
Her MAHLE Aftermarket news sayısında ele alınan en önemli 
konu: Sizsiniz. Dilekleriniz, ihtiyaçlarınız ve fırsatlarınız. İşte bizi 
harekete geçiren bu olgulardır; araştırmalarımızın, röportajları-
mızın, yazılarımızın ve yaptığımız diğer şeylerin nedeni bunlar-
dır. Ve tüm bu çalışmalarımız sonucunda, içerisinde kendinizi 
ve sizi ilgilendiren konuları bulabileceğiniz, sizi ileriye götürebi-
lecek, ilgi çekici ve bilgilendirici bir dergiyi elinize alıyorsunuz. 
Bu sayımızda uzun yıllara dayanan Aftermarket ile olan ortak-
lığımıza özel ilgi gösterdik ve bu ortaklığa farklı açılardan ışık 
tuttuk. Diğer bir odak noktası ise araç servisleri için modern 
servis donanımıdır. Bu konuda yalnızca güncel klima servis 
cihazları programımızı düşünmekle kalmıyoruz. Diğer bir konu 

başlığı ise Aftermarket müşterisi olarak yararlandığınız, orijinal 
donanım ürünlerindeki varlığımızdır. Bu sayıda yalnızca ino-
vasyonlarımızı içeren üretim bantlarından çıkan en son araç 
modellerini değil, aynı zamanda bu başarıların arkasındaki 
etkenleri de göstermek istiyoruz. Burada edindiğimiz patent 
sayısına ve otomobil üretimi alanında gösterdiğimiz yenilikçi 
ve çevre dostu malzemeler ile ilgili sorumluluk bilincimize de 
değineceğiz. MAHLE Aftermarket ile olan işbirliğinizin etkileri-
ni ön safl arda, sizi desteklediğimiz konularda yakından hisset-
mektesiniz - bu konuda daha fazla bilgiyi güncel nedenlerden 
dolayı üç sayfa olarak derlediğimiz yazımızı Piyasa başlığı al-
tında bulabilirsiniz. Size bilgilendirici okumalar diliyoruz.
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Andreas Kimmerle, 
Ürün Yönetimi ve Pazarlama 
Koordinasyonu Direktörü.

MAHLE Aftermarket, son yıllarda ürün yelpazesine başarıyla yeni ürün segment-
lerini dahil etmiştir - örneğin 2011 yılında turboşarjlar ve 2012 yılında termostatlar. 
Bu süreçte orijinal donanım ana uzmanlık alanımızda, daima motor ve çevre 
birimleri konusuna odaklandık. MAHLE’nin 2011 yılındaki Behr firmasına iştira-
kiyle, araç servisi donanımı tedarikçisi olarak ilk adımı attık ve Behr klima servis 
cihazlarının satış organizasyonu sorumluluğunu devraldık. 2013 yılı başlangıcında 
gerçekleşen RTI Technologies Inc. (Bosch Grubu’nun bir üyesiydi) şirketinin 
devralınması, araç servisi donanımı çözümleri sunan tedarikçi olma yolunda diğer 
bir önemli adımdı: RTI şirketi, aralarında klima servis cihazları, sıvı değişim ve 
lastikleri nitrojen ile doldurma sistemlerinin de bulunduğu otomobil servis cihaz-
larının geliştirilmesi ve satışı konularında uzmanlaşmıştır. 

Behr firmasından ürün portföyümüze aldığımız klima servis cihazı, en modern 
teknolojiye sahip olup, güncel piyasa beklentilerini karşılamaktadır: Soğutucu 
madde R-134a için ACxpert 1000a. Örneğin Opel, Toyota, Hyundai ve Renault 
firmalarının bazı yeni modellerinde olduğu gibi yeni soğutucu madde R1234yf 
kullanan araç uygulamaları için, artık VDA standartlarına uygun cihazı MAHLE 
markası altında sunabilmekteyiz: MAHLE ArcticPro 200yf. Bu cihaz güncel 
olarak GM Avrupa, Toyota Almanya ve Renault Almanya tarafından, bu soğu-
tucu maddeyi kullanan araçlar için tavsiye edilmektedir. Bunu diğer üreticiler 
de takip edecektir.

Sizin burada müşteri olarak edindiğiniz stratejik avantaj, gelecekteki piyasa 
gelişmelerinin ve orijinal donanım gereksinimlerinin tek bir kaynak tarafından 
dikkate alınmasıdır. Behr ve RTI ile birlikte MAHLE, klima cihazları ve kabin hava 
filtrelerinin geliştirilmesi ve üretiminden, onların bakım ve servisi için gerekli olan 
cihazlara kadar bu alanda tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Bunun nedeni ise, 

MAHLE’nin hem klima ve filtre üreticisi olarak hem de klima servis cihazlarının 
tedarikçisi olarak gelecekteki ürün ve donanım gereksinimleri konusunda belir-
leyici olarak çalışmak ve bunların daha fazla geliştirilmesini yönlendirmek iste-
mesidir. Böylece ilgili trendler ve eğilimler zaman ve piyasaya uygun bir şekilde 
dikkate alınabilir ve Aftermarket için kullanıma sunulabilir. 

Araç servisi donanımına olan talep, yakın gelecekte artacaktır: Kendi hesapla-
malarımız, Avrupa’daki klima servis cihazları piyasa hacminin hâlihazırda yıllık 81 
milyon Euro olduğunu göstermektedir. Motorlu araçlardaki klima cihazlarından 
oluşan emisyon ile ilgili Avrupa Birliği Yönetmeliği (2006/40/AB) nedeniyle araç 
servislerindeki yatırımlar gelecek yıllarda önemli ölçüde artacaktır. Bu yönetme-
lik şunu zorunlu kılmaktadır: Tipi 1. Ocak 2011’den itibaren yeni kontrol edilen 
araç modelleri, artık sadece GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) oranı 150’nin 
altında olan soğutucu maddeler içermelidir. Aynı durum, 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren tüm yeni araçlar için geçerlidir.

Günümüzün bakış açısından, hem R1234yf hem de R744 (CO2) soğutucu 
madde olarak gelecekte kullanılacaktır. Bunun anlamı: Günümüzdeki R134a 
servis cihazlarıyla gelecekte klima komple bakım hizmeti sunulamayacak ve 
gerçekleştirilemeyecektir. Buna uygun olarak, Avrupa’da 211.000’i aşkın bağımlı 
ve bağımsız araç servisi tarafından geleceğe dönük çözümlere etkin talep mev-
cuttur. Bu konuda hem kendimizi hem de ticari ortaklarımızı hazırlıyoruz.

