
daha fazla “teOri ve uYgulama” - YOğunlaştırılmış araç 
servisi uzmanlık Bilgisi, güncel mOntaJ iPuçları ve çOk 
değerli teknik Bilgiler! Sayfa 10’dan itibaren.

ile ilgilidir
teknik 

Her şey

mahle Aftermarket news’in bu sayısı için yine ellerimizi 
kirlettik. uygulama yerine, araç servislerine gittik ve maHle 
mühendisleri sorunları çözerken, onları izledik. arızaya yatkın 
turboşarj hakkındaki söylentilerde herhangi bir gerçeklik payı 
olup olmadığını araştırdık (ve bu arada zamanında yapılan 
yağ ve filtre değişiminin turboşarj hasarlarına karşı en iyi si-
gorta olduğunu öğrendik). ve maHle original ve knecht yağ 
filtrelerinin tam anlamıyla yerlerinin doldurulamaz olduğunu 
veya bunun ancak maHle original ve knecht yağ filtreleri ile 
mümkün olduğunu kavradık. Daha sonra, sonuç olarak ne 
çıkacağını tam olarak bilmek istedik: mevcut ve gelecekteki 
egzoz emisyon standartları konusunda ne gibi kararlar alına-
bileceğini araştırdık. 

elbette bu sayımızda sektörün konuştuğu konular hakkında 
daha fazla bilgi de bulabileceksiniz: Örneğin, behr çoğunluk 
hisselerinin artık maHle’ye ait olduğu gerçeği hakkında. veya 
otomobil aftermarket’te en çok imrenilen ödüllerinden birisi 
hakkında. veya maHle aftermarket’in tüm dünyadaki müşte-
rilerine daha iyi bir hizmet verebilmek için hangi yatırımları 
yaptığı hakkında. burada somut olarak, rusya - obninsk’teki 
yeni, en son teknoloji depolama tesisinden söz ediyoruz. ayrı-
ca sürekli bilgi akışı konusunu da ele alacağız. arka sayfada, 
daha ayrıntılı olarak technical messenger üzerinden bu bilgi-
lere nasıl kolayca erişebileceğinizi anlatacağız. ancak önceki 
sayfalar da sizin için kesinlikle çok bilgilendirici olacaktır. Size 
bu sayımızda da iyi okumalar diliyoruz.
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Arnd Franz,
MAHLE Aftermarket Bölümü 
Genel Müdürü.

Xeditörden

Bir şirketin, bir markanın en büyük varlığı - ürün ve hizmet kalitesinden bile önce 
gelen - müşteri memnuniyetidir. Kışkırtıcı bir iddia? Hem evet hem hayır, sonuç 
itibarıyla bu unsurlar karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Bu nedenle bizim için 
başarı ölçüsü, ürünlerimizin sayısı veya ciro miktarı değildir. Aksine, sunduğumuz 
ürünler ve hizmetler ile sizin başarılı olup olmadığınız önemlidir. Yani, sizin mem-
nuniyetinizdir. Ve sizlerin memnuniyeti için belirleyici olan faktörleri sürekli geliş-
tirmek, beyan ettiğimiz hedefimizdir. Dolayısıyla, hem MAHLE Aftermarket’in 
hâlihazırda yerleşik olduğu pazarlarda hem de yeni girmekte olduğumuz pazar-
larda yedek parça sektörü ve araç servisleri ile olan iletişimimiz, sürekli diyalog 
ve gerçekten hizmet odaklı çalışmanın izlerini taşımaktadır. 

Bu yol gösterici ilkenin varlığı, Rusya’nın Obninsk kentinde açtığımız yeni satış 
ve dağıtım şubemiz ile yansıtılmaktadır. Bu şubemiz üzerinden Rusya ve 
Beyaz Rusya’daki müşterilerimize, kendilerinin büyüme planlarının uygulan-
masında mümkün olan en iyi ürün ve hizmet kalitesini yerinde sunarak des-
tek vermekteyiz.

En yeni üyemizi müşterilerimizin gereksinimlerini dikkate alarak donattık: 
MAHLE’nin Behr’deki % 51’lik çoğunluk hissesi ile yalnızca kendi uzmanlık 
kapasitemizi değil, aynı zamanda müşterilerimizin uzmanlık alanını da genişlet-
mekte ve bu sayede onlara, termostatlar ve klima servis cihazlarında olduğu 
gibi, iklimlendirme alanında da yeni satış potansiyelleri sağlamaktayız.

Turboşarj ve termostat gruplarıyla ilgili ürün gamımızın çeşitlendirilmesi ve 
genişletilmesi, bizim yalnızca piyasanın gereksinimlerini bildiğimizi değil, aynı 
zamanda bunların gereksinim odaklı kullanabildiğimizi göstermektedir. Buna 

bağlı olarak, ticari araçlar filtre teknolojisinde olduğu gibi, sürekli yeni pazar 
segmentlerine yatırım yapmaktayız. 

Partnerlerimize aktardığımız bilgilerin kalitesi ve sürekliliği bizim için aynı dere-
cede önemlidir: İster kişisel olarak aktarım olsun, örneğin hem satış partner-
lerimize hem de araç servislerimize sunduğumuz eğitim seminerlerindeki gibi, 
ister dijital ortamda bilgi aktarımı olsun. Burada, özellikle dünyanın herhangi 
bir yerinde, araç servislerindeki müşterilerimize gerçek teknolojik katma değer 
sunan Technical Messenger’ı veya MAHLE Aftermarket elektronik kataloglarına 
ve teknik broşürlerine erişimi sağlayan ve iOS ve Android işletim sistemlerinde 
çalışan akıllı telefon uygulamalarımızı kastediyoruz. 

Bu bilgi alışverişini desteklemek amacıyla, ithalatçılarımız ve satış partnerlerimiz 
tarafından organize edilen fuarlardan yararlanarak, araç servislerindeki müş-
terilerimizle doğrudan temas sağlamaktayız. Çünkü böylesi ortamlarda her bir 
müşterimizin beklentisi ve gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için en iyi fırsat ortaya çıkmaktadır.

Bu gereksinimlerden biri hiç kuşkusuz, patent ihlâli ve patent hırsızlığına karşı 
korunma da dahil olmak üzere, korunma ve güvenliktir. Bu yasa ihlâli, yalnızca 
üretici firma olarak bizi değil, aynı ölçüde sizi de kişisel olarak ilgilendirmektedir. 
Sonuç itibarıyla burada, sizden haklı olarak yüksek onarım kalitesi bekleyen 
müşterilerinizin, sürücülerin güvenliği söz konusudur. Dolayısıyla bu tür kabul 
edilemez yasa ihlâllerine karşı, sıkça bizi böylesi durumlar hakkında bilgilendiren 
müşterilerimizin desteği ile aktif bir şekilde önlemlerimizi almaktayız. Bu sayıda 
yeniden bu konunun teknolojik unsurlarını patentini alındığımız pimli tahliye 
düzeneğimiz yardımıyla ele alıyoruz (daha fazlası sayfa 10 ve 11’de).

