
Centralnym tematem każdego wydania MAHLE Aftermarket 
news są zawsze Państwo. Państwa życzenia, potrzeby czy 
szanse. To nas motywuje, zachęca do poszukiwania informa-
cji, prowadzenia wywiadów, pisania i starania się o zapew-
nienie Państwu interesującego i innowacyjnego czasopisma, 
w którym mogą Państwo odnaleźć siebie i swoje potrzeby – 
i który aktywnie daje Państwu nowe impulsy. W tym wydaniu 
szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy naszemu wielolet-
niemu partnerstwu z rynkiem wtórnym, pokazując jego różne 
aspekty. Jednym z podstawowym elementów jest nowo-
czesne wyposażenie warsztatów. Myślimy tu nie tylko o na-
szym aktualnym programie urządzeń do serwisowania klima-
tyzacji, choć nie chcemy o nim całkiem zapomnieć. Innym 
ważnym aspektem jest nasza obecność wśród dostawców 

wyposażenia fabrycznego (OEM), z której korzystają oczywi-
ście także nasi klienci na rynku wtórnym. W tym wydaniu 
przedstawiamy nie tylko najnowsze modele samochodów, 
wyposażone w nasze innowacyjne produkty, lecz także po-
kazujemy, co kryje się za tymi sukcesami – między innymi 
w wymiarze liczby naszych patentów czy w naszym zaanga-
żowaniu w celu wykorzystania do produkcji pojazdów no-
wych materiałów, przyjaźniejszych dla środowiska. Państwa 
partnerstwo z MAHLE Aftermarket jest też wyraźnie widoczne 
we wszystkich tych sferach, w których działamy w celu ak-
tywnego wsparcia Państwa na pierwszej linii frontu – więcej 
informacji na ten temat w rubryce „Rynek”, której z aktualnych 
powodów poświęciliśmy tym razem aż trzy strony. Życzymy 
interesującej lektury.
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Andreas Kimmerle, 
dyrektor działu zarządzania 
produktami i koordynacji 
marketingu.

w ostatnich latach firma MAHLE Aftermarket pomyślnie wdrożyła do swojego 
asortymentu szereg nowych segmentów produktów – między innymi turbo-
sprężarki (2011 r.) i termostaty (2012 r.). Koncentrowaliśmy się przy tym zawsze 
na naszych podstawowych kompetencjach jako dostawca OEM podzespołów 
silnika i jego wyposażenia. Nabycie udziałów firmy Behr przez MAHLE w roku 
2011 i przejęcie dystrybucji urządzeń do serwisowania klimatyzacji tej firmy 
było pierwszym krokiem w kierunku stania się dostawcą wyposażenia warszta-
towego. Natomiast przejęcie firmy RTI Technologies Inc. (dawniej Grupy 
Bosch), które miało miejsce na początku 2013 roku, to następny etap rozwi-
jania kompetencji jako dostawcy wyposażenia warsztatowego. RTI specjalizuje 
się w konstrukcji i dystrybucji urządzeń do serwisowania pojazdów, w tym do 
serwisowania klimatyzacji oraz systemów do wymiany płynów oraz do napeł-
niania opon azotem. 

Dzięki współpracy z Behr oferujemy urządzenie do serwisowania klimatyzacji, 
spełniające aktualne wymagania rynkowe na najwyższym poziomie technicznym: 
jest to urządzenie ACxpert 1000a przeznaczone do czynnika chłodniczego 
R134a. Do zastosowań w samochodach z nowym czynnikiem chłodniczym 
R1234yf, który jest już używany między innymi w kilku nowych modelach takich 
producentów jak Opel, Toyota, Hyundai i Renault możemy zaoferować opraco-
wane przez firmę MAHLE  zgodnie z wymaganiami VDA urządzenie o nazwie 
MAHLE ArcticPro 200yf. To urządzenie jest aktualnie zalecane przez GM Europe, 
Toyota Deutschland i Renault Deutschland do stosowania w pojazdach, wyko-
rzystujących taki czynnik chłodniczy. Inni producenci dołączą wkrótce.

Strategiczną korzyścią dla naszych klientów jest możliwość reakcji na przyszłe 
tendencje rynkowe i wymagania OEM przez to samo przedsiębiorstwo – a mia-
nowicie MAHLE razem z Behr i RTI, zajmującymi się konstrukcją i produkcją 
klimatyzacji i filtrów kabinowych oraz urządzeń do ich konserwacji i serwisowa-
nia. Jako producent klimatyzacji i filtrów oraz jako dostawca urządzeń do ser-
wisowania klimatyzacji MAHLE będzie bowiem uczestniczyć w kreowaniu 

przyszłych wymagań wobec produktów i urządzeń, dzięki czemu będzie mieć 
wymierny wpływ na ich rozwój. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie odpo-
wiednich trendów i tendencji praktycznie w czasie rzeczywistym i udostępnienie 
ich na rynku wtórnym.

Zapotrzebowanie na wyposażenie warsztatów będzie znacznie wzrastać 
w  najbliższej przyszłości. Według naszych wewnętrznych obliczeń wolumen 
rynku na urządzenia do serwisowania klimatyzacji w Europie to już dzisiaj ok. 
81 mln euro rocznie. Ze względu na dyrektywę UE (2006/40/WE) dotyczącą 
poziomu emisji z klimatyzacji samochodowych inwestycje w warsztatach znacz-
nie wzrosną w najbliższych latach. Bowiem zgodnie z tą dyrektywą wszystkie 
pojazdy z homologacją typu po 1. stycznia 2011 r. mogą mieć układy klimaty-
zacji napełnione czynnikiem chłodniczym o współczynniku GWP (Global Warming 
Potential) poniżej 150. To samo dotyczy wszystkich nowych pojazdów, wypro-
dukowanych po 1 stycznia 2017 r.

Z dzisiejszego punktu widzenia zastosowanie znajdą zarówno R1234yf jak 
i R744 (CO2) oraz inne opracowane w przyszłości czynniki chłodnicze. Oznacza 
to więc, że w przyszłości niemożliwe będzie oferowanie i wykonywanie komplet-
nego serwisu klimatyzacji przy użyciu dotychczasowych urządzeń serwisowych 
na czynnik R134a. W Europie jest ponad 211 000 autoryzowanych i nieautory-
zowanych warsztatów z aktywnym zapotrzebowaniem na przyszłościowe roz-
wiązania. Na to nastawiamy się razem z naszymi partnerami handlowymi.