Araç servisi donanımı işi, elbette yalnızca klima servis cihazlarından ibaret değil-
dir. Aftermarket ürün ve hizmetlerimizi gereken diğer alanlarda da geliştireceğiz. 
Güncel olarak, özellikle otomatik şanzıman ve fren sistemleri sıvılarının servis 
cihazlarını incelemekteyiz. Ve sırada çok daha fazlası var. Örneğin, mühendisle-
rimiz şimdiden 2014 yılında Frankfurt’ta gerçekleşecek olan Automechanika 
Fuarı’nda sizlerin takdirine sunacağımız yeni stratejik ürünler ve yeni cihaz nesil-
leri üzerinde çalışıyor. Böylece gittikçe daha zorlu hale gelen rekabette, başarılı 
olmanız için gereken tüm kozları elde etmiş olacaksınız. 

Ancak öncelikle, sizin için güncel olan konulara eğilmek istiyoruz. Yazı işleri 
ekibimiz, klima servisi ağırlıklı çalışan bir araç servisi işletmesi ile yapmış olduğu 
röportajın yanı sıra ilginizi çekeceğini düşündüğümüz çeşitli konulara da yer verdi. 
Bu sayımızı incelerken size keyifli dakikalar geçirmenizi diliyoruz.

Saygılarımla, 

Andreas Kimmerle

Sayın Bayanlar 
   ve Baylar,

ARAÇ SERVİSİ DONANIMINA OLAN 
TALEP, YAKIN GELECEKTE BELİRGİN 
BİR ŞEKİLDE ARTACAKTIR.



İster motor yakıtı olarak ısı veya elektrik üretimi için, ister plastik, boya, ilaç ve 
kozmetik alanlarındaki ürünlere kimyasal baz olarak petrol, sanayi toplumumuzda 
her yerde mevcuttur ve hammadde olarak yaşamımızda merkezi bir konumda 
yer almaktadır. Bu yüzden petrol fiyatı ekonomik kalkınmanın önemli bir göster-
gesi olarak kabul edilir. Ancak, bilindiği üzere fosil enerji kaynağının ekolojik açıdan 
dezavantajları da bulunmaktadır. Buna ek olarak hesaplanamayan fiyat dalgalan-
maları ve sınırlı mevcudiyeti gibi etkenleri de dikkate almak gerekir.

MAHLE yıllar önce çağın ruhunu sezmişti ve teknolojik ilerleme ve insan geleceği-
nin çevre ile uyum içinde gerçekleşmesi idealine sadık kalarak, araştırma ve geliş-
tirme çalışmalarının merkezine tasarruf potansiyellerini yerleştirmişti. Uzun yıllardır 
uygulanan kurumsal felsefemiz, özellikle temel ürünlerimizde yansıtılmakta ve 
yenilikçi malzemeler ve teknolojiler sayesinde dünya çapındaki milyonlarca araçta 
yer alarak yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Şimdi şirketimiz 
ürünlerinde yenilenebilir hammadde kullanımı ile yeni bir çığır açmak istiyor.

İDDİALI: KULLANIM ALANI
DuPont Performance Polymers ile bir ortak proje kapsamında, DuPont’un yük-
sek performanslı plastik üzerine uzmanlaşmış ürün grubu ile MAHLE, kirli ve 
temiz hava kanalları üzerine çalışmalar yürütmektedir. İddialı bir girişim, çünkü 
otomotiv sektöründe hava kanallarından olan beklentiler sürekli artmaktadır: 
Modüler tasarım trendi, en dar montaj alanlarındaki koşullarda bile uygulanabi-
len, daha esnek ve hafif bileşenleri gerektirmektedir. Bu, daha karmaşık formlara 
ve araç servisinde giderek daha zorlaşan montaj ve demontaj koşullarına yol 
açmakta ve kullanılan malzemelerden bağımsız olarak hava kanallarının gelişti-
rilmesinde önemli zorluklara neden olmaktadır.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: HAMMADDE SEÇİMİ
Bu projede MAHLE, DuPont ile birlikte kirli ve temiz hava kanalları için selüloz 
liflerini baz alan şişirme kalıbı hammaddelerinin uygunluğunu test etmiştir. Bu 
bağlamda, biyoyakıtın sosyal ve ekolojik yararları üzerine gerçekleşen güncel 
tartışmaların yörüngesinde kesin kurallar belirlendi: Plastik malzemeler, sürdü-
rülebilir hammaddelere dayanmalı, yeterli miktarda mevcut olmalı ve gıda üretimi 
ile rekabet etmemelidir. Elbette aynı zamanda, performans ve güvenlik kaybı 
oluşmamalıdır.

İKNA EDİCİ: TEST SONUCU
Gerekli tüm özellikleri sağlamak için, mevcut kalıplar ve seri üretim araçlar için 
prototipler üretildi; bunların eskimesi simule edildikten sonra, sağlamlıkları, 
gerilme, bükülme ve çekme kuvvetleri test edildi, daha sonra orijinal donanım 
teknik özellikler belgelerindeki kuralları karşıladıkları da doğrulandı. Sonuç son 
derece ikna ediciydi: Kaydedilen tüm parametreler, en azından paralel incelenen 
geleneksel malzemedeki değerlere karşılık geldi. Yeni biyoplastik özellikle şu 
nitelikleriyle ön plana çıkmaktadır:
 Daha iyi işlenebilme
 Daha iyi yüzey kalitesi, bu sayede hava kanallarında daha az hava türbülansı
  Bileşenlerin daha esnek olması sayesinde hava kanalları montajı ve demon-

tajının daha rahat gerçekleşmesi

Yapılan kapsamlı testler prototipin düzgün bir şekilde işlediğini göstermiş ve bu 
bununla MAHLE’ye bu yeni biyoplastik malzemeyi dünya çapında hava kanalla-
rında kullanan ilk üretici olma fırsatını vermiştir. Böylece fosil enerji kaynaklarından 
tasarruf için başka bir katkı daha sağlanmıştır. 

MAHLE, BİR PİLOT PROJEDE BİYO BAZLI PLASTİK HAVA KANALLARININ SERİ ÜRETİM YETENEĞİNİ ARAŞTIRDI. MAL-
ZEME ÇEVREYİ KORUMAKTA VE GIDA ZİNCİRİNE MÜDAHALEDE BULUNMAMAKTADIR. SAĞLADIĞI ÇEVRESEL YARAR-
LARIN YANI SIRA YENİ HAVA KANALLARI, ÜRÜNE ÖZGÜ NİTELİKLERİYLE GELENEKSEL BİLEŞENLERE EŞDEĞER 
SONUÇLAR SAĞLAYARAK İKNA ETMEKTEDİR. 

BİYO
HAVA KANALLARINDAKİ

TRENDLER
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STUTTGART, NORTHAMPTON, DETROİT, SÃO PAULO, KAWAGOE, OKEGAWA, ŞANGHAY: MAHLE’NİN BİRBİRİYLE AĞ 
BAĞLANTILI DURUMDA YEDİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİNDEKİ YAKLAŞIK 2.400 MÜHENDİS VE TEKNİS-
YEN, OTOMOBİLİN GELECEĞİNİ YÖNLENDİRECEK TASARIMLAR GELİŞTİRMEKTEDİR. HER YIL BUNLARDAN 400’DEN 
FAZLASI O KADAR ÖNEM KAZANIYOR Kİ, PATENTLERİNİN ALINMASI GEREKİYOR. ETKİLEYİCİ BİR SAYI. BU SAYI, BİR 
ŞİRKETİN İNOVASYON BAROMETRESİ OLARAK KABUL EDİLİR. MAHLE, FİKİR ÜRÜNLERİNİ NEDEN VE HANGİ ALAN-
LARDA PATENTLENDİRİYOR - BİR BAKIŞ. 