Geleceğe dönük girişimimiz “Akıllı parça - Akıllı iş ortağı” sözünü yalnızca cazip 
bir slogan olarak görmediğimizi, aynı zamanda bu kavramın tarafımızdan her 
gün yaşanmakta olduğunu çok sayıda örnek göstermektedir. Bugün ve yarın, 
Avrupa’da ve dünyanın her yerinde. Satış departmanlarında, araç servislerinde 
ve otomotiv onarım atölyelerindeki müşterilerimiz ve partnerlerimiz olarak şuna 
emin olabilirsiniz: MAHLE Aftermarket’e her zaman güvenebilirsiniz. Yani, 
bizimle konuşun, bizden talepte bulunun ve bizden yararlanın. Yeni ilham kay-
nakları ve yeni gelişim fırsatları görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla, 

Arnd Franz

Sayın okuyucular,

smart Part(ner) [akıllı Parça - 
akıllı iş Ortağı], Bizim için caziP 
Bir slOgandan daha fazlasıdır. 
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sektör haBerleri

Her ikisi de küçük birer onarım atölyesi olarak işe başlamıştı. Her ikisi de oto-
motiv sektöründe ve otomotiv sektörü ile büyüdü. Her ikisi de alanlarında stan-
dartları belirledi ve icatları ve inovasyonları ile piyasaya şekil verdi. Her ikisinin 
de kökleri Stuttgart’ta, birbirinden iki adımlık bir uzaklıkta bulunmaktadır. Ve her 
ikisi de motor tahrik sistemi ve çevresine odaklanmıştı. Bunlardan Julius Behr, 
100 yıl önce ilk otomobil radyatörünü imal etti; bundan az bir süre sonra, 1957 
yılında Behr Radyatör ve Soğutma Sistemleri firması, tüm Avrupa’da ilk kez bir 
binek araç için ısıtma ve havalandırma kontrollü klima sistemini üretti ve geçen 
yüzyılın 80’li yıllarından itibaren otomobilin nihai olarak konfor bölgesi olduğunu 
kabul ettirdi: 7 serisi BMW’lerde ilk kez gösterime sunulan tam otomatik klima 
cihazı ile. Diğeri, yani Mahle kardeşler ise motor deneme atölyelerinde hafif 
alaşım pistonu ve ilk alüminyum pistonu icat etti... ve daha sonra şirketleri sek-
törde artık “Piston Üreticisi MAHLE” olarak anılmaya başlamıştı. Ancak MAHLE 
mühendisleri çok daha fazlasıyla, motor bölmesindeki tüm bileşenlerin uyum 
içinde çalışmasıyla ilgilenmekteydi. Örneğin birleşik kam mili, soğutma galerili 
piston, tam sentetik malzemeden üretilen ilk yağ filtresi... ve geçen yüzyılın son 
onyılında hayret uyandıracak kadar tasarruflu üç silindirli bir downsizing motoru 
geliştirdiler. Mühendislerimiz küçülerek güçlenme konseptinin uygulandığı içten 
yanmalı bu motorda hâlâ yüksek potansiyelin varlığını çok sayıda özellik ile etki-
leyici bir şekilde sergileyebildi. Bu ünite, sürtünmenin önemli ölçüde azaltılması 
ve mükemmelleştirilmiş termal dinamik ile puan toplamaktadır.

ISI, SoĞUtmaYa Gerek DUYar
MAHLE mühendisleri konuyu erken kavramıştı: Üniteler küçüldükçe ve perfor-
mansları arttıkça soğutmanın önemi de artmaktadır. Ancak yüksek verimliliğe 
sahip bir sıcaklık yönetim sisteminin önemi, yalnızca içten yanmalı motorda 
artmamakta, aynı zamanda aracın artan oranda elektrifikasyonu ile ısıtma ve 
soğutma devridaimleri de güçlü çevre birimlerine gittikçe daha fazla gerek 
duymaktadır. Böylece komşu Behr ile ilk bağlantılar oluşmaya başladı ve bu 
bağlantılar 2009 yılında bir holding katılımı ile somutlaştırıldı ve sonraki yıllarda 
daha fazla geliştirildi. MAHLE, 1 Ekim 2013 yılından beri Behr firmasında çoğun-
luk hissesine sahiptir ve Behr artık MAHLE Behr olarak adlandırılmakta ve 
MAHLE Grubunda ısı yönetimi bölümünü oluşturmaktadır. Birleşme, her iki 
partner için, özellikle egzoz gazı devridaimi (EGR) ve ara soğutma (intercooler) 
alanlarında yüksek bir sinerji potansiyeli oluşturmaktadır. Bu ünitelerin önemi, 
turboşarjlı motorlarda yakıt tüketimi azaltımı alanında giderek artmaktadır.

İkİ katI İNoVatİf
Behr ile birlikte geliştirilen emme hattına entegre edilmiş dolaylı ara soğutma, 
MAHLE ve Behr arasındaki mükemmel işbirliği için güzel bir örnek olarak gös-
terilebilir. Bu ünitenin “basamaklandırılmış intercooler” olarak adlandırılan çok 
kademeli konstrüksiyonu sayesinde, daha yüksek ısı yayınımı ve böylece şarj 
havası sıcaklığının daha fazla düşürülmesi mümkün kılınmakta, bu da yakıt 
tüketiminin azalması ve/veya torkun artırılması için kullanılabilmektedir. Yanma 
işleminin sürdürülebilir iyileştirmesi, iki şirketin birbirini ne kadar iyi tamamladı-
ğının bir göstergesidir: Hava emiş modülleri MAHLE’den, intercooler ise MAHLE 
Behr’den gelmektedir.

Diğer bir ağırlık noktası, klima sistemlerinin ve klima servis cihazlarının geliştiril-
mesi ve üretim çalışmalarıdır. Orijinal donanım olarak güncel monte edilen 
sistemleri tamamlamak adına, şu sıralar yoğun bir şekilde gelecekteki R744 
(CO2) kullanımı üzerine çalışılmaktadır.

1 ekim 2013’den itiBaren resmiYet kazandı: Behr ve mahle BirBirine ait, Behr artık mahle Behr 
Olarak faaliYet gösteriYOr… ve mahle gruBunda ısı Yönetimi Bölümünü OluşturuYOr. 

rakamlarla şirket Birleşmesi
MAHLE, şimdiye kadar dünya çapında 100 üretim merkezi ve yedi araştırma 
ve geliştirme merkezinde toplamda yaklaşık 48.000 çalışana sahipti. Bu 
rakamlara ilave olarak, Behr ile birlikte 16.000 çalışan, 38 üretim merkezi 
ve üç büyük AR&GE merkezi gelmektedir. Behr’in termostat ürün programı 
ve klima servis cihazları, MAHLE Aftermarket üzerinden, tanınmış uluslara-
rası satış partnerleri ve lojistik merkezleri yoluyla otomobil Aftermarket’e 
sunulmaktadır.
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Birlik 
Mükemmel 

Emme manifolduna entegre edilmiş “basamaklandırılmış intercooler” 
- MAHLE ve Behr arasındaki işbirliği ile oluşan sinerji için bir örnek.
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depolama alanı: 10.000 m²
Ofis alanı: 1.200 m²
Personel: Yaklaşık 30 
depolama kapasitesi:  6.000 palet yeri, 4.500 küçük parça yeri
depo malları: Yaklaşık 5.000 farklı tür
Pazarlama bölgesi: Rusya ve Beyaz Rusya

mahle aftermarket’in rusYa’da kendisine ait sOn derece mOdern dePOYa sahiP Bir OrganizasYOn 
kurması, gerçek anlamda müşteriYe Yakınlık sağlamakta ve Bununla dOğu avruPa Pazarındaki 
tedarik kalitesini iYileştirmek için en iYi kOşulları sunmaktadır.

mega
PiYasanın

Yerinde

Bir taraftan araçlardaki yüksek yaş ortalaması, diğer taraftan ciddi artış oran-
ları (2012 yılında yalnızca 2,9 milyon yeni binek araç) ile karakterize edilen 40 
milyonu aşan bir taşıt envanteri: Dünyanın en büyük ülkesindeki otomotiv yedek 
parçası pazarı bir patlama yaşamakta ve talep artmaya devam etmektedir. 
MAHLE Aftermarket, Rusya ve Beyaz Rusya’daki müşterilerinin Audi, Ford ve 
Lada, Renault, Škoda ve VW gibi tüm önemli binek araç markaları için ve MAN, 
Mercedes-Benz, Scania ve Volvo gibi saygın uluslararası üretici firmaların ticari 
taşıtları için filtreler, motor parçaları, termostatlar ve turboşarjlara olan gerek-
sinimlerini daha önce Almanya’dan karşılamaktaydı. Büyüyen Doğu Avrupa 
pazarını daha verimli desteklemek için orada bulunma gereklidir. MAHLE 
oradaki mevcudiyetini şimdi kendisine ait bir satış ve dağıtım şubesi ile göste-
rebilmektedir.