Jednak wyposażenie warsztatów to oczywiście nie tylko urządzenia do serwi-
sowania klimatyzacji. Dlatego konsekwentnie będziemy rozszerzać nasze kom-
petencje na rynku wtórnym również w innych kierunkach. Aktualnie badamy 
zwłaszcza rynek urządzeń serwisowych do wymiany płynów w automatycznych 
skrzyniach biegów czy układach hamulcowych. Lecz to jeszcze nie wszystko. 
Już dzisiaj nasi inżynierowie pracują z wytężeniem nad nowymi produktami 
strategicznymi i nowymi generacjami urządzeń, których prezentacja jest plano-
wana na następne targi Automechanika we Frankfurcie w 2014 roku – aby 
zapewnić naszym klientom konkurencyjność w coraz trudniejszym i coraz 
bardziej wymagającym otoczeniu. 

Wróćmy jednak do najbliższej przyszłości i teraźniejszości, spoczywającej już 
dziś przed nami. Oprócz wywiadu z warsztatem, zajmującym się między innymi 
serwisowaniem klimatyzacji, nasza redakcja przygotowała cały szereg innych, 
równie interesujących tematów. Życzę Państwu przyjemnej lektury niniejszego 
wydania.

Z poważaniem 

Andreas Kimmerle

Szanowna Czytelniczko, 
  Szanowny Czytelniku,

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYPOSAŻENIE 
WARSZTATÓW BĘDZIE WYRAŹNIE WZRA-
STAĆ W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI.



W naszym przemysłowym społeczeństwie można wszędzie spotkać ropę naf-
tową, mającą centralne znaczenie, zarówno do ogrzewania i wytwarzania 
energii elektrycznej, jako paliwo do silników czy surowiec do produkcji wyrobów 
chemicznych takich jak tworzywa sztuczne, farby, leki czy kosmetyki. Dlatego 
cena ropy naftowej jest ważnym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego. Jed-
nakże to kopalne źródło energii wiąże się jak wiadomo z wieloma problemami 
ekologicznymi. Dodatkowymi aspektami są nieprzewidywalne wahania cenowe 
oraz ograniczona dostępność.

Firma MAHLE już przed wieloma laty postawiła na nowoczesność i umieściła 
poszukiwanie możliwych potencjałów oszczędności w centrum swoich prac 
badawczo-rozwojowych – pragnąc realizować postęp techniczny i przyszłość 
ludzkości w zgodzie z naszym środowiskiem. Ta praktykowana od lat maksyma 
przedsiębiorstwa odzwierciedla się przede wszystkim w naszych podstawo-
wych produktach, które dzięki innowacyjnym materiałom i technologiom przy-
czyniają się do obniżenia zużycia paliwa przez miliony pojazdów na całym 
świecie. Stawiając na wykorzystanie surowców odnawialnych nasze przedsię-
biorstwo chce wejść ze swoimi produktami na nowe drogi.

WYMAGAJĄCY: ZAKRES ZASTOSOWANIA
W ramach wspólnego projektu z firmą DuPont Performance Polymers, specja-
lizującą się w wysokowydajnych tworzywach sztucznych, MAHLE opracowuje 
przewody powietrza do spalania i powietrza czystego. Jest to ambitne zadanie, 
gdyż wymagania wobec prowadnic powietrza w przemyśle motoryzacyjnym 
ciągle rosną. Coraz częstsze korzystanie z systemów modułowych wymaga 
coraz lżejszych i bardziej uniwersalnych elementów, które można montować 
nawet w najciaśniejszych miejscach. Prowadzi to do coraz bardziej skompliko-
wanych kształtów z coraz trudniejszymi warunkami montażu i demontażu – są 
to duże wyzwania przy konstrukcji prowadnic powietrza, niezależnie od wyko-
rzystywanych materiałów.

DECYDUJĄCY: DOBÓR SUROWCÓW
W ramach tego projektu MAHLE wspólnie z firmą DuPont przetestowało materiał 
wyjściowy na bazie włókien celulozy do produkcji rur rozdmuchiwanych na 
przewody powietrza do spalania i powietrza czystego. Sformułowane zostały 
przy tym jasne wymagania, również w kontekście aktualnej dyskusji o społecz-
nych i ekologicznych korzyściach bądź wadach biopaliwa. Tworzywa sztuczne 
muszą bazować na surowcach odnawialnych, dostępnych w wystarczającej 
ilości i nie konkurujących z produkcją żywności. Równocześnie niedopusz-
czalne są niższe parametry wydajnościowe i gorsze bezpieczeństwo.

PRZEKONUJĄCY: WYNIK TESTÓW
Aby uzyskać wszystkie wymagane właściwości, przy użyciu istniejących narzę-
dzi wzorcowych i seryjnych wyprodukowane zostały prototypy, które poddano 
symulacji starzenia i przetestowano pod kątem wytrzymałości, wydłużenia przy 
zerwaniu, wygięcia i sił ściągania, a następnie przeprowadzono na nich wyczer-
pujący program sprawdzania zgodnie z wymaganiami specyfikacji do zamówień 
na części OEM. Wyniki były bardzo przekonujące, wszystkie zarejestrowane 
parametry odpowiadają co najmniej wartościom porównawczym badanych 
równolegle produktów z materiałów tradycyjnych. Nowe biotworzywo odznacza 
się zwłaszcza następującymi właściwościami:
 lepsza przetwarzalność
  lepsza jakość powierzchni, co powoduje mniejsze zawirowania powietrza we 

wnętrzu prowadnic powietrza
  korzyści przy montażu i demontażu prowadnic powietrza dzięki większej 

elastyczności elementów

Wyczerpujące testy wykazały doskonałą sprawność prototypów – i otworzyły 
MAHLE drogę do wprowadzenia biotworzywa do produkcji seryjnej prowadnic 
powietrza jako pierwszy dostawca na świecie, stanowiąc równocześnie aktywny 
wkład w oszczędność kopalnych nośników energii. 

W RAMACH PROJEKTU PILOTOWEGO FIRMA MAHLE PRZEPROWADZIŁA BADANIA SERYJNEJ PRZYDATNOŚCI PRO-
WADNIC POWIETRZA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA BAZIE BIOLOGICZNEJ. MATERIAŁ TEN CHRONI ŚRODOWISKO, 
NIE INGERUJĄC PRZY TYM W ŁAŃCUCH POKARMOWY. OPRÓCZ ZALET EKOLOGICZNYCH NOWE PROWADNICE POWIE-
TRZA PRZEKONUJĄ RÓWNIEŻ WŁAŚCIWOŚCIAMI PRODUKTU, ADEKWATNYMI DO ELEMENTÓW KONWENCJONALNYCH. 

