
ProDUKTY cZY ProDUKcJA. MAHLe To SYNoNiM NAJwYŻSZeJ 
JAKości orAZ PrZYSZŁościoweGo MYśLeNiA i DZiAŁANiA – 
rÓwNieŻ DZiĘKi oDPowieDZiALNeMU KorZYSTANiU Z ZASoBÓw.

jakość
TrwAŁA 

„interesuje mnie przyszłość, bo tam zamierzam spędzać 
resztę życia.” ta wypowiedziana przed wieloma laty mak-
syma marka twaina jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualna. 
dzisiaj, gdy nasza codzienność nacechowana jest zuboże-
niem zasobów naturalnych i ochroną środowiska, nasta-
wienie na przyszłość w przypadku odpowiedzialnie działa-
jącego przedsiębiorstwa musi odznaczać się prawdziwie 
zrównoważonym rozwojem. w aktualnym wydaniu MAHLe 
Aftermarket news ma to również swój wydźwięk. Spojrze-
nie na nasz rozwój, obejmujący optymalizację procesu spa-
lania dzięki nowym technologiom tłoków … oraz wycieczka 
do zakładu produkcji tłoków. 

zrównoważony rozwój w konserwacji i naprawach pojazdów 
ma przede wszystkim jeden wymiar – skuteczność naprawy. 
aby go zagwarantować, mahle aftermarket ma nie tylko 
odpowiednie produkty w swoim programie, lecz także za-
pewnia warsztatom i handlowi dostęp do odpowiedniego 
know-how (przykłady zawiera między innymi ostatnia część 
niniejszego wydania). także nasze czasopismo ma spełniać 
wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. wydruko-
wane na 100% papierze makulaturowym, wyróżnionym 
symbolem „der Blaue engel” (niebieskiego aniołka). a sama 
lektura ma być nie tylko porywająca, lecz także trwała – 
w podwójnym znaczeniu tego słowa.
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Więcej informacji na stronach 2, 6 i 7.
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Niko Johannidis, 
dyrektor działu dystrybucji na Niemcy, 
Austrię, Szwajcarię, Włochy, kraje 
Beneluksu i Skandynawię.

wiĘKSZY SToPieŃ SKoMPLiKowANiA, 
wiĘceJ eLeKTroNiKi i ŻĄDANie reDUKcJi 
ZUŻYciA ZASoBÓw NATUrALNYcH To 
PoDSTAwowe eLeMeNTY, cecHUJĄce 
eUroPeJSKi rYNeK wTÓrNY.

oD wYDAwcY

Pierwsza połowa bieżącego roku wyraźnie pokazuje, że na europejskim rynku 
wtórnym mamy nadal do czynienia z ogromną dynamiką i szybkimi zmianami. 
Widać tu wyraźnie trzy duże trendy: wyzwanie w związku ze skomplikowaniem, 
dominacja elektroniki oraz żądanie redukcji zużycia zasobów naturalnych.

Wzrost stopnia skomplikowania widzimy na każdym kroku. Rejestrujemy 
gwałtownie rosnącą liczbę typów pojazdów przy równocześnie coraz więk-
szym zróżnicowaniu ich technologii. Stawia to duże wyzwania przed przemy-
słem, handlem i warsztatami w sferze asortymentu produktów, dostępności 
i know-how z zakresu napraw. Asortyment produktów MAHLE Aftermarket 
był (i jest) konsekwentnie rozszerzany, ciągle rozbudowujemy także nasze 
możliwości logistyczne i dystrybucyjne, a wydajny transfer wiedzy bezpośrednio 
do warsztatów wspieramy przez szkolenia, seminaria oraz cały szereg innych 
przedsięwzięć pomocniczych. 

Również temat elektroniki będzie dostarczać nam coraz większych zmian 
w przyszłości. Wystarczy tu wymienić systemy wspomagające kierowcę lub 
automatyczny system wywołań awaryjnych, nazywany E-Call, który będzie 
w  najbliższej przyszłości dostępny we wszystkich europejskich nowych 
samochodach i w połączeniu z konsekwentną rozbudową sieci i integracji 

mobilnej może doprowadzić do zupełnie nowych aspektów w korzystaniu 
z samochodów. Następnym kamieniem milowym będzie myślący samochód, 
perfekcjonujący działania człowieka lub nawet je zastępujący – co może 
pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Innym ważnym trendem, stawiającym przed nami duże wyzwania, jest zamysł 
konstruowania, produkcji, sprzedaży, wykorzystania i napraw pojazdów 
w sposób możliwie jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Ten proces rozpo-
częliśmy w MAHLE już przed wieloma laty, odpowiednio dostosowując nasze 
zakłady produkcyjne. Przykładem jest nasz zakład produkcji tłoków w połu-
dniowoniemieckim mieście Rottweil, w którym stosowany jest system zarzą-
dzania środowiskiem, odznaczający się długofalowym planowaniem i ciągłym 
dalszym rozwojem.