mÜŞterİlere 2.000 kİlometre Daha YakIN
Kaluga bölgesinde Moskova’nın yaklaşık 100 km güney batısında, Obninsk 
kentinin Vorsino endüstri parkında, 10.000 metrekarelik bir depolama kapasi-
tesine sahip, son derece modern MAHLE yedek parça dağıtım merkezi kuruldu. 
İnşaata başlamadan önce bir yıllık plan döneminden geçildi; bu dönemde 
depolama kapasiteleri ve boyutları belirlendi, uygun BT sistemleri, depolama 
donanımları, kumanda ve kontrol sistemleri saptandı ve depoya alma ve depo-
dan çıkarma süreçleri tanımlandı. 2012 yılının Eylül ayında temel atma işlemi 
gerçekleştirildi... ve henüz 2013 Ekim sonuna gelindiğinde, Moskova ikliminden 
kaynaklanan yoğun yağış ve düşük sıcaklıkların tarafları maruz bıraktığı büyük 
zorluklara rağmen, inşaat çalışmaları tamamlanabildi. 2014 yılının başından beri 
yeni depo tesisi çalışır durumda - artık MAHLE Aftermarket yerinde, Rusya ve 
Beyaz Rusya pazarına doğrudan tedarik sağlayabiliyor. 

MAHLE Aftermarket Ocak 2014 tarihinde Obninsk’te bir depolama tesisini hizmete açtı.

TAM ORTASINDA 

DePoDa Çok SaYIDa aVaNtaJ
MAHLE Aftermarket, artık Rus ve Beyaz Rus müşterilerine kapsamlı bir servis 
paketi sunuyor:

  daha hızlı tedarik: Ürünlerin Rusya’da lokal depolanması sayesinde teslim 
süreleri belirgin bir şekilde kısalmıştır.

  gümrük işlemlerinin ortadan kalkması: MAHLE Aftermarket tarafından 
ürünler gümrüklendirilmiş olarak teslim edilmekte, bu da müşterilerin gümrük 
harçları ve formalitelerinden kurtulmalarını sağlamaktadır.

  ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması: Ürünün alıcıları ve satıcılarının 
merkezleri aynı ülkede bulunmakta, ödemeler Rus Rublesi olarak gerçek-
leşmektedir.

  mahle müşteri hizmetleri desteği: Müşteriler ile doğrudan Obninsk’teki 
uzman MAHLE Aftermarket satış ekibi ilgilenmekte ve onlara daima gereken 
özeni göstererek yardımcı olmaktadır.

  daha kolay iletişim: Müşteri ile diyalog, anadilde gerçekleşmektedir.
  teknik destek: MAHLE Aftermarket uzmanları, bölgede teknik eğitimler ve 

sunumlar yardımıyla kapsamlı onarım teknik bilgisi aktarmaktadır.

YÜkSek PerformaNS, YÜkSek BekleNtİler 
Yeni MAHLE Aftermarket organizasyonu ile sipariş işlemlerinde önemli iyileş-
tirmeler gerçekleştirilmektedir. Bölgede mevcut olmak, piyasa duyarlılığını 
artırmakta ve müşteri gereksinimleri, rekabet ve diğer başarı faktörleri hakkında 
daha iyi öngörü sahibi olmayı sağlamaktadır. MAHLE Aftermarket Doğu Avrupa 
Pazarlama Direktörü, Eckart Fritz de merkezi depolama tesisinin kurulmasını 
Rusya ve Beyaz Rusya Aftermarket’inin kazanılmasında önemli bir adım olarak 
görmektedir: “Rusya’nın tam merkezinde mevcut olmak, bizi sunduğumuz 
ürünleri piyasadaki gereksinimlere uygun olarak düzenleyecek ve tedarik kali-
tesini dikkate değer bir şekilde iyileştirebilecek bir konuma getiriyor ve böylece 
müşterilerimize premium ürün yelpazesine daha kolay erişim sağlıyor. Satış, 
lojistik, teknik servis ve yönetimdeki yeni ekibimiz sayesinde, bu konuda ken-
dimizi en iyi şekilde hazırlamış olarak görüyorum.”

n e w s
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Xen çOk göze çarPanlarX

mahle mOtOr sPOrları: maranellO’dan BüYük övgü.

Ferrari, 2001 yılından itibaren geçen on iki ay içinde özellikle büyük performans 
göstermiş olan tedarikçi partnerlerini ödüllendirmektedir: “Best GT Supplier 
Award” ile. Burada özellikle teknoloji, rekabet edebilirlik ve inovasyon kriterleri 
ön plana çıkmaktadır. Ferrari Başkanı Luca di Montezemolo resmi ödül töre-
ninde düşüncelerini, “Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız, Ferrari’nin tüm dünyada 
yarış pistlerinde ve yollarda elde ettiği başarılı sonuçlar için vazgeçilmezdir” 
şeklinde dile getirdi. 

Uzun yıllardır şaha kalkmış at ile simgeleşen bu markanın geliştirme partneri ve 
tedarikçisi olarak faaliyet gösteren MAHLE, özellikle motor alanında verdiği 
destek için, gıpta edilen bu ödüle lâyık görüldü. Ödülün takdimi, Maranello’daki 
geleneksel “Podio Ferrari”de gerçekleşti. MAHLE Motor Sporları Bölümü 
Başkan Yardımcısı Fred Türk, orada tüm MAHLE ailesi adına büyük rağbet 
gören bu ödülü aldı. 

Resmi Scuderia sürücülerinin ikisi Fernando Alonso ve Felipe Massa da orga-
nizasyonda hazır bulunmaktaydı ve teşekkürlerini çok özel tarz ve biçimde 
sundular: Tören sonrasında Fred Türk’ü bir Ferrari F12 Berlinetta’nın içinde 
Fiorano yarış pistinde bir geziye davet ettiler.

mahle mOtOr sPOrları

Stuttgart yakınlarında Fellbach’taki MAHLE Motor sporları tesisinde 
yarış sporu için gerekli tüm temel süreçler bir araya getirilmiştir, burada 
diğerlerinin yanı sıra motor sporları ve seri üretilen yüksek performans 
araçları için pistonlar ve silindir bileşenleri geliştirilmekte, işlenmekte ve 
özel yüzey kaplamaları ile donatılmaktadır. Burada motivasyonu yüksek 
160 uzman, seçici müşterilerin zorlu taleplerini esnek ve en kısa sürede 
karşılamak için çalışmaktadır. MAHLE Motor sporları birçok uluslarara-
sı yarış serisine uzmanlık bilgisi ve ürünler sağlamaktadır. Bu yüzden 
son yıllarda Formula 1’de çok sayıda dünya şampiyonluğu, MAHLE 
motor bileşenleri ile elde edilmiştir. 80 yılı aşkın süredir kazanılan bilgiler 
ve teknolojiler, seri araç geliştirme çalışmalarına dahil edilmektedir. 