BIO
NA PROWADZENIU 

TRENDY
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PATENTE
SACHESTUTTGART, NORTHAMPTON, DETROIT, SÃO PAULO, KAWAGOE, OKEGAWA, SHANGHAI: PONAD 2400 INŻYNIERÓW 

I TECHNIKÓW W SIEDMIU WSPÓŁPRACUJĄCYCH CENTRACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH MAHLE PRACUJE NAD 
NOWYMI POMYSŁAMI DLA PRZYSZŁOŚCI MOTORYZACJI. PONAD 400 POMYSŁÓW ROCZNIE MA PRZY TYM TAK 
DUŻE ZNACZENIE, ŻE ZOSTAJĄ ONE ZGŁOSZONE W URZĘDACH PATENTOWYCH. JEST TO NAPRAWDĘ IMPONUJĄCA 
LICZBA, STANOWIĄCA BAROMETR INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. DLACZEGO MAHLE PATENTUJE SWOJE 
POMYSŁY I GDZIE? 

OPATENTOWANE
Doskonale 

ROZWIĄZANIE

WYDARZENIA

n e w s
 A F T E R M A R K E T 4



Generacja tłoków ECOFORM®: Opracowana przez fi rmę MAHLE technologia odlewania w kierunku sworznia 
pozwala na uzyskanie dużych podwymiarów obszaru pierścienia i umożliwia znaczną redukcję masy tłoka.

Opracowana przez fi rmę MAHLE korekta ustawienia tarczy końcowej wkładu fi ltra powietrza. Doskonale 
pasuje na element współpracujący w korpusie fi ltra, gwarantując prawidłowe ustawienie elementu 
fi ltracyjnego i tym samym niezawodny pomiar strumienia powietrza. 

Opatentowana przez MAHLE technologia prawidłowej i prostej wymiany fi ltra dzięki współdziałaniu 
korpusu fi ltra i elementu fi ltracyjnego. W trakcie wymiany kołek („PIN”) dokładnie pasuje do przewidzianego 
dla niego otworu w korpusie i gwarantuje szczelność przy równocześnie czystej wymianie fi ltra oleju.

Opatentowany fi ltr paliwa MAHLE z dwustopniowym oddzielaniem wody oraz ze zoptymalizowanym 
przepływem medium dla wysokowydajnego czyszczenia paliwa. 

Firma MAHLE posiada ponad 7000 tzw. „żywych patentów”, czyli innowacji 
chronionych obecnie patentami. Nasz koncern jest tym samym na liście 20 
najlepszych fi rm w branży w Europejskim Urzędzie Patentowym w zakresie 
silników, pomp i turbin. MAHLE jest tym samym inspiratorem w podstawowych 
zakresach silnika spalinowego wraz z osprzętem, będąc tu przede wszystkim 
dostawcą rozwiązań redukujących zużycie paliwa i emisję spalin oraz zapew-
niających optymalizację mocy i polepszających osiągi całego systemu. 

DLACZEGO POMYSŁY SĄ PATENTOWANE?
Jakość zamontowanych elementów ma szczególne znaczenie, zwłaszcza 
w przemyśle motoryzacyjnym. Jakość wymagana przez producenta pojazdu, 
która musi być gwarantowana przy sprzedaży części zamiennych przez cały 
łańcuch dostaw i handlu, aby zapewnić odpowiedni poziom napraw także na 
wolnym rynku wtórnym. Zgłoszenie patentu chroni nowe produkty, materiały, 
procesy i interfejsy przed często niskojakościowymi i tym samym niebezpiecz-
nymi kopiami. Patenty gwarantują nie tylko jakość, lecz także wygodę serwiso-
wą. Można ją bowiem zagwarantować przez spełnienie opatentowanych cech. 
Tylko w ten sposób możemy zagwarantować każdemu klientowi – sprzedawcy, 
warsztatowi czy kierowcy – sprawdzone i przede wszystkim autoryzowane 
przez producenta pojazdu części zamienne. Ponadto udzielone patenty wraz 
z powiązanymi z nimi prawami i dochodami umożliwiają ponowne inwestycje 
z konsekwentną kontynuacją kosztownych prac badawczo-rozwojowych w celu 
zastosowania opracowanych tą drogą rozwiązań w pojazdach seryjnych oraz 
ich udostępnienie na rynku wtórnym. Patenty gwarantują więc nie tylko jakość, 
lecz także stabilność cen. 

GDZIE POJAWIAJĄ SIĘ POMYSŁY GODNE OPATENTOWANIA?
Wszystkie piony przedsiębiorstwa MAHLE opracowują nowości o tak dużym 
potencjale innowacyjności, iż warto je chronić patentami. 

W pionie fi ltrów zespół konstrukcyjny MAHLE kładzie największy nacisk na 
następujące właściwości produktów: wydajność i powierzchnia fi ltra, szczel-
ność oraz optymalizacja przepływu gazów i cieczy. Stabilność i masa są przy 
tym równie ważnymi parametrami jak dokładność pasowania i wygoda mon-
tażu. Coraz większego znaczenia nabierają również aspekty elektroniczne oraz 
czujniki – na równi z patentami interfejsów dla zabezpieczenia jakości części 
zamiennych. Ważny przykład: element PIN, który przez kombinację odpowied-
niej obudowy z pasującym elementem współpracującym we wkładzie zapewnia 
pośrednią ochronę części zamiennej. 

W przypadku części silnikowych patentami chronione są przede wszystkim 
nowości w zakresie właściwości powierzchni czy ich obróbki. Dzięki temu moż-
liwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości części zamiennych MAHLE Original, 
a handel i warsztaty mogą mieć pewność zachowania niezbędnej tolerancji przy 
ich montażu i uzyskania wymaganej żywotności. 

Tylko w zakresie turbosprężarek fi rma MAHLE razem ze swoim partnerem 
konstrukcyjnym, fi rmą Bosch, zgłosiła aktualnie 157 patentów. Również dział 
termostatów to szerokie pole dla patentów: podzespoły, sposoby działania 
oraz cykle logiczne w układzie chłodzenia i ogrzewania są ciągle optymalizo-
wane i patentowane.

PATENTY CHRONIĄ TAKŻE RYNEK WTÓRNY
Patent jest zatem urzędowym dowodem na innowację i zapewnia stałą jakość 
produktu, atestowanego przez producenta pojazdu. Aby zagwarantować tę 
pewność MAHLE aktywnie zwalcza naruszanie praw patentowych, chroniąc 
swoich klientów na rynku wtórnym przed produktami o niskiej jakości lub sfał-
szowanych przez podejmowanie całego szeregu różnych działań. MAHLE 
produkuje między innymi część swoich opakowań w najnowszej technologii 
antypirackiej, zatrudnia rzeczników patentowych oraz współpracuje z urzędami 
celnymi i innymi władzami.