KONUSU

GÖZE ÇARPANLAR
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ECOFORM® piston konsepti: MAHLE tarafından geliştirilen ve pim ekseninde uygulanan döküm teknolojisi, 
segman bölümü için büyük bir oyuk ve dolayısıyla piston ağırlığında önemli bir azalma sağlamaktadır.

MAHLE tarafından geliştirilen hava filtresi elemanının uç diskindeki ayar profili: Hava filtresi gövdesinin ayar 
profiline tam olarak uyar ve bu sayede filtre elemanının doğru dönme konumuna gelmesini ve güvenilir bir 
hava kütlesi ölçümünü mümkün kılar. 

Filtre muhafazası ve filtre elemanı ile uyumlu, doğru ve kolay filtre değiştirme için MAHLE patentli teknoloji. 
Değiştirme işleminde “PIN”, gövde muhafazasında kendisi için öngörülmüş olan ağza doğru hassas bir 
şekilde kayar ve böylece sızdırmazlık ve temiz bir yağ filtresi değişimini sağlar.

Son derece verimli yakıt arıtma için iki kademeli su ayrıştırma işlemi ve optimize edilmiş ortam 
kılavuzluğunda MAHLE’nin patentli yakıt filtresi. 

MAHLE, toplam 7.000’i aşkın “yaşayan patent”, yani güncel olarak patent hakkı 
ile korunan inovasyona sahiptir. Şirketimiz, motorlar, pompalar ve türbinler 
alanında, sektörde Avrupa Patent Ofisi’nde en fazla başvuru yapan 20 şirket 
arasında yer almaktadır. Bununla, MAHLE içten yanmalı motorlar ve motor 
çevre birimleri temel alanlarında itici güç olarak görülmekte; özellikle yakıt tüke-
timi ve emisyon azaltma, performans optimizasyonu ve dolayısıyla daha iyi 
genel sistem performansı sağlama konularında problem çözücü olarak kabul 
edilmektedir. 

NEDEN FİKİRLERİN PATENTİ ALINIYOR?
Özellikle otomotiv sektöründe monte edilen parçaların kalitesi büyük önem 
taşımaktadır. Bağımsız Aftermarket’te yüksek onarım kalite seviyesinin sağla-
nabilmesi için, araç üreticileri tarafından talep edilen bu kalite, yedek parça 
sektöründeki tüm satış ve dağıtım zinciri boyunca güvence altına alınmalıdır. 
Ürünler, malzeme, prosesler ve arabirimlerdeki yenilikler için patent başvuru-
sunda bulunularak, bunların yetersiz kalitede üretilmesinin yanı sıra tehlikeli 
sahtelerinin de yapılması önlenmektedir. Ancak bu şekilde, sektördeki satıcıdan 
araç servisine ve sürücüye kadar her müşterinin, kalitesi kanıtlanmış ve en 
önemlisi, araç üreticisi tarafından izin verilmiş yedek parça edinmesi sağlanır. 
Patentler, yalnızca kaliteyi değil aynı zamanda servis kolaylığını da sağlar. Çünkü 
servis kolaylığı, patenti alınmış özellikler üzerinden güvence altına alınabilmektedir. 
Buna ek olarak patentler, bunlara bağlı haklar ve oluşan gelir, yeni yatırımların 
yapılmasına olanak verir ve böylece kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmala-
rının seri araç üretiminde ve Aftermarket’te kararlı bir şekilde kullanılmasının 
sürmesi sağlar. Yani patentler yalnızca kaliteyi değil, aynı zamanda fiyat istikrarını 
da korur. 

PATENTİ ALINABİLECEK FİKİRLER HANGİ ALANLARDA ORTAYA ÇIKAR?
MAHLE’de, şirketin her alanında patent hakkı alabilecek kadar inovatif olan yeni 
ürünler geliştirilmektedir. 

Filtre segmentinde MAHLE AR-GE ekipleri ürün özelliklerine odaklanmaktadır: 
Buradaki temel parametreler, filtre performansı ve alanı, sızdırmazlık, gaz ve sıvı 
akışı optimizasyonu, sağlamlık, ağırlık, uyumlu tasarım ve montaj kolaylığıdır. 
Bundan başka, yedek parça kalitesini sağlamak için arabirim patentleri, elektro-
nik ve sensör kontrolleri önem kazanmaktadır. Belirgin bir örnek: PIN elemanı, 
gövde muhafazası teknoloji ve bununla eşleşen elemandaki karşılığı sayesinde 
yedek parça için dolaylı bir koruma sağlar. 

Motor parçaları ile ilgili yeni ürün geliştirmeleri, çoğunlukla yüzey yapısı veya iş-
leme yöntemleri konularında patent ile korunmaktadır. Böylece MAHLE Original 
yedek parçalarının yüksek kalitesi güvence altına alınmakta ve sektör ve araç 
servisleri belirtilen tolerans sınırları içinde monte edilebilen ve talep edilen kullanım 
ömrüne sahip parçaları edinebilmektedir. 

MAHLE’nin geliştirme partnerimiz Bosch ile birlikte, yalnızca turboşarj grubunda 
güncel olarak 157 patent bildirimi bulunmaktadır. Termostatlar grubu da patent 
için geniş bir alan sunuyor: Bileşenler, çalışma yöntemleri ve soğutma ve ısıtma 
devrelerindeki mantıksal tasarımlar, sürekli optimize edilmekte ve patentleri 
alınmaktadır.

PATENTLER, AFTERMARKET’İ DE KORUR
Bir patent, resmi bir inovasyon kanıtıdır ve araç üreticisi tarafından izin verilen bir 
ürünün kalitesini sürekli olarak güvence altına alır. Bu güvenceyi sağlamak için, 
MAHLE patent ihlali konusunda etkindir ve Aftermarket müşterilerinin düşük 
kaliteli veya sahte ürünlerden korunması için bir dizi önlemler almaktadır. MAHLE 
diğer önlemlerin yanında, ürün ambalajlarının bir kısmını sahtecilik karşıtı yeni 
teknoloji ile donatmakta, patent avukatları istihdam etmekte ve gümrük ve diğer 
resmi makamlar ile birlikte çalışmaktadır.