Ferrari’si 
ÖDÜLLERİN



turboşarj
Binek araçlar/
transporter’lar için
Ürün tanımı

Mercedes-Benz 2,3 l, 72 kW, 4 silindir, dizel 
(motor: OM 601.970; araçlar: V sınıfı, Vito 110 TD)
001 TC 14348 000 (MAHLE Original) 

viDalı YaĞ filtresi
Binek araçlar için 

Ürün tanımı

1,2–1,4 l TSI/TFSI, 1,6 l, 4 silindir, benzinli, 60–136 kW 
(araçlar: Audi, Seat, Škoda, VW – çeşitli modeller)
OC 593/3 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

termostat
 Binek araçlar için 

Ürün tanımı

1,2 l, 51 kW, benzinli, imalat yılı 10/2007’den itibaren 
(araçlar: Fiat 500; Lancia Ypsilon; Ford Ka)
TI 149 88 (her biri MAHLE Original ve Behr)

kit
Sabit motorlar için

Özellikler:
Ürün tanımı

MAN, 18,3 l, 443–446 kW, imalat yılı 04/1998’den itibaren 
(motor: D 2842 LE 409)
Soğutma galerisi, segman taşıyıcı, pim delik burcu, grafit kaplama
229 59 90 (MAHLE Original)

suPaPlar
Ticari taşıtlar için

Özellikler 
Ürün tanımı

Deutz TCD 2015 V8, dizel, Turbo LLK, Euro 2, 340–703 PS, 11,9 l + 15,9 l, 
6 + 8 silindir (motorlar: BF 6 M 1015 C/CP, BF 8 M 1015 C/CP)
Bimetal, krom kaplamalı
Emme: 099 VE 31790 000 (MAHLE Original)
Egzoz: 099 VA 31791 000 (MAHLE Original)

Yakıt Hattı filtresi
Binek araçlar için 
Ürün tanımı

1.5 DCI, 47–78 kW (araçlar: Renault Clio III, Modus)
KL 832 D (her biri MAHLE Original ve Knecht)

Yeni ürünler
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Piston
Ticari taşıtlar için

Özellikler 
Ürün tanımı

MAN E2000, 18,3 l, 441 kW, imalat yılı 06/2000’den itibaren 
(motor: D 2840 LF 21/23/24/27/28; araçlar: MAN 40.600, 41.600, 50.600)
Segman taşıyıcı, grafit kaplama
227 PI 00101 000 (MAHLE Original)

Hava filtresi elemanı
Binek araçlar için 
Özellikler 
Ürün tanımı

1.6 i–1.8 i, 115–150 kW (araçlar: Mercedes-Benz C ve E sınıfları)
Uzun tarafında iki çapraz kesim, ters çevrilmiş sızdırmazlık
LX 2813 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

segman seti
Binek araçlar için 

Ürün tanımı

85–110 kW, N42B18, N45B16, N46B20 
(araçlar: BMW 120i, 316i, 318i, 320i)
081 RS 00101 0N0 (MAHLE Original)
47907680 (Perfect Circle)

termostat 
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

Motor: D2866, D2876, D0834, D0836 
(araçlar: MAN TGA, TGL, TGM)
TX 23 83 D (her biri MAHLE Original ve Behr)

Yakıt filtresi elemanı
Binek araçlar için 
Ürün tanımı

3.0 HDI, 177 kW (araçlar: Citroën C5, C6; Peugeot 407) 
KX 335 D Eco (her biri MAHLE Original ve Knecht)

turboşarj
Binek araçlar için 

Ürün tanımı

BMW 3,0 l, 135 kW, 6 silindir, dizel 
(motor: M57 D30, M57 306D1; araçlar: 330d/xd, X5)
082 TC 14411 000 (MAHLE Original)

Yeni ürünler
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SAKLI
aYrıntıda 

ÖNEMLİ OLAN HUSUS,

“Anlamıyorum. Ben muayene aralıklarına daima zamanında uydum ve tam olarak 
motor üreticisi tarafından öngörülen motor yağını kullandım. Ve şimdi… motor 
bozuldu!” Diye aracın sahibi şok geçirir. Ancak, o gün araç servisinde bulunan 
MAHLE motor uzmanlarının tanısı kesin: Kirlenmeden dolayı oluşan aşınma 

nedeniyle turboşarjda yatak hasarı. Yağ karterini sökerken korkutucu bir görüntü 
ortaya çıkar: Tüm motorda kurum ve sürtünme aşınmasından oluşan büyük 
birikintiler, biyel kollarında ve ana yataklarda yoğun aşınma. Veya MAHLE mühen-
disinin belirttiği gibi: “Motor, yağ filtresi olmadan çalıştırılmış gibi görünüyor.”

kendisi küçük, etkisi BüYük: Yağ filtresindeki Patentli Pim elemanı.
araç servisleri ve sürücüler sürekli olarak ağır motor hasarları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür birçok arızanın nedeni: Pratikte bir işlevi 
kalmamış bir yağ filtresinin monte edilmiş olmasıdır. çünkü bu filtre, belirleyici bir ayrıntıdan yoksundur. 

teOri ve uYgulama

n e w s
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aYrıntıda 

Orada ne Oldu?
Uzman personel, yağ filtresi gövde muhafazasını açar, filtre elemanını dışarı 
çıkarır ve hemen iki şey dikkatini çeker: Monte edilmiş olan filtre, araç üreticisinin 
öngördüğü niteliklere sahip değildir. Ve filtre elemanı, bariz bir şekilde üstlenmesi 
gereken işlevleri yerine getirmemiştir. Ama neden? Bunu anlayabilmek için, 
fabrikada orijinal donanım olarak monte edilen MAHLE yağ filtresi modülünün 
nasıl çalıştığını ve onu diğer sistemlerden ayıran özelliklerinin neler olduğunu 
bilmek gerekir.

Pim: Bir cOntalama elemanından daha fazlası.
Filtre elemanının uç diskinde bir siyah plastik mandrel monte edilmiştir. Sektörde 
iyi tanınan bu pim, bir o-ring conta ile donatılmıştır. Bu pim monte edilmiş durum-
dayken, filtre gövde muhafazasına tam olarak uyar ve onu sızdırmaz yapar.

temiz Bir çözüm.
Filtre değişiminde gerçekleştirilen dönme hareketi ile pim, filtre gövde muha-
fazasındaki deliği boş bırakır ve böylece gövde muhafazasında kalmış olan 

Diğer bir problem: Keskin kenarlı plastik kılıç, gövde muhafazası tabanında 
bulunan baypas valfına tehlikeli bir şekilde yaklaşabilir, ona zarar verebilir ve onu 
görev dışı bırakabilir. Bunun anlamı: Aslında yalnızca kısa süreli olarak belli 
durumlarda açık kalması gereken baypas valfı, artık hep açık kalabilir.

arka Plan Bilgisi: BaYPas valfının görevi ve işleYişi
Baypas valfının görevi, motorun yağ beslemesini düşük dış sıcaklıklarda dahi 
soğuk ve akışkanlığı azalmış viskoz yağ ile de olsa sürdürmektir. Burada yağı 
önce filtrelenmemiş olarak yağ devridaimine aktarır ve böylece yağlamayı 
güvence altına alır. Motor yağı ısınınca ve viskozitesi azalınca, baypas valfı hemen 
güvenli bir şekilde kapanır ve böylece tüm motor yağı filtre kâğıdından geçirilir. 

gizli tehlike ve vahim sOnuçları
Teknisyen için riskli tarafı: Böyle hasar görmüş bir baypas valfı, ilk önce belirti 
göstermez. Çünkü sürekli olarak açık olsa dahi motor önceleri sorunsuz çalışır, 
yağ kontrol ışığı söner ve dolayısıyla sürücüyü uyaramaz. Yani motor yağının açık 
kalmış baypas valfı üzerinden dolaşımını sürdürmesinin ve yağ filtresinin tamamen 

artık yağ, yağ karterine akar. Bu hiçbir artık bırakmaksızın boşaltma işlemi, çok 
önemlidir, iki nedenden dolayı: Birincisi, aksi takdirde arta kalan yağ yeni filtre-
nin montajı sırasında gövde muhafazasından dışarı çıkacaktır. İkincisi ise yağ 
değişiminin anlamı ve amacı, kullanılmış yağın mümkün olduğunca tamamen 
boşaltıp yenisi ile değiştirilmesidir. Yeni orijinal filtre de conta içeren pim ile 
donatılmış olduğundan, geri akış deliği montaj işlemi ile birlikte yeniden tama-
men kapatılmış olacaktır. Bu işlem, işletim sırasında motor yağının tamamının 
filtre kâğıdı içinden pompalanmasını ve bu arada temizlenmesini sağlar. 