WYDARZENIA
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PUSZKOWY FILTR OLEJU
Do sam. osob.

Nazwa produktu

1,2 l, 4-cylindrowy, benzynowy, 59–72 kW 
(pojazdy: Nissan Micra; Kia Picanto, Rio; Hyundai i20)
OC 1052 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

ZAWORY
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

TCD 2012 L4 4V, diesel, turbo, chłodnica powietrza doład., 
Euro 3, 110 KM, 4 l, 4-cylindrowy
Wylot: bimetal
Wlot: 099 VE 31776 000 (MAHLE Original)
Wylot: 099 VA 31777 000 (MAHLE Original)

WKŁADY FILTRÓW PALIWA
Do poj. użytk.
Cechy szczególne
Nazwa produktu

MAN TGA, TGS, TGX
Jako wyposażenie opcjonalne z systemem fi ltracji wstępnej SEPAR
KX 332 ECO (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Ford Mondeo 1,8/2,0 l, od roku prod. 11/2000 (np. Ford 
Mondeo 1,8 l, 16 V, 92 kW, rok prod. 11/2000–08/2007)
TM 17 98 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

2,0 l, 4-cylindrowy diesel, 85–100 kW (pojazdy: BMW 318d, 
320d, 520d)
082 TC 14408 000 (MAHLE Original)

TURBOSPRĘŻARKA
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

MIDR062045 M/3 Euro 1, 184/235/250/320 kW 
(pojazdy: Renault Trucks)
209 TC 17654 000 (MAHLE Original)
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ŁOŻYSKO KORBOWE 
Do sam. osob.

Nazwa produktu

M112.910/911/912/913, benzynowy, 163 KM, 6-cylindrowy 
(pojazdy: Mercedes-Benz klasa C, E, SL)
001 PS 20883 000 (MAHLE Original)

ZESTAW
Do poj. użytk.
Cechy szczególne
Nazwa produktu

D 2876 LF 05 (pojazdy: MAN TGA)
kanał chłodzący, rowki pierścieni, grafi towany
229 12 90 (MAHLE Original)

WKŁAD FILTRA POWIETRZA
Do sam. osob.
Cechy szczególne

Nazwa produktu

Alfa Romeo MITO; Fiat 500, Panda; Lancia Ypsilon
Wkład płytowy z wypełnieniem włókninowym od strony zanieczyszczeń, jako 
oddzielacz wstępny oraz do zabezpieczenia mieszka sprężystego przed wodą 
LX 3148 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

URZĄDZENIE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI
Do sam. osob.
Cechy szczególne

Nazwa produktu

Pojazdy z nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf
Z zewnętrzną analizą czynnika chłodniczego zgodnie z wymaganiami VDA, 
certyfi kowane przez TÜV Rheinland i już technicznie dopuszczone przez 
producentów Opel, Toyota, Hyundai i Renault 
MAHLE ArcticPro 200yf

TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

BMW seria 1, 3, 5, od roku prod. 11/2003 
(np. BMW 318i, 105 kW, od roku prod. 09/2007)
TM 19 102 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)

FILTR KABINOWY
 Do sam. osob.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

1,6–2,2 l, 82–150 kW, HDi/THP/VTi/HYbrid4 
(pojazdy: Peugeot 508)
Filtr węglowy elastyczny 
LAK 814 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)



ZASADĄ DZIAŁANIA SILNIKA SPALINOWEGO JEST: SPALANIE
Silniki spalinowe są maszynami cieplnymi: przez spalanie paliwa w silniku 
wytwarzana jest energia kinetyczna. Optymalne spalanie mieszanki paliwowo-
powietrznej jest przy tym warunkiem wysokiego stopnia sprawności silnika. 
W połączeniu z układami oczyszczania spalin nowoczesny silnik pracuje bardzo 
wydajnie – o ile działa w przewidzianym zakresie temperatury roboczej. 

CO DZIEJE SIĘ PRZY NISKICH TEMPERATURACH SILNIKA?
Po uruchomieniu zimnego silnika i w fazie nagrzewania niespalone paliwo oraz 
powstające podczas spalania skropliny osadzają się na gładzi cylindrów, gdzie 
powodują rozcieńczanie warstwy oleju smarującego. Pogarszające się na sku-
tek tego właściwości smarne oleju powodują zwiększone zużycie elementów 
konstrukcyjnych, między innymi cylindra i pierścieni tłokowych. Skropliny dostają 
się także do obiegu oleju silnikowego, gdzie powodują jego rozcieńczenie. 
Rozcieńczony w ten sposób olej silnikowy dostaje się do wszystkich ruchomych 
elementów konstrukcyjnych, zasilanych z jego obiegu, powodując także tam 
zwiększone zużycie.

Dlatego ważne jest szybkie nagrzanie silnika do temperatury roboczej. Wtedy 
powstaje tylko znikoma ilość skroplin, a równocześnie skropliny mogą parować 
z oleju silnikowego … a proces spalania jest bardziej efektywny.

JAZDA NA KRÓTKICH TRASACH I JEJ OBJAWY
Jeżeli silnik jest eksploatowany przede wszystkim na krótkich trasach, z biegiem 
czasu w oleju silnikowym gromadzą się skropliny. Sygnałami alarmowymi 
takiego stanu są:
 mleczna piana w korku wlewu oleju
 rosnący poziom oleju w silniku
 krople wody na miarce oleju

Najpóźniej w chwili pojawienia się tych symptomów konieczna jest wymiana 
oleju wraz z filtrem.

Sygnał alarmowy: żółta piana na korku wlewu oleju – niezawodny znak 
obecności skroplin w oleju silnikowym.

DLACZEGO JAZDA NA KRÓTKICH TRASACH STANOWI ZAGROŻENIE DLA KAŻDEGO SILNIKA SPA-
LINOWEGO ORAZ POWODUJE USZKODZENIA SILNIKA … I CO WARSZTAT MOŻE ZROBIĆ W CELU 
UŚWIADOMIENIA KIEROWCÓW.

Sprinty
KOSZTOWNE

MOGĄ BYĆ 

TEORIA I PRAKTYKA
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Jazda w niskich temperaturach powoduje zwiększenie zużycia części silnika.

Rozcieńczenie oleju wskutek zbyt niskiej temperatury silnika. 
Konsekwencja: zniszczenie łożysk korbowych.

Wzrasta poziom oleju? To nie cud, lecz skroplona woda w misce olejowej!

Woda w oleju silnikowym jest widoczna także na miarce oleju.