GÖZE ÇARPANLAR
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VİDALI YAĞ FİLTRESİ
Binek araçlar için:

Ürün tanımı

1,2 l, 4 silindir, benzin, 59–72 kW (araçlar: Nissan Micra; 
Kia Picanto, Rio; Hyundai i20)
OC 1052 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

SUPAPLAR
Ticari taşıtlar için
Özellikler:
Ürün tanımı

TCD 2012 L4 4V, dizel, Turbo LLK, Euro 3, 110 PS, 4 l, 4 silindir
Egzoz: Bimetal
Emme: 099 VE 31776 000 (MAHLE Original)
Egzoz: 099 VA 31777 000 (MAHLE Original)

YAKIT FİLTRESİ ELEMANI
Ticari taşıtlar için
Özellikler:
Ürün tanımı

MAN TGA, TGS, TGX
İsteğe bağlı olarak SEPAR ön filtre sistemli donanım varyasyonu
KX 332 ECO (her biri MAHLE Original ve Knecht)

TERMOSTAT
 Binek araçlar için:

Ürün tanımı

Ford Mondeo 1,8/2,0 l, imalat yılı 11/2000’den itibaren (örn. 
Ford Mondeo 1,8 l, 16 V, 92 kW, imalat yılı 11/2000–08/2007)
TM 17 98 (her biri MAHLE Original ve Behr)

TURBOŞARJ
Binek araçlar için:
Ürün tanımı

2,0 l, 4 silindir, dizel, 85–100 kW (araçlar: BMW 318d, 320d, 520d)
082 TC 14408 000 (MAHLE Original)

TURBOŞARJ
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

MIDR062045 M/3 Euro 1, 184/235/250/320 kW 
(araçlar: Renault Trucks)
209 TC 17654 000 (MAHLE Original)



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

YENİ ÜRÜNLER

n e w s
 A F T E R M A R K E T 9

KOL YATAK 
Binek araçlar için:

Ürün tanımı

M112.910/911/912/913, benzin, 163 PS, 6 silindir 
(araçlar: Mercedes-Benz C, E, SL sınıfı)
001 PS 20883 000 (MAHLE Original)

KİT
Ticari taşıtlar için
Özellikler:
Ürün tanımı

D 2876 LF 05 (araçlar: MAN TGA)
Soğutma galerisi, segman taşıyıcı, grafit kaplama
229 12 90 (MAHLE Original)

HAVA FİLTRESİ ELEMANI
Binek araçlar için:
Özellikler:

Ürün tanımı

Alfa Romeo MITO; Fiat 500, Panda; Lancia Ypsilon
Kirli tarafta ön ayırıcı olarak ve kıvrımlı körüğü sudan korumak 
için keçe tabakalı yassı eleman 
LX 3148 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

KLİMA SERVİS CİHAZI
Binek araçlar için:
Özellikler:

Ürün tanımı

Yeni soğutucu madde R1234yf kullanan araçlar
Harici soğutucu madde analizi; VDA teknik özellikler belgesi yönergeleri ile 
uyumlu, TÜV Rheinland tarafından sertifikalı; Opel, Toyota, Hyundai ve Renault 
üreticileri tarafından hâlihazırda kullanıma izin verilmiştir 
MAHLE ArcticPro 200yf

TERMOSTAT
 Binek araçlar için:

Ürün tanımı

1’li, 3’lü, 5’li, imalat yılı 11/2003’den itibaren 
(örn. BMW 318i, 105 kW, imalat yılı 
09/2007’den itibaren)
TM 19 102 (her biri MAHLE Original ve Behr)

KABİN HAVA FİLTRESİ
 Binek araçlar için: 

Özellikler:
Ürün tanımı

1,6–2,2 l, 82–150 kW, HDi/THP/VTi/HYbrid4 
(araçlar: Peugeot 508)
Esnek aktif karbon filtresi 
LAK 814 (her biri MAHLE Original ve Knecht)



TEORİ & UYGULAMA

n e w s
 A F T E R M A R K E T 10

İÇTEN YANMALI MOTORUN PRENSİBİ: YANMA İŞLEMİ
İçten yanmalı motorlar, termik makinelerdir. Yakıtın yanması sayesinde motorda 
kinetik enerji üretilir. Bu süreçte yakıt-hava karışımının optimum seviyede yan-
ması, motorun yüksek verimlilikte çalışması için bir önkoşuldur. Egzoz gazını 
sonradan işleme sistemi sayesinde modern bir motor, kendisi için öngörülmüş 
olan çalışma sıcaklığı aralığında kaldığı sürece çok verimli çalışır. 

DÜŞÜK MOTOR SICAKLIKLARINDA NE OLUR?
Soğuk marş sırasında ve motorun ısınma safhasında yanmamış yakıt ve yanma 
işlemi sırasında oluşan, emilen havadaki yoğunlaşmış su, silindir çalışma yüze-
yinde birikir ve oradaki yağ filmini inceltir. Böylece yağlama performansı azalmış 
olan yağ filmi, diğer bileşenler ile birlikte silindirde ve piston segmanlarında 
aşınmaya yol açar. Yoğuşma suyu, yağ devridaimine intikal eder ve oradaki yağı 
inceltir. İncelmiş motor yağı, yağ devridaimi tarafından beslenen tüm hareket 
eden parçalara ulaşır ve onlarda da yüksek seviyede aşınmaya neden olur.

Dolayısıyla bu bağlamda önemli olan konu, motorun çalışma sıcaklığına hızlı bir 
şekilde ulaşmasıdır. Daha sonra yoğuşma oluşumu son derece düşüktür, buna 
paralel olarak motor yağındaki yoğuşmuş su buharlaşır ve neticede yanma işlemi 
genelde daha verimli gerçekleşir.

KISA MESAFE ARAÇ SÜRÜŞÜ VE BELİRTİLERİ
Bir motor daha çok kısa mesafeler için çalıştırılıyorsa, uzun dönemde motor 
yağında yoğuşmuş su birikmeye başlar. Bu bağlamda alarm işaretleri:
 Yağ dolum kapağında süt kıvamında çamur
 Motordaki yükselen yağ seviyesi
 Yağ ölçüm çubuğundaki su damlacıkları

En geç bu işaretlerden birisinin görülmesi durumunda, yeni filtre ile birlikte yağ 
değişimi gerçekleştirilmelidir.

Alarm işareti: Yağ kapağında sarı çamur - motor yağında yoğuşma suyu uyarısı.

PAHALIYA

KISA MESAFE SÜRÜŞLERİ NEDEN HER İÇTEN YANMALI MOTOR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR, BU 
YÜZDEN MOTOR NASIL HASARA UĞRATILABİLİR ... VE SÜRÜCÜLERİ BU KONUDA AYDINLATMAK İÇİN 
ARAÇ SERVİSLERİ NE YAPABİLİR?

Kısa geziler,
MAL OLABİLİR
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en iyi olasılıkla daha fazla yakıt tüketimine yol açar veya daha kötüsü aracın veya 
belli bazı parçalarının erken kaybına neden olur.