“röntgen görüşü” fikri.
Filtre modülünün değişimi, genel olarak araç servisi için özel bir zorluk oluş-
turur. Çünkü filtre gövde muhafazası, genellikle motor bölmesinin en alt 
kısımlarında yer alır ve teknisyen deliğin tam olarak nerede olduğunu ve pimin 
deliğe tam oturması için filtreyi nasıl döndürmesi gerektiğini yalnızca tahmin 
edebilir. MAHLE mühendisleri, halen pimin geliştirmesi sırasında bu konuda 
bir önlem düşündüler... ve MAHLE filtresinin herhangi bir konumda iken gövde 
muhafazasına konabilmesini ve daima güvenli bir şekilde yerleştirilebilmesine 
olanak sağlayan bir çözüm buldular. Uygulamada bunun anlamı: Yalnızca 
gövde muhafazası kapağına yeni bir conta yerleştirin, üzerine hafifçe yağ 
sürün, filtre elemanını kapağa tutturun... ve kapağı gövde muhafazasının içine 
vidalayın.

ve şimdi Pim için gereken dOğru çevirme nasıl sağlanır? 
Gövde muhafazasının alt kısmında bilya hattındakine benzer helisel şekilde bir 
kılavuz bulunur. Kapağın sıkılarak çevrilmesiyle pim, bu kılavuz üzerinden deliğe 
doğru kayar, orada kitlenir ve onu kapatır. İyi düşünülmüş bir konstrüksiyon, o 
kadar iyi ki MAHLE onun patentini almıştır. 

dikkat, Yaralanma tehlikesi!
Piyasadaki rakiplerimiz filtre elemanımızı kopyaladılar, ancak mevcut MAHLE 
patentlerini ihlâl etmemek adına pime ilave olarak büyük bir plastik kılıç monte 
ettiler. Uç diskteki bu kılıç, yıkıcı bir silah haline dönüşebilir ve kapağın gövde 
muhafazasına vidalanması sırasında takılabilir. Bunun sonucunda filtre elemanı 
artık dönemez hale gelmiştir. Vahim sonuç: Pim artık helisel boyunca kayamaz... 
ve teknisyen artık kılavuza sahip değildir ve pim deliğe tam olarak isabet ettir-
melidir. Daha önce belirttiğimiz gibi, bu son derece zahmetli bir girişimdir.

görev dışı bırakılmasının farkına varılamaz. Bunun anlamı: Normalde alıkonulan 
kurum, kir ve sürtünme aşınmasından oluşan metal birikintileri gibi tüm kirler, fil-
trelenmeden yağ devridaiminde dolaşımını sürdürür. Yağdaki bu aşındırıcı ve 
korozif yabancı maddeler, tahrik mekanizmasında aşınma hasarlarına yol açar. 

dikkat, Yeteri kadar arka çıkılmıYOr!
Sahte üründeki pimin montaj işlemi sırasında gövde muhafazasına saplandığı 
ve kırıldığının gözlendiği motor hasarları da bilinmektedir. Vahim sonuç: Sürekli 
açık kalan bir geri akış deliği! Bunun sonucunda, yağ filtresi gövde muhafaza-
sındaki motor yağının çoğu, motordaki yağlama noktalarını beslemeden, doğ-
rudan tekrar yağ karterine aktarılmıştır. 

tehlikenin farkına nasıl varırsınız?
Prensip olarak bir teknisyen için risk, özellikle şu durumlarda yüksektir:
 Bir montaj hatası yapmak prensip olarak mümkün ise, 
  Böylesi bir hatanın farkına çok zor veya hiç varılamıyorsa,
 Bu hata motor için vahim sonuçlara yol açabiliyorsa.

ucuz filtreler, çOk PahalıYa mal OlaBilir
Ayrıca, burada rapor edilen durumda da teknisyen muadil filtreyi monte ederken 
yağ filtresi gövde muhafazası içindeki baypas valfına zarar verdiğini ve bunun 
sonucunda devre dışı bıraktığını fark etmemişti. Hatayı fark ettiğinde, artık çok 
geçti. Bu durumda motorun komple elden geçirilmesi gerekmekteydi ve bütün 
bunların nedeni, onun bir kez olsun ucuz muadil filtre kullanmak istemesinden 
kaynaklanıyordu.

Onarım masraflarını kimin üstleneceği konusu, genellikle mahkemede bitmek-
tedir. Daha sonra bilirkişi kurulunun önce baypas valfının ve sonra motorun 
komple tahrip olmasına neden olan uygun olmayan filtre değişiminden kimin 
sorumlu tutulması gerektiğini açıklığa kavuşturmak için çaba sarf etmesi gerekir.

Araç servislerinin böyle yüksek riskleri önleyebilmeleri için, MAHLE uzmanları 
teknik bilgiler (örneğin “Technical Messenger”) aracılığıyla müşterilerini bilgilen-
dirmekte, onları muadil filtreler konusunda uyarmakta ve - en yüksek onarım 
güvenliğini sağlamak adına - böyle durumlar için özel olarak tasarlanmış ve 
patentlendirilmiş Knecht/MAHLE Original filtrelerini kullanmalarını önermektedir.

Patentlendirilmiş ve zekice tasarlanmış: 
Gövde muhafazasındaki boşaltım deliğine 
giden helisel kılavuz üzerindeki pim.

Yağ boşaltma delikli 
patentlendirilmiş helezon.

Sahte ürünün kılıcı MAHLE patentini 
ihlâl etmiyor, ancak motordaki baypas 
valfına hasar veriyor!

Bağıntılı hasar görmüş 
baypas valfının ayrıntılı 
görüntüsü.

Kıyaslamak için: Zarar 
görmemiş baypas valfı.

XteOri ve uYgulama
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teOri ve uYgulama

makta olduğu iddiası, kesinlikle çürütülememektedir. Dolayısıyla, bilinmesinde 
yarar var: Turboşarjlar önceleri de bir aracın kullanım ömrüne uygun olarak 
tasarlanmıştı ve hâlâ öyle tasarlanmaktadır (örneğin ağır vasıta turboşarjları 1,5 
milyon kilometrelik bir hizmet ömrü düşünülerek üretilmektedir). Böyle yüksek 
zorlamaya dayanıklı ve yakıt tasarruflu üniteler, en modern malzeme ve tekno-
lojik gelişmeler sayesinde mümkün olmaktadır.

arızanın nedeni, araç sürücüsü mü?
Turboşarjların erken bozulmasının yaygın bir nedeni, turbo beslemeli araçların 
nasıl kullanıldığıyla ilgilidir. Birçok araç sahibi, araçlarının motorunun turbo 
beslemeli olduğunun farkında değildir veya ünitenin özellikleri ve onunla ilgili 
dikkat edilmesi gereken özellikleri bilmez. Dolayısıyla, burada müşterilerinizin 
araçlarındaki turboşarjların erken bozulmasına neden olan bazı risklerin, sizin 
yardımınızla azaltılmasına dönük bazı yararlı ipuçları bulabilirsiniz.

turBOlar neden sürekli küçülüYOr
Küçülerek güçlenme konsepti kapsamında turboşarjın boyutu ve kütlesi azal-
maktadır. Bu minimizasyon, ekonomik nedenlerden dolayı değil, aslında mal-
zemeden tasarruf etmek için, yani harekete geçirilen salınımlı kütleleri azaltmak 
için gerçekleştirilmektedir. Sonuç itibarıyla, geçerli olan kural: Kütle ne kadar 
küçük ise turboşarjın gaz tepkiselliği o kadar iyi ve ünitenin çalışması o kadar 
verimli olur. 