XTEORIA I PRAKTYKA
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cia paliwa – albo od razu do przedwczesnego uszkodzenia samochodu lub jego 
określonych części.

TERMOSTAT CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO – WAŻNY W PROCESIE 
NAGRZEWANIA
Podstawową rolę dla zapewnienia dobrego i szybkiego nagrzewania silnika 
odgrywa termostat czynnika chłodzącego. Tylko pod warunkiem jego prawid-
łowego działania i szczelności talerzyka głównego silnik może szybko osiągnąć 
temperaturę roboczą. Jeżeli termostat jest uszkodzony, faza nagrzewania ulega 
niepotrzebnemu wydłużeniu – z opisanymi powyżej negatywnymi skutkami dla 
całej jednostki napędowej.

JAZDA NA KRÓTKICH TRASACH OBCIĄŻA NIE TYLKO SILNIK 
Jeśli kierowca skarży się na zużycie paliwa znacznie przekraczające dane pro-
ducenta, ich przyczyną może być profil użytkowania z częstą jazdą na krótkich 
trasach: aby jak najszybciej nagrzać układ oczyszczania spalin do temperatury 
roboczej oraz zmniejszyć wewnętrzne opory tarcia przez nagrzanie oleju silni-
kowego w pierwszych sekundach lub minutach po uruchomieniu zimnego sil-
nika wtryskiwana jest większa ilość paliwa, co oczywiście pociąga za sobą 
znaczne podwyższenie zużycia.

Negatywny wpływ na zużycie ma także zatkanie układów oczyszczania spalin, 
spowodowane przez jazdę na krótkich trasach: wzrost przeciwciśnienia spalin 
powoduje, że silnik potrzebuje większej ilości paliwa w celu osiągnięcia wymaga-
nej prędkości obrotowej. Co z kolei pociąga za sobą coraz większe zatkanie układu 
wydechowego. Prowadzi to w efekcie do całkowitego zniszczenia systemu.

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE SĄ SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE NA JAZDĘ 
NA KRÓTKICH TRASACH – Z ZASADY
Częsta jazda na krótkich trasach powoduje zniszczenie silnika wysokoprężnego. 
Bowiem oprócz skroplin w oleju silnikowym nowoczesne agregaty z zapłonem 
samoczynnym muszą poradzić sobie z dodatkowym wyzwaniem: obciążeniem 
przez filtr cząstek stałych. Jego zadaniem jest wyłapywanie cząsteczek sadzy 
ze spalin i ich „unieszkodliwianie”, czyli spalanie w miarę możliwości bez pozo-
stałości. Cząsteczki sadzy pojawiają się zwłaszcza w fazie nagrzewania, lecz 
także podczas przyspieszania i pod pełnym obciążeniem silnika. Po osiągnięciu 
określonego przebiegu i zależnie od warunków eksploatacyjnych konieczne jest 
wypalenie filtra cząstek stałych. W tym celu w przypadku licznych silników 
wysokoprężnych sterownik sporadycznie wtryskuje zawartą w jego charakte-
rystyce dawkę paliwa, co powoduje wzrost temperatury w filtrze cząstek stałych 
i umożliwia spalenie nagromadzonych tam cząstek.

I tu kryje się problem silnika wysokoprężnego, związany z jazdą na krótkich 
trasach: jeżeli silnik nie osiąga regularnie optymalnej temperatury roboczej 
regeneracja filtra w stopniu co najmniej wystarczającym przestaje być możliwa, 
a rozpoczęty już proces regeneracji jest często przerywany przez wyłączenie 
silnika. Dodatkowe paliwo, wtryskiwane w celu rozpoczęcia procesu regenera-
cji, powoduje dodatkowe rozcieńczenie warstwy oleju smarnego. Równocześ-
nie na krótkich trasach olej silnikowy nie osiąga temperatury, koniecznej do 
wyparowania nagromadzonego paliwa. Wynikiem jest zatkanie filtra cząstek 
stałych sadzą i nagarem olejowym. Ten sam los spotyka również inne elementy 
układu wydechowego: turbosprężarkę, zawór, przewód i chłodnicę układu 
recyrkulacji spalin. Prowadzi to w najlepszym przypadku do zwiększenia zuży-

KRÓTKO I ZWIĘŹLE: CO PAŃSTWA KLIENCI POWINNI WIEDZIEĆ O JEŹDZIE NA KRÓTKICH TRASACH
DIESEL – TAK CZY NIE?
  Już przy dokonywaniu wyboru rodzaju napędu należy uwzględnić ewentualny 

fakt częstej jazdy na krótkich trasach. W takim przypadku silnik z zapłonem 
iskrowym jest lepszym wyborem.

ROZPOZNAWANIE SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
  Zamulony korek wlewu oleju, wzrastający poziom oleju, skropliny na miarce 

oleju czy inne nietypowe objawy oznaczają, że bezwzględnie konieczna jest 
wymiana oleju wraz z filtrem.

  Jeżeli proces nagrzewania silnika do temperatury roboczej trwa dłużej niż 
zazwyczaj (co z reguły nie objawia się od razu, lecz jest procesem przebie-
gającym powoli i stopniowo), należy bezwzględnie zlecić kontrolę i ew. 
naprawę układu chłodzenia.

PAMIĘTAĆ O JAKOŚCI OLEJU
  Oleje ulegające spalaniu możliwie bez pozostawiania popiołu przyczyniają 

się do zwiększenia żywotności filtra cząstek stałych. Dlatego zalecane jest 
stosowanie oleju silnikowego, dopuszczonego przez producenta silnika dla 
danego pojazdu.

OPTYMALIZACJA SWOICH TRAS
  Co najmniej raz w tygodniu należy wyjechać na dłuższą trasę, aby zapewnić 

nagrzanie silnika do optymalnej temperatury roboczej. W silniku wysoko-
prężnym pozwoli to układowi sterowania silnika na skuteczne przeprowa-
dzenie regeneracji filtra cząstek stałych. (W tym celu silnik powinien praco-
wać ze średnią prędkością obrotową i obciążeniem.) 

  Eksploatacja w zimie: nie nagrzewać silnika na biegu jałowym. Przeciwnie 
– ruszyć od razu po jego uruchomieniu i jeżeli jest to możliwe bez zagrożenia 
bezpieczeństwu jazdy bez ogrzewania wnętrza pojazdu. W ten sposób silnik 
zostanie szybciej nagrzany do temperatury roboczej, gdyż z układu chłodze-
nia nie będzie odbierane ciepło. 