SOĞUTMA SIVISI TERMOSTATI - ISINMA SAFHASI İÇİN ÖNEMLİ
Soğutma sıvısı termostatı, iyi ve her şeyden önce hızlı bir ısınma safhası için 
önemli bir rol üstlenir. Eğer bu cihaz düzgün çalışır ve ana plaka mükemmel bir 
şekilde kapanırsa, motor hızlı bir şekilde çalışma sıcaklığına ulaşır. Termostat 
arızalanırsa, ısınma safhası daha önce değinilmiş olan tahrik mekanizması için 
tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte gereksiz yere uzar.

KISA MESAFE SÜRÜŞLERİ YALNIZCA MOTORU ZORLAMAKLA KALMAZ 
Eğer sürücüler, araç üreticileri tarafından belirtilenden daha yüksek yakıt tüketi-
minden şikâyet ediyorlarsa, bunun nedeni kendi sürüş profillerinin sıkça yapılan 
kısa geziler ile dolu olmasında yatabilir: Egzoz gazını sonradan işleme sistemini 
en kısa sürede çalışma sıcaklığına getirmek ve ısınan motor yağı ile artan motor-
daki iç sürtünmeyi azaltmak için, soğuk motorun çalıştırılmasından sonra ilk 
birkaç saniye veya dakika içinde sisteme daha yüksek miktarda yakıt yönlendi-
rilir ve bu da yakıt tüketiminin artmasına neden olur.

Sıkça gerçekleştirilen kısa mesafe sürüşleri nedeniyle egzoz gazı sonradan 
işleme sistemine ek yük bindirilmesi, yakıt tüketimini olumsuz etkiler: Egzoz karşı 
basıncının artmasıyla motor, hedef devir sayısına ulaşmak için daha fazla yakıta 
gerek duyar. Buna karşılık, egzoz sistemi ise daha fazla zorlanır. Böylece tüm 
sistemin arızalanması, önceden programlanmış olur.

DİZEL MOTORLARI: KISA MESAFE SÜRÜŞLERİNDE ARIZAYA DAHA 
YATKIN - PRENSİP GEREĞİ
Özellikle dizel motorları sıkça gerçekleştirilen kısa mesafe sürüşlerinden olumsuz 
etkilenir. Çünkü motor yağındaki yoğuşmuş su birikmesinin yanı sıra modern 
dizel motorlar bir zorluğu daha yenmek durumundadır: Parçacık filtresinin getir-
diği yük. Bunun görevi, egzoz gazından gelen kurum parçacıklarını yakalamak 
ve onları “zararsız” hale getirmektir; yani onları mümkün olduğunca kalıntı bırak-
madan yakmaktır. Bu kurum parçacıkları, özellikle ısınma safhasında oluşmakta, 
ama ivmelenme ve tam gaz safhalarında da ortaya çıkmaktadır. Belli bir kullanım 
performansından sonra, çalışma koşullarına bağlı olarak, parçacık filtresinin 
rejenere edilmesi gerekir. Bunun için dizel motorlarda kumanda düzeneği 
tarafından ara sıra işletim kartografisinde kaydedilmiş olan dizel yakıt miktarı 
enjekte edilir, bu da parçacık filtresindeki sıcaklığı artırır ve biriken parçacıkların 
yanmasını sağlar.

Dizel araçların kısa mesafe sürüşlerinin sorunu işte buradan kaynaklanır: Bir dizel 
motor, çalışma sıcaklığına yalnızca seyrek olarak ulaşıyorsa, ya hiç ya da en 
azından özenli bir rejenerasyon sağlanamaz. Başka bir olasılık ise başlatılmış 
olan rejenerasyon işleminin motorun durdurulması ile kesintiye uğramasıdır. 
Ayrıca rejenerasyon sürecinin başlatılması amacıyla enjekte edilen yakıt, yağlama 
filmini daha fazla seyreltir. Buna paralel olarak motor yağı, kısa mesafede biriken 
yakıtı harcamak için gerekli olan sıcaklığa ulaşamaz. Sonuç: Parçacık filtresi ve 
aynı anda egzoz gazı turboşarjı, EGR valfı, EGR hatları ve EGR radyatörü gibi 
egzoz sistemi bileşenlerinde de kurum ve yağ kurumu birikmeye başlar. Bu da 

KISA VE ÖZ OLARAK: MÜŞTERİLERİNİZİN KISA MESAFE SÜRÜŞLERİ HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER
DİZEL – EVET Mİ HAYIR MI?
  Genel olarak motor türü hakkında karar verirken, aracın sıkça kısa mesafelerde 

kullanım durumuna dikkat edilmelidir. Öyleyse, benzinli motor kesinlikle daha 
iyi seçim olacaktır.

ALARM İŞARETLERİNİN FARKINA VARIN
  Yağ dolum kapağında çamur, artan yağ seviyesi, yağ ölçüm çubuğunda 

yoğuşma suyu veya diğer alışılmamış işaretlerin anlamı: Mutlaka yeni filtre ile 
birlikte yağ değişimi yapın.

  Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması gittikçe daha uzun zaman alıyorsa 
(genellikle sinsice ilerleyen bir süreçtir!), mutlaka soğutma devresini kontrol 
edin ve gerektiğinde yenileyin.

YAĞ KALİTESİNE DİKKAT EDİN
  Mümkün olduğunca kül bırakmadan yanan yağlar, parçacık filtresinin uzun 

kullanım ömrüne katkıda bulunur. Bu nedenle motor üreticisi tarafından tavsiye 
edilen yağların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

SÜRÜŞ TARZINIZI İYİLEŞTİRİN
  Motoru optimum seviyede çalışma sıcaklığına getirmek için, haftada en az 

bir kez uzunca bir mesafe sürülmelidir. Dizel motorlarda bununla motor kon-
trolü harekete geçirilerek parçacık filtresinin rejenerasyon işlemi başlatılır. 
(Bunun için motor orta seviye devir sayısında ve yük aralığında kalmalıdır.) 

  Kış mevsimi: Dururken motoru ısıtmak için çalıştırmayın. Bunun yerine, sürüş 
güvenliği izin veriyorsa, motoru çalıştırdıktan sonra kaloriferi açmadan hemen 
sürmeye başlayın. Bu durumda soğutma sisteminden ısı alınmadığı için 
motor, çalışma sıcaklığına daha hızlı ulaşır. 

Düşük sıcaklık seviyesindeyken aracı sürmek, motor parçalarının aşınmasına yol açar.

Motor sıcaklığının fazla düşük seviyesinde olması, yağ incelmesine neden olur. 
Sonuç: Kol yatak hasarı.

Yağ seviyesi yükseliyor mu? Mucize değil, yalnızca yağ karterinde biriken yoğuşma suyu!

Motor yağındaki su, kendisini yağ ölçüm çubuğunda belli eder.



MAHLE Aftermarket news: Bay Ostermann, 28 çalışan ve 
1.600 metrekarelik araç servisi alanı, şirkete ait kaporta bölümü 
ve yine entegre boya atölyesi ile Almanya’nın en büyük bağımsız 
araç servisleri arasındasınız. Ne zamandan beri piyasada faaliyet 
gösteriyorsunuz? 