günümüzde Bir turBOşarJ nelere karşı daYanıklı Olmalı
Turboşarj ne kadar kompakt ve verimli ise her bir bileşeninin dayanması gereken 
yük de o kadar fazla olur. Güncel turboşarjların bilgi formlarına bakınca anlaşı-
lıyor: Burada 330.000 devir/dakikaya varan rakamlar (saniyede 5.500 devire 
denk gelir) ve saniyede yaklaşık 520 metre çevresel hızlar (saatte yaklaşık 1.872 
kilometre demektir) hüküm sürmektedir. Ünitelere bindirilen zorlamaların art-

turBO Beslemeli sistem kOnsePti, sürekli Olarak ateşli tartışmalara vesile Olmaktadır. turBO gecikmesi sOrununun en 
az seviYeYe indirgenmesinden, hatta Ortadan kaldırmasından sOnra, şimdi BirçOk Yerde turBOşarJların kullanım ömrü 
Beklentisi hakkında tartışılıYOr ve şöYle ifadeler dOlaşıYOr: “1,4 l silindir hacmi ve 170 Ps, Bunun sOnu iYi Olamaz” veYa “Bu 
kadar Yüksek güç YOğunluğu ile her iki servis PeriYOdunda Bir kez turBOşarJın da değiştirilmesine şaşmamak gerekir.” 
haklı Olarak mı? SON BİR SÖZ VE BİLMENİZ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ VERİLER, OLGULAR VE NEDENLERİ.

turBOşarJ:
DEĞİŞİMDE DE

fazla mı hızlı? 
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sOğuk marş: Yavaşça işe kOYulmak 
Turbo, motor yağından daha hızlıdır: Modern turboşarjlar 3 saniye içinde maksi-
mum devir sayısına ulaşabilir. Turboşarjların büyük çoğunluğunda dönme düze-
nekleri hidrodinamik olarak monte edilmiştir, dolayısıyla bunlar mükemmel bir yağ 
beslemesine gerek duyar. Ancak motor soğuk çalıştırılırken yağ, yüksek oranda 
viskozdur, yani akışkanlığı azalmıştır. Bu durumda yetersiz yağlanma riski ortaya 
çıkar. Bu nedenle çalıştırılmasından sonra, aracın ısınana kadar düşük veya orta 
devirde sürülmesi önerilir. Isınması için motorun rölantide çalıştırılmasından kesin-
likle kaçınılmalıdır. Çünkü düşük motor devirleri nedeniyle oluşan düşük yağ 
basıncı ve akışkanlığı azalmış yağ, yataklar üzerine büyük yük bindirir.

mOtOrun durdurulması: saBır, lütfen!
Aynı şekilde, ağır yük altında sürüşlerden sonra, mümkünse motorun hemen 
durdurulmasından kaçınılması gerekir. Gerçi bazı üreticiler motorun durdurul-
masından sonra, yağlama ve soğutma süreçlerinin elektronik ortamda bir süre 
daha devam ettirme yolunu seçmiştir. Ancak, güncel olarak taşıt envanterinde 
bulunan modellerin çoğu, tam yük sürüşlerden sonra mevcut yüksek sıcaklıkları 
tahliye ederken desteğe gerek duyar. Bu nedenle turbo araç sürücüleri, motor-
larının “sakinleşmesine” ve yavaş bir hızda soğumasına izin vermelidir. Bu, 
gerekirse rölantide gerçekleştirilmelidir (bu durumda altta kesinlikle sağlam ve 
yanmaz bir zemin bulunmasına dikkat edilmelidir). 

Turboşarjın soğuk çalıştırılmasına izin verilmediğinde, hem aşındırıcı etki göste-
ren hem de besleme ve geri akış hatlarını bloke edebilen ve sıkça bağıntılı 
hasara neden olabilen yağ kurumu oluşur. 

turBO ve start-stOP? dikkat!
Motorun sıcak durdurulmasının yaratacağı olumsuz etkiyi önlemek için, tam yük 
sürüşlerden sonra start-stop otomatiği devre dışı bırakılmalıdır, çünkü bir otoyol 
gezisinden hemen sonra karşılaşılan kırmızı trafik ışığı pahalıya mal olabilir. 

Yağ: dOğru karar 
Modern motor yağları yüksek teknoloji ürünleridir: Çok sayıda katkı maddesi 
ünitenin özelliklerini optimum seviyede tutar ve böylece uzun, düşük emisyonlu 
motor ömrüne destek olur. Ancak: Motor yağı bileşimi ne kadar karmaşıklaşırsa, 
uygun olmayan motor yağı kullanımının sonuçları da o kadar ağır olur, örneğin:

 Erken aşınma
 Yoğun duman oluşumu
 Egzoz gazı sonradan işleme sistemlerindeki bağıntılı hasarlar
 Motor hasarları

Özellikle turboşarjlı motorlarda, araç üreticileri tarafından onaylanmış yağlar 
kullanılmalıdır. Ancak, yalnızca bu durumda motor için aranılan nitelikler ve 
çalışma koşulları sağlanmış olur.

Yağ değişimi: her zaman temiz kalmalı
Motor yağının, kendisinden beklenen motor, turbo ve çevre birimlerindeki 
çeşitli görevlerini gerçekleştirebilmesi için, iyi durumda olması gerekir. Sıkça 
yapılan kısa mesafe gezileri, sürekli aşırı yüksek sıcaklıklar, kötü filtrasyon ve 
bakımı yapılmamış yardımcı ekipmanlardan kaynaklanan olumsuz etkiler, 
yağın taşıma kapasitesini azaltır. Motor yağı kalitesindeki düşüş, erken motor 
ve turboşarj aşınmasına yol açar. Yağ değiştirme periyotlarına titizlikle uymak, 
bu nedenle önemidir.

aracınızı dikkatli sürün
Artan yağ tüketimi veya egzoz borusundan çıkan dikkat çekici mavi duman, her 
zaman uyarı işareti olarak algılanmalı ve bir araç servisinden yardım sağlanma-

lıdır. Özellikle daha önce yüksek çalışma sıcaklıkları ve optimumun altında bir 
seviyede motor çalışması hüküm sürüyorsa, yağ geri dönüş borusu yağ kuru-
muna karşı kontrol edilmelidir. Bu durumda, bu hatayı ortadan kaldırmak ve 
bağıntılı hasarların oluşmasını engellemek için, geri dönüş borusunu (ve önleyici 
tedbir olarak besleme borusunu da) değiştirmek yardımcı olur. Bu yapılmadı-
ğında, turboşarj, motor ve egzoz gazı sonradan işleme sisteminin hasar görme 
riski oluşur. Ayrıca yanmış yağ emisyonu, çevre kirliliğine yol açar. 

filtre değiştirme PeriYOtlarını dikkate alın
Davetsiz misafirler, turboşarj için erken son anlamına gelebilir. Gürültü ve ivme-
lenme davranışı, yağ tüketimi ve egzoz gazı değerleri ile ilgili sürekli artan talep-
ler, yabancı parçacıklar için bir yer bırakmıyor: Tek bir kum tanesi dahi birkaç 
saniye içinde ciddi bir turboşarj hasarına yol açabilir! Bu bağlamda, zor koşullar 
altında çalışması gereken hava filtresi büyük önem kazanmaktadır. (Kıyaslamak 
için: Tam yükle çalışan 2,0 litrelik bir motorun içinden bir dakikada geçen hava 
miktarını bir insan 10 saat solunum havası olarak kullanabilir.) Bu nedenle acil 
önerimiz: Belirlenmiş filtre değişim aralıklarına uyun ve yalnızca yüksek kaliteli 
filtre kullanın. 