MAHLE Aftermarket news: Mając 1600 m² powierzchni i 28 
pracowników, własny warsztat karoseryjny oraz zintegrowaną 
lakiernię Pański zakład należy do większych niezależnych war-
sztatów w Niemczech. Od kiedy działa Pan na rynku? 

Ralf Ostermann: Od chwili przejęcia stacji paliwowej mojego 
ojca w 1991 r. ciągle rozszerzałem warsztat, równocześnie 
powiększając jego załogę. Na rosnące znaczenie klimatyzacji 
zwróciliśmy uwagę już wówczas – i od tego momentu oferujemy 
odpowiedni serwis. 

MAHLE Aftermarket news: Jakie są największe wyzwania 
w zakresie serwisu klimatyzacji?

Ralf Ostermann: Serwis klimatyzacji należy oferować aktywnie. 
Wielu kierowców nie wie po prostu, jak ważny jest regularny 
serwis klimatyzacji – nie tylko dla układu chłodzenia w pojeździe, 
lecz także dla własnego zdrowia. Dlatego prowadzimy aktywne 
promocje i akcje informacyjne w sezonie głównym od kwietnia 
do czerwca, czyli tuż przed letnimi miesiącami. Nie należy jednak 
bagatelizować tematu klimatyzacji także w zimnych porach roku. 
Regularnie informujemy naszych klientów, że dzięki odwilżaniu 
powietrza klimatyzacja przyczynia się do zwiększenia bezpie-
czeństwa jazdy także w zimie. Zwracamy ponadto uwagę na fakt, 
że klimatyzacja musi ciągle pracować, aby zapobiec uszkodzeniu 
sprężarki i uszczelek.

MAHLE Aftermarket news: Jakie usługi obejmuje Państwa 
pakiet serwisowy klimatyzacji?

Ralf Ostermann: Po kontroli wzrokowej i kontroli działania 
systemu dokonywana jest wymiana czynnika chłodniczego i oleju 
w sprężarce. Wymieniany jest także filtr kabinowy. Aby wykryć 
ewentualne nieszczelności napełniamy układ chłodzenia środ-
kiem widocznym w promieniowaniu ultrafioletowym. Ważna jest 
także dezynfekcja całego systemu, gdyż tylko w ten sposób 
można usunąć szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy w postaci 
grzybów czy bakterii.

Dwuosobowa dyrekcja 
Autozentrum Ostermann: 

Właścicielka Regina Ostermann 
i dyrektor Ralf Ostermann.

Zmiany
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MAHLE Aftermarket news: W ubiegłym roku Pańska firma 
nabyła w MAHLE Aftermarket urządzenie do serwisowania klima-
tyzacji Behr na czynnik chłodniczy R134a. Zechciałby Pan przed-
stawić nam pokrótce swoje doświadczenia z tym urządzeniem?

Ralf Ostermann: Urządzenie ma bardzo wysoką jakość i jest 
przyjazne dla użytkownika. Proces serwisowania przebiega 
sprawnie i wydajnie. Szczególnie komfortowy jest tryb automa-
tyczny – w trakcie samoczynnego odsysania i regeneracji czynnika 
chłodniczego mechanik może wykonywać inne prace.

MAHLE Aftermarket news: W magazynie firmy zobaczyliśmy 
dość bogaty asortyment produktów MAHLE Original i Knecht…

Ralf Ostermann: Nie przypadkiem jesteśmy jednym z lepszych 
warsztatów w naszym regionie. Oprócz niezaprzeczalnego 
nastawienia serwisowego oraz przyjemności z pracy najważ-
niejszymi argumentami handlowymi są produkty o jakości 
wyposażenia fabrycznego (OEM) i jakość markowa, pozwala-
jące nam codziennie przekonywać naszych klientów, iż jeste-
śmy najlepszym partnerem dla ich samochodów. Od ponad 10 
lat montujemy części silnikowe i filtry MAHLE Original i Knecht. 
Zarówno my, jak i nasi klienci mamy doskonałe doświadczenia 
z tymi elementami, dlatego ciągle rozszerzamy nasz asortyment 
produktów MAHLE Aftermarket. W najbliższej przyszłości dołą-
czą do nich na przykład termostaty. 

Po niemieckich drogach jeździ obecnie około 45 milionów pojazdów – co zapewnia motoryzacyjnemu rynkowi wtórnemu 
i działającym na nim ponad 20 000 niezależnych warsztatów odpowiedni zasób serwisów i napraw. Niezależne warsztaty 
otrzymują 44% wszystkich napraw, wykonując 33% przypadających prac serwisowych. Ponieważ w Niemczech coraz 
więcej pojazdów jest wyposażonych w klimatyzację – obecnie jest to 86% wszystkich pojazdów, a w przypadku nowych 
samochodów nawet 93% – odpowiednio wzrasta zapotrzebowanie na właściwe kompetencje zarówno w skali krótko-
terminowej, jak i długofalowo. Dlatego coraz więcej niezależnych warsztatów rozszerza spektrum swoich usług o serwis 
klimatyzacji. Jednym z bardziej zaangażowanych zakładów jest Autozentrum Ostermann z Meerbusch w Nadrenii. 

KLIMATU
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XZ WIZYTĄ

Od elementów do filtrów powietrza, oleju, płynów hydrau-
licznych i paliwa poprzez przykręcane filtry oleju i filtry 
w przewodzie paliwa aż po kompletne moduły filtrów oleju, 
paliwa i ssania oraz systemy filtrów powietrza i prowadze-
nia powietrza – MAHLE Filtersysteme Austria dostarcza 
szeroką gamę swoich produktów do klientów OEM i na 
rynek wtórny.

OD PODSTAW DO GOTOWEGO PRODUKTU
Wyposażony w najnowocześniejszą technikę dział badawczo-
rozwojowy gwarantuje innowacyjność i kompetencje systemowe 
zakładu. W porozumieniu z centralą w Stuttgarcie prowadzone są 
tu badania i obliczenia. W ten sposób możliwe jest przeprowa-
dzenie na miejscu całego procesu powstawania produktu – od 
badań podstawowych poprzez konstrukcję aż po wdrożenie do 
produkcji seryjnej. Sukces jest również wynikiem dużej skali pro-
dukcji własnej, czyli rezygnacji z praktycznie wszystkich dokupy-
wanych elementów. Zakład korzysta przy tym z kompleksowego 
know-how w zakresie przetwórstwa surowców (przede wszystkim 
blachy stalowej, papieru i tworzyw sztucznych) oraz własnego 
wydziału produkcji maszyn specjalnych i narzędzi wtryskowych, 
gwarantującego zachowanie wymaganych ścisłych tolerancji oraz 
specjalnych właściwości mediów filtracyjnych. 