Wzrastająca świadomość ochrony środowiska jest również coraz bardziej 
widoczna na rynku pojazdów użytkowych. Wejście w życie normy emisji spa-
lin Euro VI w styczniu bieżącego roku spowodowało gwałtowny wzrost popytu 
na odpowiednie pojazdy użytkowe, co przyniosło 34% więcej nowych rejestra-
cji takich pojazdach w 27 krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dzięki temu branża 
pojazdów użytkowych zakończyła rok na plusie. To samo dotyczy pionu pojaz-
dów użytkowych na rynku wtórnym – w zakresie produktów, logistyki i usług. 
W MAHLE Aftermarket jesteśmy już dziś przygotowani na te wyzwania, bowiem 
już w ubiegłych latach oprócz sektora pojazdów osobowych koncentrowaliśmy 
się na pojazdach użytkowych i odpowiednio dostosowaliśmy naszą organiza-
cję w europejskich grupach roboczych i zespołach wykonawczych, które 
zajmują się wyłącznie tematami związanymi z pojazdami użytkowymi i są 
w stanie sprostać specjalnym wymaganiom tego rynku.

Doskonałym uzupełnieniem jest tu nasz asortyment turbosprężarek, który 
oprócz bardzo dobrej penetracji w zakresie samochodów osobowych przeko-
nuje także w sferze pojazdów użytkowych. Również to ma dla nas ogromne 
znaczenie strategiczne, gdyż w nadchodzących latach turbosprężarki będą 
segmentem wzrostowym.

Dość jednak prognoz, wróćmy do teraźniejszości. Zapraszamy do lektury 
najnowszego MAHLe Aftermarket news i życzymy wielu przyjemności 
podczas czytania. 

Z poważaniem

Niko Johannidis

Szanowni Czytelnicy!
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wiADoMości BrANŻowe

W NOWYCH 

ZA cAŁościĄ KrYJĄ SiĘ:
  wysoka jakość serwisowa MAHLE Aftermarket
  doskonała dostępność dzięki rozbudowanej 

międzynarodowej sieci dystrybucji 
 indywidualne osoby kontaktowe na miejscu

PAŃSTwA KorZYści:
  doskonała jakość produktu i usług
  pozytywny wizerunek dzięki dwóm silnym markom
  duży potencjał sprzedaży powiązanej z innymi produktami z naszego asortymentu

w śroDKU KrYJe SiĘ DLA PAŃSTwA:
  bezkompromisowa jakość wyposażenia 

fabrycznego (OEM) z zakładów naszego 
nowego Profi t Center „Termostaty i zawory” 

  wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu 
temperaturą

  szeroki asortyment produktów, ciągle 
rozszerzany odpowiednio do potrzeb rynku

Opakowania mają liczne zadania: muszą chronić ich zawartość, wytrzymując 
przy tym same bez uszczerbku liczne procesy logistyczne i wysyłkowe. I muszą 
informować: o znajdującym się wewnątrz produkcie oraz o kryjącym się za nim 
producencie.

Z tego powodu zmieniliśmy opakowania termostatów MAHLE Aftermarket. 
Firma Behr Thermot-tronik, wiodący producent termostatów i systemów 
regulacji temperatury oraz wieloletni partner konstrukcyjny i dostawca OEM 
do międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego jest już od dłuższego 
czasu 100-procentową spółką zależną MAHLE Behr GmbH & Co. KG, 
a marka Behr należy tym samym do rodziny marek MAHLE. Termostaty są 
dostępne na motoryzacyjnym rynku konserwacji i napraw wyłącznie przez 
MAHLE Aftermarket.

Dla naszych klientów oznacza to po prostu, że za każdym termostatem Behr 
kryje się jakość serwisu MAHLE Aftermarket. Teraz widać to na pierwszy rzut 
oka. Od początku tego roku pierwsze termostaty Behr są dostarczane w opa-
kowaniach, które odpowiadają szacie graficznej MAHLE Aftermarket. Jesteśmy 
obecnie w fazie przejściowej, gdyż w handlu znajdują się zarówno nowe, jak 
i stare opakowania. Niezależnie jednak od otrzymania termostatu w starym czy 
nowym opakowaniu, we wnętrzu kryje się zawsze zamówiony termostat Behr 
o typowej, oczekiwanej jakości. 

n e w s
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Nowe oPAKowANie – TerMoSTATY BeHr Z wZorNi-
cTweM MAHLe AfTerMArKeT corPorATe DeSiGN.

szatach
MeNeDŻerowie 

TeMPerATUrY
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oPTYMALiZATorZY

PrAcY
W MAHLE w Rottweil (na południu Niemiec) praca jest głośna 
i  gorąca: co roku na tłoki dla międzynarodowego przemysłu 
motoryzacyjnego przetwarzanych jest około 7000 t płynnego 
aluminium i 8000 t stali. Są one odlewane, wytłaczane, kute, 
wywijane, wiercone, toczone i nacinane.