Ralf Ostermann: Babamdan 1991 yılında benzin istasyonunu 
devraldığımdan beri sürekli olarak araç servisi işimizi geliştirdik ve 
ekibimizi büyüttük. Klima cihazlarının artan önemini, henüz 1991 
yılında görmüştük ve o zamandan beri bu hizmeti sunmaktayız. 

MAHLE Aftermarket news: Klima servisindeki özel zorluklar 
nelerdir?

Ralf Ostermann: Klima servisi etkin bir şekilde piyasaya sürülmeli. 
Birçok araç sürücüsü klima cihazlarının bakımının düzenli olarak 
yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Aslında bu, yal-
nızca araçlarının soğutma sistemi için değil kendi sağlıkları için de 
çok önemlidir. Bu nedenle klima mevsimi olan Nisan ve Haziran 
ayları arasında, yani yaz ayları gelmeden önce, etkin bilgilendirme 
çalışmaları yapıyoruz. Ancak klima soğuk kış mevsiminde de 
dikkat edilmesi gereken bir konu olarak kalmalıdır. Klima cihaz-
larının havanın nemini alma işlevi sayesinde, kış sürüş güvenliğine 
önemli katkı sağladıklarını ve klima kompresörü ve contaların 
zarar görmesini önlemek için sürekli olarak kullanılmaları gerektiği 
konusunda müşterilerimizi sürekli olarak uyarıyoruz.

MAHLE Aftermarket news: Ve klima servis paketiniz hangi 
hizmetleri içeriyor?

Ralf Ostermann: Görsel ve işlev kontrolünden sonra sistemin 
soğutucu maddesi ve kompresör yağı değiştirilir. Kabin hava filtresi 
de yenilenir. Olası sızıntıları saptayabilmek için, soğutma sistemine 
UV katkı maddesi ekleriz. Burada önemli olan elbette, tüm sistemin 
dezenfekte edilmesidir; böylece sağlığa zararlı mantar ve bakteriler 
gibi mikro organizmalar temizlenir.

Autozentrum Ostermann 
üst yönetimindeki iki kişi: 

Şirket sahibi Regina Ostermann 
ve sorumlu genel müdür 

Ralf Ostermann.

Klima
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MAHLE Aftermarket news: Geçen yıl MAHLE Aftermarket 
üzerinden soğutucu madde R134a için bir Behr klima servis cihazı 
edindiniz. Bu cihazla ilgili hangi deneyimleri yaşadınız?

Ralf Ostermann: Cihaz, oldukça yüksek nitelikli ve kullanıcı dostu; 
servis işlemi sorunsuz ve etkin gerçekleşiyor. Özellikle otomatik 
işlevi çok kullanışlı - soğutucu maddenin emilmesi ve rejenere 
edilmesi işlemleri büyük ölçüde kendi başına gerçekleşiyor, dola-
yısıyla teknisyen bu sırada başka görevler için zaman bulabiliyor.

MAHLE Aftermarket news: Deponuza baktığımızda, MAHLE 
Original ve Knecht ürünlerinden oluşan geniş bir envanter gördük.

Ralf Ostermann: Biz de nedensiz bölgemizde en başarılı araç 
servislerinden biri durumuna gelmiş değiliz. Gerçek hizmet odaklı 
çalışma ve hizmet vermekten keyif almanın yanı sıra sunduğumuz 
orijinal donanım ürünleri ve marka kalitesi, müşterilerimizi araç ile 
ilgili her şey için doğru partner olduğumuzu ikna ederken yarar-
landığımız en önemli satış argümanlarımızdır. 10 yıldır MAHLE 
Original ve Knecht motor parçaları ve filtrelerini monte etmekteyiz. 
Bu ürünlerle hem bizim hem de müşterilerimizin öyle iyi deneyimleri 
oldu ki, MAHLE Aftermarket ürün yelpazemizi, örneğin termostatlar 
ile genişletme kararını almış bulunuyoruz. 

Almanya yollarında şu an için yaklaşık 45 milyon motorlu taşıt seyir halinde bulunmaktadır. Bunlar, otomotiv Aftermarket’e 
ait 20.000’den fazla bağımsız araç servisine bakım ve onarım hacmi sunmaktadır. Bağımsız araç servisleri, oluşan tüm 
onarımın % 44’ünü üstlenmekte ve paylarına tüm bakım çalışmalarının % 33’ü düşmektedir. Almanya’da gittikçe daha 
fazla araç klima cihazı ile donatılmakta olduğundan ki bu oran halen tüm araç envanterinde % 86, yeni araçlarda ise 
% 93’ü bulmaktadır. Klima cihazı konusunda uzmanlık ihtiyacı, hem kısa hem de uzun vadede artacaktır. Her geçen 
gün daha fazla bağımsız araç servisi, hizmet yelpazesini klima servisi ile genişletmektedir. Bu konuda motive olmuş 
firmalardan biri, Meerbusch, Rheinland’daki Autozentrum Ostermann firmasıdır. 

DEĞİŞİMİ
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XYERİNDE

Hava, yağ, hidrolik ve yakıt filtresi elemanlarından vidalı 
yağ ve yakıt hattı filtrelerine ve komple yağ filtresi, yakıt 
filtresi ve emiş modülleri ile hava filtresi ve hava kanalı 
sistemlerine kadar, MAHLE Filtersysteme Austria, orijinal 
donanım ve Aftermarket müşterilerine büyük bir ürün 
yelpazesi sunmaktadır.

TEMEL ARAŞTIRMALARDAN NİHAİ ÜRÜNE KADAR
En son teknoloji ile donatılmış bir araştırma ve geliştirme depart-
manı, üretim merkezinin inovasyon gücünü ve sistem uzmanlığını 
güvence altına almaktadır. Buradaki testler ve hesaplamalar, 
Stuttgart’taki merkez ile koordineli olarak yürütülmektedir. Böy-
lece temel araştırmalardan konstrüksiyon ve testlere ve seri üre-
tim için hazır hale getirmeye kadar, tüm ürün geliştirme süreci 
yerel olarak yürütülebilmektedir. Başarıları, firma içi üretim derin-
liğinden, yani dışarıdan parçaların satın alınmasına fazla gerek 
duymamalarından kaynaklanmaktadır. Tesis bu süreçte, ham-
madde işleme alanındaki kompleks bilgi birikiminden (ağırlıklı 
olarak çelik levha, kâğıt ve plastik) ve dar tolerans değerlerini ve 
filtre malzemelerinin kendilerine özgü özelliklerini koruyabilmeyi 
sağlayan gerekli enjeksiyon döküm araçları için özel makine ve 
donanım imalâtı departmanından yararlanmaktadır. 

Üretim sürecindeki bir filtre, filtre bileşenleri ve gruplarının parça 
üretiminden başlamak üzere birçok aşamadan geçer. Komple 
filtreler montaj hattında monte edilir. Gerekli fonksiyonlar ve ölçüler 
her üretim aşamasında, proses parametreleri, tasarım ve kalite 
spesifikasyonları doğrultusunda güvence altına alınır. 