Podczas produkcji filtr przechodzi przez wiele operacji, rozpoczy-
nających się od produkcji pojedynczych elementów podzespo-
łów i grup funkcyjnych filtrów. W linii montażowej powstają z nich 
kompletne filtry. Wymagane funkcje i wymiary są gwarantowane 
w każdej operacji produkcyjnej przez parametry procesowe oraz 
wymagania konstrukcyjne i jakościowe. 

Również procesy zaopatrzeniowe i dostawy są dokładnie dosto-
sowane do wymagań rynkowych. Filtry są produkowane 
w odpowiednich wielkościowo partiach bez żadnych oznaczeń 
producenta, po czym są one składowane w automatycznym 
magazynie wysokiego składowania. Następnie wymagana przez 
klienta ilość otrzymuje właściwy nadruk i jest terminowo pako-
wana i wysyłana. Dzięki temu wtórnemu procesowi dostosowa-
nemu do wymagań zamówienia (nazywanemu „Built-to-Order”) 
w zakładzie w St. Michael można uzyskać wysoką elastyczność 
przy równocześnie doskonałej zdolności dostaw przy stałym 
poziomie zapasów magazynowych, co zapewnia wyraźną prze-
wagę nad konkurencją.

JAKOŚĆ A ROLA CZŁOWIEKA 
Zerowa ilość błędów, 100-procentowa dokładność pasowania, 
maksymalna elastyczność czy szybka dostępność – wymagania 
w przemyśle samochodowym ciągle rosną, a ich realizacja staje 
się coraz bardziej skomplikowana. W centrum znajduje się jakość, 
czyli „zgodność pomiędzy wymaganiami a stanem faktycznym”, 
jak trafnie podsumowuje to pojęcie Marc Wittlinger, kierownik 
zakładu OES/Aftermarket w MAHLE Filtersysteme Austria.

O ile dawniej o jakości produktu decydował człowiek własno-
ręczną pracą, dzisiaj jest ona dodatkowo wspierana elektronicz-
nymi systemami planowania, całkowicie zautomatyzowanymi 
liniami produkcyjnymi i najnowocześniejszymi metodami nadzoru. 
Czy powoduje to utratę wpływów przez człowieka? Marc Wittlinger 
wyjaśnia: „Doświadczenie pokazuje, że nawet najlepsze metody 
zapewnienia jakości czy statystyczny nadzór procesów, które są 
stosowane w całym naszym zakładzie, pozwolą na osiągnięcie 
zamierzonych celów tylko pod warunkiem ich właściwego stoso-
wania. Dlatego wyniki stosowania metod zapewniania jakości 
zależą od człowieka.” Dlatego dla Marca Wittlingera najważniej-
szymi krokami do zapewniania jakości są „przekazywanie, stoso-
wanie i pogłębianie znajomości metod oraz wspieranie i motywa-
cja pracowników – gdyż tylko ich świadomość jakości jest 
decydująca dla ostatecznych właściwości produktów.” 

Wzrastająca automatyzacja przesuwa co prawda kompetencje 
pracowników coraz bardziej w kierunku planowania, kształtowa-
nia i zabezpieczania procesów – natomiast ich udział w samym 
procesie produkcyjnym czy montażowym spada. Dlatego 
w zakładzie filtrów MAHLE w St. Michael procesy biznesowe, 
sterowania i techniczne są ciągle obserwowane, oceniane 
i  doskonalone. Wyniki są przekładane na miary liczbowe. Ich 
właściwa interpretacja i korzystanie z nich do zarządzania pro-
cesami to z kolei wyzwania, którym mogą sprostać tylko ludzie.

JUŻ OD 1969 ROKU W ST. MICHAEL OB BLEIBURG W AUSTRII PRODUKOWANE SĄ FILTRY. Z BIEGIEM CZASU MAHLE 
FILTERSYSTEME AUSTRIA STAŁO SIĘ CENTRUM KOMPETENCJI W ZAKRESIE FILTRACJI – WYTWARZAJĄC ROCZNIE 
PONAD 100 MILIONÓW CZĘŚCI. RECEPTĄ SUKCESU SĄ CIĄGŁA INNOWACJA, NAJNOWOCZEŚNIEJSZE PROCESY 
I URZĄDZENIA PRODUKCYJNE, WYSOKIE ZROZUMIENIE POTRZEB KLIENTÓW … ORAZ NAJWYŻSZE WYMAGANIA 
JAKOŚCIOWE. UJMUJĄC KRÓTKO: INTERAKCJA CZŁOWIEKA Z TECHNIKĄ.
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 MAHLE Filtersysteme Austria GmbH

Liczba pracowników: ok. 2700
Powierzchnia całkowita: 270 000 m², w tym
 produkcja i zarządzanie: 97 000 m² 
 magazyn i logistyka: 30 000 m²
  (automatyczny magazyn wysokiego 

składowania: 38 500 gniazd)
Roczna produkcja filtrów: 
ponad 100 mln produktów 

Wszystko pod kontrolą: 
nadzór produkcji modułów ssących.

Ręczna praca: 
wyposażanie linii produkcyjnej do 
fi ltrów paliwa.

Optymalne zaopatrzenie: 
podawanie granulatu do produkcji 
części wtryskowych.

Stuprocentowa dokładność pasowania: 
zabezpieczanie jakości podczas produkcji.

KLIMATU
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Katalogi MAHLE Aftermarket, informacje CIS i arkusze techniczne są 
teraz dosłownie pod ręką. Wszystkie zawarte tam informacje są dostępne 
szybko i wygodnie: w nowej aplikacji mobilnej MAHLE Aftermarket. 

UNIWERSALNE WYKORZYSTANIE
Aplikacja jest dostępna dla tabletów z systemami operacyjnymi iOS (iPad) 
i Android. Wszystkie dostępne dokumenty znajdują się na ekranie startowym 
w MAHLE Library, gdzie można je albo przeglądać online, albo pobrać do 
biblioteki na tablecie i korzystać z nich offline.

PRZEMYŚLANA FUNKCJONALNOŚĆ
Aby jak najbardziej uprościć korzystanie z aplikacji, struktura stron i ich kolejność 
w wersji elektronicznej pokrywają się z drukowanymi katalogami. Podział na 
kategorie produktów ułatwia wyszukiwanie, a menu pozwala także na wyszu-
kiwanie bezpośrednie. Ponadto komfortowe funkcje ułatwiają znalezienie wyma-
ganych informacji. Przykładowo dokumenty posiadają zakładki, prowadzące 
bezpośrednio do informacji poszczególnych producentów pojazdów. Ponadto 
możliwe jest kreowanie własnych zakładek i zapisywanie notatek.

