede netleşti: Eksperler işinin erbabıydı,
çünkü varsayımları çoğunlukla doğruydu. Christoph Dutschke,
atölye çalışmasının formatından etkilenmişti: "Katılımcılarımızı
servis gerçekliği ile yüzleştiriyor ve hatta uygulamaya yakın vaka
örnekleri ile onları heyecanlandırıyoruz. Bu, eğitim kurslarında
her zaman görülen bir şey değil."

Ve bunlar sadece bir gün için değildi, çünkü 2. gün turboşarjlarla ilgili on hasar tablosunun nedenlerine
yönelik av devam etti.

Abdulsamed Ersöz, TÜV Rheinland
Schaden- und Wertgutachten GmbH
"Gerçekten etkileyici bir atölye çalışması
formatı. İnceleme, tartışma, analiz – bir hasar
tam olarak bu şekilde değerlendirilmelidir."
Thomas Wörle, Wörle Mühendislik Bürosu
"Eğitmenlerin başlangıçta bizi yanlış iz üzerine yönlendirmeleri ve bu şekilde bir hasar
tablosunun en göze çarpmayan ayrıntılarına
bile dikkat etmemiz gerektiğini göstermeleri
gerçekten çok zorlayıcıydı."

Uwe Raber, SV-Büro Raber
"Meslektaş çevresinde ortaklaşa ve derinlemesine tartışmak ve enine boyuna düşünmek,
kendi işiniz için uygulayabileceğiniz birçok yeni
fikir veriyor. Daha ne isteyebilirsiniz ki?"

–
PAZARA YENİ SÜRÜLEN ÜRÜNLER
–
Servislere yönelik kapsamlı teklifimizi sürekli olarak genişletiyoruz.
Bu sayfada yeni ürünlerimizden birkaçını size tanıtmak istiyoruz.

›› BİYEL KOLU YATAK SETİ

›› SEGMAN SETİ

Fiat
Araç modelleri:
Ducato 2.3 D, Iveco Daily
Motorlar:
F1AE0481, F1AGL411
Parça no.:
007 PS 21958 000
007 PS 21958 025
007 PS 21958 050

Auris, Avensis, Corolla, Isis
Motorlar:
1ZR, 2ZR, 3ZR
Parça no.:
607 RS 10102

Araç tipi:
Binek araçlar
Üretici:

›› TERMOSTAT

Araç tipi:
Binek araçlar
Üretici:
Toyota
Araç modelleri:

›› ŞARJ HAVASI SOĞUTUCUSU

Araç tipi:
Ticari araçlar
Üretici:
MAN
Araç modelleri:
TGA, TGL, TGM
Motorlar:
D0834, D0836
Parça no.:
TX 259 83D

Araç tipi:
Binek araçlar
Üretici:
Audi
Araç modelleri:
Q7
Parça no.:
CI 640 000P

›› YAĞ FİLTRESİ

›› HAVA FİLTRESİ

Araç tipi:
Binek araçlar, transporterler
Üretici:
Ford
Araç modelleri:
Focus IV, Tourneo Connect,
Transit Connect
Motorlar:
1,5 l. EcoBlue Dizel
Özellikler:
otomatik şanzımanlı araçlar için
Parça no.:
OX 1267D

Araç tipi:
Binek araçlar
Üretici:
VW, SEAT
Araç modelleri:
Polo, up!, Ibiza
Motorlar:
DFNB, CHYC, CHYB, DSGC
Parça no.:
LX 4632
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›› EGZOZ GAZI DEVRİDAİM SOĞUTUCUSU

›› ŞANZIMAN YAĞI FİLTRESİ

Araç tipi:
Ticari araçlar
Üretici:
Mercedes-Benz
Araç modelleri:
Actros MP4
Parça no.:
CE 37 000P

Araç tipi:
Binek araçlar
Üretici:
Peugeot, Citroën
Araç modelleri:
406, 407, 607, C5
Motorlar:
DW12TED4, ES9J4S, EW10J4
Özellikler:
conta dahil
Parça no.:
HX 238D

›› KLASİK ARABA PİSTONU

›› ALTERNATÖR

Araç tipi:
Binek araçlar
Üretici:
Mercedes-Benz
Araç modelleri:
560 SE, SEL, SEC, SL
Motorlar:
M 117. 967/968
Özellikler:
Ürün grubuna geri dönüş
Parça no.:
002 85 02

Araç tipi:
NRMM (tarım ve iş makineleri)
Üretici:

EN İYİ PARÇALARA
DAHA HIZLI ULAŞIN

Çevrim içi kataloğumuz artık kanıtlanmış
TecDoc standardında şu adreste mevcuttur:
catalog.mahle-aftermarket.com

John Deere
Araç modelleri:
316GR, 317G, 325G, 320G,
324G, 318G
Motorlar:
4TNV86CHT, 4TNV98CT
Parça no.:
MG 1115

–
GÜNCEL
–

Son raporlar, güncel haberler ve gündemdeki diğer konular.