BOzulma işaretleri mi veriYOr?
Turboşarj, performans artırımına hizmet eden çok verimli bir araçtır, ancak aynı 
zamanda yüksek beklentiler ve bindirilen yükler nedeniyle “çok hassas” bir 
ünitedir. Bunun anlamı: Yukarıda sözü geçen noktalar yerine getirilmezse, arı-
zalar oluşabilir.

Performans düşüşü, ağır egzoz dumanı, ıslık sesleri, vuruntular veya yağ sızın-
tıları gibi belirtiler yardımıyla bir turboşarjın arızalandığı fark edilebilir. Burada 
geçerli olan prensip: Buna turboşarj neden olmuş olabilir; ancak öyle olması 
gerekmeyebilir de. Araç servislerinin ve sürücülerin gereksiz değişim yapmasını 
önlemek ve dolayısıyla gereksiz masraflardan kaçınmasını sağlamak için, 
MAHLE Aftermarket yeterli bilgilendirmeyi kullanıma sunmaktadır. Birçok yararlı 
ipucu ve teknik bilgi, www.mahle-aftermarket.com internet sitesinde indirmeniz 
için beklemektedir. Ayrıca bir arıza oluştuğunda, bu tür hasarların yeniden 
oluşmasını önleme konusunda yardımcı olabilecek bir turboşarj hasar broşürü 
mevcuttur. Tamamlayıcı olarak MAHLE Aftermarket, satış ve ticaret partnerleri 
üzerinden turboşarjlı araçların bakımı ve onarımı alanlarında eğitim olanakları 
sunmaktadır.

uzun Bir 
turbo kullanım ömrü
için yedi emir 

teOri ve uYgulama
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XteOri ve uYgulama

Bir mOtOrun saldığı emisYOn - dün, Bugün ve Yarın. egzOz gazı nOrmları, 
test Yöntemleri ve Yeni tahrik sistemlerine genel Bir Bakış.

nOrm altına alındı: zararlı maddeler
Giderek daha sıkı iklim koruma düzenlemeleri ve artan yakıt fiyatları, egzoz gazı 
emisyonlarını azaltmaya dönük teknolojilerin geliştirilmesini tetikleyen unsurlar-
dır. Prensip olarak: Bir araç ne kadar az susamışsa, o kadar az egzoz gazı salar. 
Ancak egzoz gazı bileşimi söz konusu olduğunda, durum çok daha karmaşık-
tır. Egzoz gazları, bir motorun içinde yakıtın hava ile bağlantılı olarak yanmasın-
dan kaynaklanan bir atık üründür. Bu atığın içerdiği zararlı maddeler, çeşitli 
egzoz gazı sonradan işleme sistemleri ile azaltılabilmektedir. Egzoz sisteminden 
esas itibariyle karbonmonoksit (CO), nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC), 
nitrojen (N2), karbondioksit/HC (CO2) ve parçacıklar (PM) dışarı salınır. Bunların 
maksimum limit değerleri Euro normları olarak belirlenmiştir ve motorlu taşıt 
vergileri bu değerlere göre hesaplanmaktadır.
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Yakın gelecekte: cO2 hedef değerleri
Ne kadar çok yakıt yakılırsa, o kadar fazla karbondioksit (CO2) oluşur. CO2’nin 
kendisi aslında doğrudan sağlık için zararlı değildir ve bu nedenle emisyon stan-
dartlarında göz önüne alınmaz - ancak iklim değişikliğinin ana nedenidir. Küresel 
ısınmayı durdurmak istiyorsanız, işte bu CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azalt-
manız gerekmektedir. Bu amaçla, ABD, Çin, Japonya ve AB ülkelerinde taşıma-
cılık sektörü için yasal limitler saptanmıştır. Bu limit değerler, önceden belirlenmiş 
bir eylem planı çerçevesinde giderek daha fazla katılaştırılacaktır. Avrupa Birliği, 
bu konuda öncülerden birisidir: AB kendisini, 2020 yılına kadar sera gazı emis-
yonlarını en azından % 20 oranında azaltmak için (1990 yılı seviyesine kıyasla) 
yükümlü kılmıştır. Bunun anlamı, 2020 yılından itibaren yeni trafik ruhsatı verilen 
araçlar ortalama olarak yalnızca 95 g CO2/km emisyon salabilecektir.

Binek araçlar için emisYOn limit değerleri uluslararası kıYaslamada cO2 limit değerleri

Kaynak: Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Federal Bakanlığı (BMU) Kaynak: ADAC e.V.

eskiden çok kolaydı: Bir motorlu araç hareket ettiğinde, bunu duyardınız. ancak zaman değişiyor - gittikçe daha fazla araç neredeyse 
sessizce kayıp gidiyor. Bununla birlikte içten yanmalı motorların çoğu range extender veya başka bir deyişle menzil arttırıcı motor ünitesi 
kullanıyor. öyleyse, geleceğin tahrik sistemleri konusundaki trend nereye gidiyor? ve içten yanmalı motor nasıl daha verimli ve çevre dostu 
yapılabilir? Burada ilk önce temel ilkelerden söz etmek gerekiyor: egzoz borusundan gelen gaz emisyonları nelerden oluşmaktadır? ve ne 
kadarına izin verilmektedir?

ABD          Çin          AB          Japonya

euro 1

euro 2

euro 3

euro 4

euro 5

euro 6

FABRİKA ÇIKIŞLI 

iklim kOruma 
önlemleri
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XteOri ve uYgulama

MAHLE tarafından bir Audi A1 konsept aracına başarıyla uygulandı: Elektromotorlar tahrik 
oluşturuyor, bir içten yanmalı motor aküye şarj enerjisi sağlıyor ve böylece uzun mesafe 
sürüşlerini mümkün kılıyor.

tartışma nOktası: nedc
Avrupa’da tüketim ve egzoz gazı değerlerinin saptanması için normlandırılmış 
ölçüm yöntemi NEDC (Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi) kullanılır. Bu bağlamda araç, 
bir şasi dinamometresi üzerinde, - kesin olarak belirlenmiş çevresel koşullar 
altında - kent ve şehir dışı trafiğindeki sürüş simülasyonlarının hassas bir şekilde 
tanımlanmış olduğu senaryolardan geçer. 
 
Ancak, NEDC standart yakıt tüketimi ve fiili tüketim arasındaki farklılıklar nede-
niyle, kullanılan test yöntemi ile ilgili eleştiriler artmaktadır. Bağımsız motorlu araç 
kuruluşları tarafından yapılan çalışmalarda, ölçüm değerlerinin temsil edebilirliği 
sorgulandı ve bu yöntemlerin gerçek yaşamdaki sürüş koşullarına uymadığı 
sonucuna varıldı. Burada baz alınan test yönteminin gerçeği yansıttığından emin 
olmak için, yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonunun belirlenmesine dönük 
alternatif test yöntemleri şu sıralar doğrulanma aşamasındadır. 

Yükümlülük altında: OtOmOtiv sanaYi
Talep edilen yakıt tüketiminin ve zararlı madde emisyonlarının azaltımları, yal-
nızca otomotiv sanayinde araştırma ve geliştirme yatırımları için yüksek seviyede 
harcamalar yapılarak elde edilebilir. Otomobil üreticilerinin uzun yıllardır birlikte 
çalıştığı bir partneri ve teknik inovasyonlar alanında öncü kuruluş olan MAHLE, 
burada uygun çözümler sunmak için kendi sorumluluğunu kabul etmekte ve 
uzun yıllardır geliştirme çalışmalarını bu konular üzerine yoğunlaştırmaktadır. 
Aşağıda örnek olarak sıralanan ürünlerin gösterdiği gibi başarılı olmuştur. 
 
Mümkün olan en büyük tasarruf potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla, üreticiler 
motorun içi ve dışında en son teknolojileri kombine etmektedir.