MIĘDZYNARODOWA I NIEZALEŻNA OD PLATFORMY
Aplikacja jest dostępna w chwili obecnej w języku niemieckim, angielskim, 
francuskim i hiszpańskim – i już niedługo będzie dostępna w całej Europie 
w Apple App Store i Google Play Store pod nazwą „MAHLE Aftermarket App”, 
oczywiście bezpłatnie. Inne języki są w przygotowaniu.

NOWOŚĆ: KOMPLETNE KATALOGI MAHLE AFTERMARKET DOSTĘPNE JAKO APLIKACJA NA TABLETY IPAD I ANDROID.

No to jazda 

Z APPEM! 

Gotowy do startu: 
ekran startowy prowadzi prosto 
do najważniejszych aplikacji.

Pełna kontrola: MAHLE Library.

Dobra struktura: kategorie 
produktów ułatwiają zarządzanie.

Szybkie: wyszukiwanie bezpośrednie.
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Stoisko targowe to wizytówka wystawcy. Dlatego koncepcja 
i  realizacja nowego stoiska MAHLE Aftermarket na targi 
wewnętrzne musiała uwzględnić bardzo wiele aspektów, czasami 
sprzecznych ze sobą. Jednym z nich była optymalna integracja 
Corporate Design naszego przedsiębiorstwa. Ponadto konieczne 
było spełnienie licznych wymagań technicznych: elastyczność, 
możliwość indywidualizacji czy obsługi były na równi ważne jak 
duża stabilność. Turbosprężarki, sprężarki czy same silniki nie są 
bowiem tak zwiewne jak muślin. I co nie mniej ważne, nowe 
stoisko musi być estetyczne i emanować jakością, jak marki 
i produkty MAHLE Aftermarket.

W konstrukcji naszego rozwiązania korzystaliśmy z pomocy 
renomowanego producenta systemów targowych – firmy 
Burkhardt Leitner constructiv. Na bazie inteligentnego systemu 
węzłów i prętów z połączeniami magnetycznymi, zwiedzających 
wita pomieszczenie komunikacyjne, sprawiające wrażenie nie-
ważkości i  zapewniające estetyczne ramy dla wystawionych 
produktów przy równoczesnym miejscu na małą konferencję na 
osobności. Wielokrotnie wyróżniony system może być stosowany 
na stoiskach o powierzchni od 30 do 40 m².

MAHLE AFTERMARKET JEST OBECNY CO ROKU NA LICZNYCH TARGACH. OPRÓCZ DUŻYCH IM-
PREZ MIĘDZYNARODOWYCH NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO JEST TAKŻE ZAPRASZANE NA WIELE 
TARGÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ PARTNERÓW Z HANDLU HURTOWEGO. ABY UŁATWIĆ ZNA-
LEZIENIE NAS NA TAKICH TARGACH ZAINWESTOWALIŚMY W ATRAKCYJNY SYSTEM STOISKOWY.

Podstawa nowoczesnego środowiska 
komunikacyjnego na stoisku targowym 
MAHLE Aftermarket: system węzłowo-
prętowy z połączeniami magnetycznymi.

prezencjaDOSKONAŁA 

Nowa koncepcja stoiska targowego 
MAHLE Aftermarket będzie miała 
swoją publiczną premierę na targach 
Solutrans w Lyonie (19 do 23.11.2013 r.)
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Otoczenie warsztatu.

Informacja podstawowa.

Produkt: 
przykładowa kompetencja. 

SILNY PART(ner)
w mediach 

Dolna część stoiska jest przeznaczona na wybrany, ważny produkt z asorty-
mentu MAHLE Aftermarket. Jest on otoczony tablicami z tekstem, zawierają-
cym informacje dotyczące produktu i natury ogólnej: informacje o poziomie 
produkcji i jakości czy o szczególnych właściwościach, jak na przykład wkład 
do obniżenia zużycia paliwa czy do redukcji emisji. Jedna z planszy tekstowych 
odnosi się przy tym zawsze do prezentowanego produktu, podając nazwę, 
zastosowanie i numer katalogowy.

Plakatowy wygląd ze zintegrowanym systemem modułowym zapewnia więc 
maksymalną elastyczność z dużym efektem ponownego rozpoznawania. 
Partnerzy MAHLE Aftermarket Partner w warsztatach i handlu korzystają w ten 
sposób z dostosowanej do wymagań rynkowych i potrzeb realizacji silnego 
asortymentu marek i produktów. Podsumowując: MAHLE Aftermarket – regio-
nalny i międzynarodowy SILNY PART(ner).

Główne przesłanie „SILNY PART(ner)” dotyczy zarówno „Parts” – części, 
czyli naszych produktów, jak i prawdziwego partnerstwa z motoryza-
cyjnym rynkiem wtórnym, co wyraża dopisek: „Ofensywa przyszłości 
dla warsztatów i handlu.” 

Górna część stoiska koncentruje się na miejscach montażu produktów MAHLE 
Aftermarket: podstawę stanowią tu sieci warsztatów, które mogą mieć nie tylko 
różne narodowości, lecz także być nastawione na różne zakresy – samochody 
osobowe bądź pojazdy użytkowe. Wklejone moduły tekstowe odpowiadają 
typowym zwyczajom danego kraju, nacechowanym przez aktualne media 
elektroniczne: krótkie, treściwe wypowiedzi odzwierciedlają potrzeby klientów 
MAHLE Aftermarket. Potrzeby, które zostały rozpoznane przez MAHLE 
Aftermarket – i spełnione. Przykładami są szeroka gama produktów dostoso-
wanych do potrzeb, szybka dostępność czy udostępnianie danych i informacji.

MAHLE AFTERMARKET TO WIĘCEJ NIŻ NIEZAWODNY DOSTAWCA. MAHLE AFTERMARKET ZAPEWNIA WARSZTATOM 
WSZYSTKO CO KONIECZNE DO ZAPEWNIENIA ODRÓŻNIENIA OD KONKURENCJI I PRZYGOTOWANIA SIĘ NA PRZY-
SZŁOŚĆ. PRODUKTY W JAKOŚCI OEM, INFORMACJE TECHNICZNE I SZKOLENIA, KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE 
I SERWISOWE. POD MOTTEM „SILNY PART(NER)” TEN BOGATY ASORTYMENT USŁUG BYŁ JUŻ PREZENTOWANY NA 
TARGACH MIĘDZYNARODOWYCH. RUSZA TERAZ TOWARZYSZĄCA KAMPANIA REKLAMOWA W MIĘDZYNARODOWYCH 
MEDIACH DRUKOWANYCH. 