MAHLE, DTM Electric'in teknoloji ortağı
MAHLE, DTM Electric'in resmi seri ortağıdır ve bu sayede sürdürülebilir yarış serilerine önemli bir teknolojik katkı sağlamaktadır. Bu
alanda MAHLE cer motorları, şanzımanlar ve güç elektroniği için termal yönetim bileşenlerini geliştirmekte ve tedarik etmektedir.
MAHLE ayrıca piller için daldırma soğutması teknolojisini de dahil edebilmiştir. Bu teknoloji sayesinde pil hücreleri yüksek verimlilikte
ve eşit şekilde soğutulabilmektedir. Bu, motor sporlarındaki yüksek güç talepleri için bir ön koşuldur ve ayrıca yarış otomobillerinin
sadece birkaç dakika içinde tekrar tamamen şarj edilmesine olanak sağlar.
MAHLE, uzun yıllardır motor sporları alanında faaliyet göstermektedir ve teknik bilgisini dünyanın tüm büyük yarış serilerine taşımıştır.
Grup, DTM Electric ile olan ortaklığında, sahip olduğu bu deneyim zenginliğini artık termal yönetim alanındaki genel sistem uzmanlığı
ile birleştiriyor. Bu konuda MAHLE, örneğin pil soğutma alanında on yıldan fazla bir süredir seri üretim yapmaktadır.
DTM Electric yarış serisi, başarılı DTM'nin yanı sıra, gelecekte motor sporları için 1.000 PS'in üzerinde yeşil, yenilikçi ve aynı zamanda
heyecan verici ünitelerle, tamamen elektrikli yüksek performanslı yarış otomobilleri için ek bir seri olarak sunulacaktır.

ŞİMDİ MAHLE INSIDER OLUN!
MAHLE Insider ile sizi her ay yeni ürünler, teknik bilgiler, kampanyalar ve diğer MAHLE Aftermarket konuları
hakkında kompakt ve yoğun bir şekilde bilgilendiriyoruz.
E-posta ile bilgilendirilmek ister misiniz? Şimdi kolayca kaydolun: mahle-aftermarket.com/mahle-insider
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MPULSE ONLINE:
mpulse.mahle.com

KÜNYE
YAYINLAYAN:
MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26–46
70376 Stuttgart
mahle-aftermarket.com

Birleştirilmiş teknik bilgi
MAHLE Aftermarket ve Schaeffler REPXPERT, servisleri hazır hale getiriyor: Eğitim
işbirliği, her iki şirketin birleştirilmiş bilgilerini servisler ve bayilerle paylaşma hedefiyle
2018 yılında Almanya'da başlatıldı. Buradan "Eksantrik zinciri/supaplar/pistonlar
- hata kodundan mekaniğe" ve "Çift kavramalı sistemler/şanzıman yıkama - değişim
yerine bakım ve onarım" konulu bir eğitim serisi ortaya çıkmıştır. Teklif ayrıca "İçten
yanmalı motorda termal yönetim" konulu bir web semineri ile de tamamlanmıştır.
2021 yılından beri eğitimler Polonya'da da verilmektedir. Diğer ülkeler hazırlık aşamasındadır. İlginizi çekti mi? Bizimle doğrudan iletişime geçebileceğiniz adres:
ma.training@mahle.com
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Bir motor bloğunu rektifiye etmek veya
onarmak, çok fazla deneyim ve teknik bilgi
gerektirir. MAHLE Aftermarket şimdi servisler, motor rektifiyecileri, geliştiriciler ve aynı
zamanda tasarımcılara yönelik içeriklerle
birlikte, her iki konuyu "Silindir hakkında her
şey - Teknik bilgiler" adlı yeni broşüründe
birleştirdi. MAHLE müşterileri bu broşürü
customercare.mahle-aftermarket.com
adresinden ücretsiz olarak sipariş edebilir.
Diğer herkes bu broşürü fanshop.mahle.
com adresinden satın alabilir. "Silindir
hakkında her şey", Almanca ve İngilizce
dillerinde mevcuttur.
70376 Stuttgart /Germany
Phone +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26–46

All about the cylinder Technical information

Silindir hakkında her şey

BASKI:
W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG
İklim açısından nötr ve FSC sertifikalı üretim

All about the cylinder
Technical information

YAYIN SIKLIĞI:
yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında
MPULSE'ın bundan sonra size ulaştırılmasını istemiyorsanız, tanımlanabilir kişisel bilgilerinizin reklam ve tanıtım
amaçları için kullanılması ile ilgili anlaşmanızı sonlandırabilirsiniz. Sonlandırmak için lütfen mpulse@mahle.com
adresine kısa bir mesaj gönderin.
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının elektronik ortam
ve/veya özet biçimi dahil olmak üzere herhangi bir
şekilde çoğaltılması ve yayınlanması sadece MAHLE
Aftermarket GmbH'nin açıkça yazılı iznine tabidir.
Daha fazla bilgi ve onaylı nüshalar için lütfen MAHLE
satış ortağınız ile irtibata geçin.

–
BİLMEK İSTİYORUZ!
SEN KAZANACAKSIN!
–
MPULSE, MAHLE Aftermarket ve diğer
harika konular hakkındaki derginizdir.
Bu nedenle, neleri sevdiğinizi, ama aynı
zamanda neleri sevmediğinizi ve hangi
konular hakkında daha fazla şey okumak
istediğinizi bilmek istiyoruz. Bu şekilde
dergiyi sizin için daha iyi, daha ilginç ve
daha bilgilendirici hale getirebiliriz.
Lütfen 5 dakikanızı ayırın ve okuyucu
anketimize katılarak, bizi bu konuda
destekleyin. Tüm katılımcılar arasında
yapacağımız çekilişle, MAHLE X35+
tahrik ünitemize sahip iki adet elektrikli
bisiklet hediye edeceğiz.
mpulse.mahle.com
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