Satın alma ve tedarik süreçleri de piyasa gereksinimlerine tam 
ayarlanmıştır: Başlangıçta filtreler, optimum parti büyüklüklerinde 
nötr tasarımda üretilmekte ve otomatik yüksek raf sistemine kal-
dırılmaktadır. Daha sonra günlük gelen siparişlere bağlı olarak, 
müşteriye özgü, istenen zaman ve miktarda özenle etiketlenir, 
paketlenir ve sevk edilir. Sonradan devreye giren bu yalın sipariş 
tabanlı süreç (sipariş bazlı üretim) sayesinde St. Michael’deki 
üretim merkezinde, yüksek esneklik, mükemmel teslimat perfor-
mansı ve aynı seviyede kalan ürün stokları ve dolayısıyla belirgin 
rekabet avantajları ile gerçekleştirilebilmektedir.

KALİTE VE İNSANIN ROLÜ 
Sıfır hata oranı, yüzde 100 uyumlu tasarım, mümkün olan en 
yüksek esneklik, hızlı ürün tedariki - otomotiv sektöründeki böy-
lesi talepler gittikçe daha zorlu ve uygulanmaları ise gittikçe daha 
karmaşık hale gelmektedir. Bay Marc Wittlinger, MAHLE 
Filtersysteme Austria, Fabrika Müdürü OES / Aftermarket, hedef-
lerini şöyle özetliyor: Kalite temel odak noktamızdır, yani “hedef 
ve fiili değerlerin buluşma olgusu”.

Bir ürünün kalitesini, insanlar eskiden kendi elleriyle icra ettikleri 
işçilik ile belirlerken, günümüzde bu kalite standardı ek olarak BT 
destekli planlama sistemleri, tam otomatik yüksek teknoloji üretim 
hatları ve en modern izleme yöntemleriyle sağlanmaktadır. İnsanın 
etkisi gittikçe azalıyor mu? Marc Wittlinger, bu konuda şöyle diyor: 
“Deneyim göstermektedir ki, istisnasız hepsini burada kullanmakta 
olduğumuz birçok yararlı kalite yöntemi veya istatistiksel süreç 
izleme yöntemi bulunmakta, doğru uygulanmadığı sürece tüm 
bunlar sizi hiçbir zaman hedefe ulaştırmayacaktır. Kalite güvence 
sistemleri, ancak bunları kullanan kişiler kadar iyidir.” İşte Wittlinger, 
özellikle “yöntem bilgilerinin aktarımı, uygulanması, ilerletilmesi ve 
personel motivasyonunu” kaliteyi güvence altına almak için uygu-
lanacak önlemler olarak görüyor. Çünkü personelin kalite bilinci, 
sonuç itibarıyla ürünlerin de kalitesini belirlemektedir.”

Artan otomasyon oranı ile çalışanların becerileri de değişmektedir, 
artık gerçek üretim veya montaj sürecindeki payları azalırken, bu 
süreçlerin planlanması, tasarımı ve güvenceye alınması işlevlerin-
deki payları ise artmaktadır. St. Michael’deki MAHLE filtre üretim 
tesisinde iş, denetim ve teknik prosesler sürekli gözlemlenmekte, 
değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir. Sonuçlar, performans 
göstergeleri olarak sunulmaktadır. Bunları doğru yorumlamak ve 
böylece prosesleri başarıyla yönetmek ise yalnızca insanların 
üstesinden gelebileceği zorluklardır.

1969 YILINDAN BERİ AVUSTURYA, ST. MİCHAEL OB BLEİBURG KENTİNDE FİLTRE ÜRETİLMEKTEDİR. MAHLE 
FİLTERSYSTEME AUSTRİA, YILLAR İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 100 MİLYONDAN FAZLA PARÇA YILLIK ÜRETİM 
SAYESİNDE FİLTRELEME ALANINDA BİR UZMANLIK MERKEZİ HALİNE GELDİ. BAŞARININ FORMÜLÜNÜ ŞÖYLE 
ÖZETLEYEBİLİRİZ: İNOVASYON GÜCÜ, EN MODERN ÜRETİM TESİSLERİ VE SÜREÇLERİ, BELİRGİN BİR ŞEKİLDE 
MÜŞTERİYE ODAKLANMA VE YÜKSEK KALİTE STANDARDI. KISACA: İNSAN VE TEKNOLOJİNİN BİRLİKTE UYUM 
İÇİNDE ÇALIŞMASI.
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MAHLE Filtersysteme Austria GmbH

Personel: Yaklaşık 2.700
Toplam alan: 270.000 m², bunun
 Üretim ve idari hizmetler: 97.000 m² 
 Depolama ve lojistik: 30.000 m²
 (otomatik yüksek raf sistemi:
 38.500 ürün yeri)
Yıllık filtre üretimi: 
100 milyondan fazla parça 

Her şey gözetim altında: 
Emiş modülleri üretim izlemesi.

Son elden geçirmeler: 
Yakıt filtresi üretim hattında montaj çalışmaları.

En iyi şekilde tedarik: 
Enjeksiyon döküm üretimi için granül tedariki.

Yüzde 100 uyumlu: 
Üretimde kalite güvencesi.
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Şimdi tüm MAHLE Aftermarket katalogları, Müşteri Bilgilendirme Sistemi 
ve teknik broşürler gerçek anlamıyla elinizin altında - ve bunların içerdiği 
tüm bilgilere hızlı ve kolayca erişebilirsiniz: Yeni MAHLE Aftermarket 
mobil uygulaması ile. 

KAPSAMLI KULLANIM
Bu programı, iOS (iPad) ve Android işletim sistemli tabletler için temin edilebilirsiniz. 
MAHLE Library başlangıç ekranında mevcut tüm dokümanları bulabilir, bunları 
ya çevrimiçi okuyabilir ya da tabletinizdeki library’e aktarıp, çevrimdışı olarak 
yararlanabilirsiniz.

İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ İŞLEVSELLİK
Uygulamanın sizin için mümkün olduğunca kolay olması için, elektronik katalog-
ların tasarımı ve sayfa sırası, basılı kataloglar ile aynı tutulmuştur. Sistemin ürün 
kategorilerine göre düzenlenmiş olması, veri arayışını kolaylaştırmakta ve menü 
üzerinden doğrudan arama da sunulmaktadır. Ayrıca gereksinim duyduğunuz 
bilgileri bulmak, kullanışlı işlevler ile oldukça kolaydır. Dolayısıyla örneğin dokü-
manlarda konumlandırılan yer imleri sayesinde, doğrudan ilgili araç üreticilerine 
ait bilgilere ulaşabilmektesiniz. Buna ek olarak kendinize ait yer imi oluşturabilir 
ve notlar alabilirsiniz.