1. motor içi önlemler
  Yanma odası optimizasyonu: Yeni bileşen geometrileri yardımıyla (örneğin 

MAHLE tarafından yakıt-hava karışımını optimum seviyeye getirme amacına 
dönük geliştirilmiş olan piston kafasındaki yanma hücresi veya omega şek-
lindeki tepe)

 Küçülerek güçlenme veya doğru ölçümlendirilerek güçlenme
 Enjeksiyon basınçlarının artırılması
  Emme hattı kontrolü – örneğin MAHLE Torqueboost CamInCam® eksantrik 

mili kullanımı ile
 Enjeksiyon parametrelerinin iyileştirilmesi
  Çoklu supap teknolojisi – örneğin yeni nesil MAHLE hafif malzemeli supap-

lar ile 
  Şarj basıncı kontrolü – geleneksel regülatör yerine, MAHLE elektronik aktu-

atörleri ile

Benzinli motorlardaki enjeksiyon işleminde açıkça görüldüğü üzere, son yıllarda 
motor içi bölümünde önemli geliştirme çalışmaları kaydedildi: Emme manifoldu 
enjeksiyonundan uzaklaşıldı ve yüksek enjeksiyon basınçlarına sahip direkt 
enjeksiyona yaklaşıldı.

2. motor dışı önlemler
(egzoz gazını sonradan işleme sistemleri)
 Oksidasyon, NOx toplama kabı ve SCR katalitik konverterleri
 Harici düşük basınç ve yüksek basınç egzoz gazı devridaimi (EGR)
 Parçacık filtresi
 Kompozitler (katalitik konverter kompozitleri) 
 Katalitik yanma odası
 Akıllı kapatma sistemlerinin sistematik entegrasyonu

geliYOr: Yeni tahrik sistemleri
Elektrik, her zaman aynı elektrik değildir: Piyasada mevcut olan elektrik moto-
runa sahip binek araçların çoğu hibrid araçlardır. Bunlar Birleşmiş Milletler 
tanımına göre en az iki adet enerji konverteri ve araca monte edilmiş iki adet 
enerji depolama sistemi ile donatılmıştır. Çoğu durumda enerji, bir pil, sıvı/gaz 
tankı veya kinetik enerji depolama ünitesi yoluyla depolanır. Sıkça kullanılan 
enerji konverterleri: Elektrikli, benzinli ve dizel motorlardır. 
 
Gittikçe daha fazla sayıda üretici, motor ve tahrik tekerlekleri arasındaki meka-
nik bir bağlantı olmayan araçlar sunmaktadır: İtiş gücü, akümülatörler tarafından 
beslenen elektromotorlar tarafından oluşturulur. Ayrıca daha uzun mesafeler ile 
başa çıkmak için, enerji beslemesi bittiğinde, pillerin şarj görevini üstelenen ilave 
bir içten yanmalı motor monte edilmiştir. Bu konsept, MAHLE tarafından doğ-
rulanması için bir Audi A1’de uygulanmıştır. Yüksek tasarruf potansiyeli, bir 
taraftan kullanılan motorun düşük yanma odasının hacmi (küçülerek güçlenme 
konsepti) ile ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan kullanılan yakıttan optimum 
seviyede bir enerji randımanı elde edilmesi, motorun yalnızca şarj ve/veya ivme-

lendirme amaçlı devreye alınmasından ve bu nedenle yalnızca kendisinin, gaz 
pedalının konumundan veya sürüş hızından bağımsız olarak en verimli alanlarda 
çalıştırılmasından kaynaklanır.

OtOmOtivdeki tahrik sistemleri - genel Bakış 

Uzmanlar arasında hangi konseptin veya hangi egzoz gazı sonradan işleme 
sisteminin sonuçta piyasaya hakim olacağı konusunda bir görüş birliği hâlâ 
mevcut değildir. Yakın gelecekte içten yanmalı motorların tamamen terk edil-
meyeceği ise, oldukça kesindir. Otomobil gelecekte nasıl değişecekse değişsin: 
MAHLE daima yenilikçi çözümleri ile katkıda bulunacaktır. İster motorlarda ve 
filtre teknolojisinde, ister ısı yönetiminde uygulanan yeni teknolojiler aracılığıyla 
olsun, MAHLE ve Behr arasındaki işbirliği sayesinde artık inovasyon potansiyeli 
çok daha etkin kullanılacaktır.

Benzinli/dizel içten yanmalı 
motorlu (YM) geleneksel 

güç aktarma sistemi

YM’li HEA menzil 
artırıcı motor olarak

İçten yanmalı motor 
debriyaj ve şanzıman

Jeneratörlü içten 
yanmalı motor

Yakıt tankı Diferansiyel Batarya Yakıt 
hücresi

Elektromotor 

YM’li hibrid 
elektrikli araç 

(HEA)

Batarya elektrikli 
araç (BEA)

Downsizing YM’li 
geleneksel güç 
aktarma sistemi

Yakıt hücreli araç
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İster turbo montaj kılavuzları veya yakıt filtresi elemanlarının 
doğru kullanımına ilişkin ipuçları, ister vidalı yağ filtresi montaj 
uyarıları olsun: Technical Messenger araç servisi günlük 
işlerinde en yararlı araçlardan biridir.
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elde edilen değerli bilgilerden sağlanır. Veya MAHLE Aftermarket teknisyenlerinin 
yerinde, müşterilerin teknik sorunlarla karşı karşıya kaldıkları yedek parça sektörü 
ve araç servislerinde yaptıkları ziyaretlerden elde edilir.

Bu devasa teknik bilgi tek yönlü bir yol değil, daha ziyade MAHLE Aftermarket 
ile sektördeki ve araç servislerindeki müşterileri arasındaki canlı bir diyalog 
sonucu - MAHLE teknoloji ekibi tarafından yoğunlaştırılmış, yapılandırılmış ve 
pratik uygulamaya dönük hazırlanmış olarak - ortaya çıkar. 

Technical Messenger, MAHLE Aftermarket’in araç servislerine güncel bilgileri 
sunmak için hazırladığı en önemli medya kanallarındandır. Aylık olarak yayımlan-
makta ve kayıtlı kullanıcılar tarafından e-posta linki aracılığıyla ve Almanca, İngi-
lizce, Fransızca, Rusça, Lehçe ve Türkçe dil seçeneklerinde indirilebilmektedir. 
İlgilenenler, www.mahle-aftermarket.com adresinde “Ürünler ve hizmetler” 
bölümünde kayıt olabilir. Servis ücretsizdir.

Yetkin teknolojik bilgiler, araç servisindeki günlük sorunlara çözüm-
ler, kurum içi uzman bilgisine erişim - işte bunlar tüm dünyadaki 
motorlu araç servislerinin bakım ve onarım çalışmalarında mümkün 
olduğunca güvenli ve verimli olarak gereksinim duydukları olgulardır. 
ancak, bağımsız araç servislerinin bu önemli bilgilerin çoğuna ya 
erişimleri yoktur ya da erişim çok zor sağlanmaktadır. Bu nedenle 
mahle aftermarket uzman teknisyenlerden oluşan bir ekip, araç 
servisindeki partnerlerimize sürekli bilgi akışını sağlamak ve böylece 
onların işlerini kolaylaştırmak için çalışmaktadır. 

Bu konuda gereken bilgi havuzu birçok kaynaktan beslenir: Bu uzman bilgileri, 
katılımcıların kendi güncel problem durumlarını anlattıkları (ve sıkça yeni fikirle-
rin ve çözümlerin oluştuğu) eğitim programlarından ve seminerlerden gelir. 
MAHLE Aftermarket ürün uzmanlarıyla yapılan danışma görüşmelerinden, 
örneğin gönderilen parçaların ayrıntılı olarak analiz edilmesinden ve bunlardan 

technical messenger, mahle aftermarket’in araç servisi için iPuçları ve Püf nOktaları içeren haBer hizmeti.

İstek üzerine
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