ULUSLARARASI VE PLATFORM ÜSTÜ
Bu uygulama ilk önce Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde ve 
en kısa zamanda Avrupa çapında Apple App Store ve Google Play Store’da 
“MAHLE Aftermarket App” adıyla, elbette ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 
Diğer diller hazırlık aşamasındadır.

YENİ: ARTIK KOMPLE MAHLE AFTERMARKET KATALOG, İPAD VE ANDROİD TABLETLER İÇİN MOBİL UYGULAMA OLARAK 
TEMİN EDİLEBİLİYOR.

mobil uygulaması 

Kalkış için hazır: Giriş ekranı 
sizi doğrudan en önemli 
uygulamalara yönlendiriyor.

Aradığınızı kolayca bulabilirsiniz: 
MAHLE Library.

İyi düzenlendi: Ürün kategorileri 
veri yönetimini kolaylaştırıyor.

Hızlı: Doğrudan arama.

ARTIK

MEVCUT!
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Bir sergi standı, katılımcının kartvizitidir. Bu nedenle yeni MAHLE 
Aftermarket kurum içi sergi standının tasarımı ve uygulanmasında 
kısmen çelişkili bakış açılarının dikkate alınması gerekmekteydi: 
Bir taraftan şirketin kurumsal tasarımı optimum seviyede hayata 
geçirilmeliydi. Diğer taraftan çok sayıda teknik beklentinin karşı-
lanması gerekmekteydi: Esneklik, isteğe göre uyarlanabilirlik ve 
kullanım, yüksek dayanım kadar önemliydi - çünkü turbolar, kom-
presörler, motorlar kesinlikle “hafif sıklet” değildir. Ve son olarak 
yeni standın dış görünüşü, MAHLE Aftermarket markası ve ürün-
lerinin kalitesine uygun olarak yüksek kalitesi ile göz doldurmalıdır.

Çözüm, ünlü fuar sistemleri üreticisi Burkhardt Leitner constructiv 
ile birlikte geliştirildi: Manyetik bağlantısı olan bir akıllı düğüm-
çubuk sistemi baz alınarak tasarlanan ve yerçekimsizlik etkisi 
veren bir iletişim alanı, ziyaretçi akışına açılmakta, burada sergi-
lenen nesneleri estetik çerçeve içinde sunmakta ve bunların yanı 
sıra diyaloglar için sakin ortamlar da sağlamaktadır. Çok sayıda 
ödül kazanan bu sistem, 30 ila 40 metrekarelik stand alanlarında 
kullanılabilmektedir.

MAHLE AFTERMARKET HER YIL ÇEŞİTLİ FUARLARA KATILMAKTADIR. ŞİRKETİMİZ ÖNEMLİ 
ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİN YANI SIRA, BÜYÜK TOPTANCI İŞ ORTAKLARININ KENDİ BİNA-
LARINDAKİ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SERGİLERE DE DAVET EDİLMEKTEDİR. ORADA BİZİ DAHA 
KOLAY BULABİLMENİZ İÇİN SON DERECE CAZİP BİR STAND SİSTEMİNE YATIRIM YAPTIK.

MAHLE Aftermarket fuar standının 
sunduğu modern iletişim ortamı: 
Manyetik bağlantılı düğüm-çubuk 
sistemi.

göz önünde 

Yeni MAHLE Aftermarket stand 
konseptinin resmi prömiyeri, 
Lyon Solutrans Fuarı’nda 
(19. – 23.11.2013) kutlanıyor.

HER ZAMAN
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Araç servisi ortamı.

Ana mesaj.

Ürün: 
Örnek uzmanlık. 

SMART PART(ner)
medyada

Reklamın alt bölümünde MAHLE Aftermarket’in geniş ürün gamından önemli bir 
ürün alınıp sunulmakta ve buna eşlik eden gerekli metin alanları da genel ve ürüne 
özel konularda bilgiler içermekte: Üretim ve kalite seviyesi, örneğin yakıt tasarru-
funa olan veya emisyonun azalmasına olan katkısı gibi ürünün kendisine özgü 
nitelikleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bir metin kutusu, içerdiği tanım, kullanım 
bilgisi ve sipariş numarası ile doğrudan gösterilen ürüne atıfta bulunmaktadır.

Dikkat çekici sayfa düzeni, entegre modüler sistem ile maksimum esneklik ve 
yüksek fark edilme değeri sağlamaktadır. Yedek parça sektörü ve araç servisle-
rindeki MAHLE Aftermarket partnerleri, uluslararası güçlü bir marka ve ürün port-
föyünün hem piyasa hem de gereksinim odaklı yaşama geçirilmesinden büyük 
yarar elde etmektedir. Veya başka bir deyişle: MAHLE Aftermarket - bölgesel ve 
uluslararası Akıllı parça - Akıllı iş ortağı.

“Akıllı parça - Akıllı iş ortağı” ana mesajı, kendisini hem parçalara, yani 
ürünlere hem de otomobil Aftermarket ile olan gerçek anlamdaki iş 
ortaklığına işaret etmekte ve şu alt satır ile hedefini ortaya koymaktadır: 
“Yedek parça sektörü ve araç servisleri için geleceğe dönük girişim”. 

Reklamın üst kısmında MAHLE Aftermarket ürünlerinin monte edildiği yer bulu-
nuyor: Gerek çeşitli uluslar, gerekse binek araç ve ticari taşıt bölümleri için 
düzenlenebilen araç servisi sahneleri burada baz olarak alınıyor. Linkleri verilen 
metin yapıtaşları, günümüzde elektronik ortamda hakim olan okuma alışkanlığına 
uygundur: Kısa, özlü ifadeler, MAHLE Aftermarket müşterilerinin gereksinimlerini 
yansıtıyor. MAHLE Aftermarket’in algıladığı - ve karşıladığı gereksinimler. Örnek 
olarak, geniş ve gereksinim odaklı bir ürün yelpazesi, yüksek stok mevcudiyeti, 
verilerin ve bilgilerin temin edilmesini sayabiliriz.

MAHLE AFTERMARKET, GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİDEN ÇOK DAHA FAZLASIDIR. ARAÇ SERVİSLERİ KENDİLERİNİ 
RAKİPLERDEN AYRI TUTABİLMEK VE GELECEKTE DE FORMDA KALABİLMEK İÇİN, ACİL OLARAK GEREKSİNİM DUY-
DUKLARI HER ŞEYİ MAHLE AFTERMARKET’TEN TEMİN EDEBİLİR: ORİJİNAL DONANIM KALİTESİNDE ÜRÜNLER, 
TEKNİK BİLGİLER VE EĞİTİM, ARIZA TEŞHİS VE SERVİS ALANINDA UZMANLIK. “AKILLI PARÇA - AKILLI İŞ ORTAĞI” 
SLOGANI ALTINDA KAPSAMLI BİR ÜRÜN GAMI ULUSLARARASI FUARLARDA TANITILDI. ŞİMDİ BUNU DESTEKLEYİCİ 
ULUSLARARASI YAZILI BASIN KAMPANYASI BAŞLIYOR. 
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