Zakład posiada certyfikat zgodnie z normą środowiskową 14001. 
Ponadto spełnia on kryteria systemu EMAS – czyli „Eco-Mana-
gement and Audit Scheme” Unii Europejskiej. Najbardziej wyma-
gający na świecie system zrównoważonego zarządzania ochroną 
środowiska zawiera znacznie ostrzejsze wymagania i przepisy, 
niż niemiecka norma DIN 14001, i stawia na długotrwałość oraz 
ciągły rozwój. Na pytanie, co doprowadziło zakład do przejścia 
audytu na zgodność z EMAS, odpowiada Herbert Rendler, kie-
rownik działu BHP i ochrony środowiska: „Od momentu plano-
wania aż do chwili dostawy weryfikujemy każdą operację pod 
kątem wydajności energetycznej i oszczędności zasobów. Spo-
śród wielu podejmowanych w tym celu kroków należy wymienić 
przede wszystkim wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprę-
żarek i pieców do wytapiania, wydajne energetycznie urządzenia 
produkcyjne, inteligentne zarządzanie zużyciem wody oraz 
redukcję wykorzystania substancji niebezpiecznych.” 
 
ZADANie reALiZowANe Z NAJwYŻSZYM NAciSKieM: 
ZMNieJSZeNie ZUŻYciA eNerGii, woDY i cHeMiKALiÓw
Ciepło odpadowe, wydzielane przez sprężarki podczas wytwa-
rzania sprężonego powietrza do procesów produkcyjnych, jest 
dostarczane do obwodów grzewczych przez wymienniki ciepła. 
Efekt tej oszczędności to około 500 megawatogodzin rocznie. 
Dodatkowo przejście z chłodzenia wodnego na chłodzenie powie-
trzem spowodowało roczny spadek zużycia wody obiegowej 
o ponad 100 000 m3, a tym samym również zużycia chemikaliów, 
które były konieczne do utrzymania sprawności tego systemu. 
Wdrożono także liczne inne przedsięwzięcia, aby jeszcze bardziej 
zredukować ilość używanych substancji niebezpiecznych 
w postaci chemikaliów lub oleju. Dzięki nowym maszynom udało 
się zredukować zużycie prądu na liniach produkcyjnych o 30%.

iNTeLiGeNTNe oDProwADZANie: 
ciePŁo oDPADowe Z PiecA
Ciepło odpadowe w piecach do wytapiania jest wykorzystywane 
do nagrzewania metalu w komorze wstępnej do temperatury 

250 °C. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko dużo energii do ogrze-
wania, lecz skraca także czasy nagrzewania.

PŁYNNe ULePSZANie: SYSTeMY ZArZĄDZANiA woDĄ
Zanim ścieki zostaną odprowadzone z zakładu do publicznej 
sieci kanalizacyjnej są one uzdatniane i ponownie wykorzysty-
wane, np. do płukania. W liczbach: roczne zmniejszenie zużycia 
do 40% lub 35 000 m3.
 
ZAwSZe PoTrZeBNi: PrAcowNicY
Sukces przedsiębiorstwa z Rottweil jest przede wszystkim wyni-
kiem zaangażowania każdego z pracowników. Zintegrowanie 
wszystkich pracowników, informowanie ich oraz wyczulanie na 
ważne tematy ma dlatego ogromne znaczenie. Tobias Hengstler, 
optymalizator procesów i menedżer energii w zakładzie, jest 
dumny z aktualnych osiągnięć swojej załogi: „Każdy identyfikuje 
się z podjętymi działaniami. Każdy może wnosić swoje pomysły 
racjonalizatorskie, które są realizowane i odpowiednio honoro-
wane. Szczególnie konstruktywne pomysły są dodatkowo pre-
miowane przez zawodowe stowarzyszenie ubezpieczeń wypad-
kowych. W zeszłym roku było ich 36.”
 
Jednak czy zakład jest w stanie długoterminowo ponosić tak 
wysokie koszty inwestycji w celu ciągłej optymalizacji? Przeko-
nująca odpowiedź Hengstlera: „Inwestycje w zarządzanie 
ochroną środowiska i wydajność w zakresie zasobów amorty-
zują się z reguły już w ciągu około 1,5 roku. W ten sposób pro-
wadzimy tu nie tylko aktywną ochronę klimatu, lecz także dłu-
goterminowe zabezpieczenie zakładu.”

MAHLe GMBH w roTTweiL

Produkty: Tłoki aluminiowe i stalowe do 
silników benzynowych i wysokoprężnych 
(samochody osobowe i ciężarowe)
Liczba pracowników: ponad 1000
wykorzystanie materiałów: około 7000 t 
aluminium i 8000 t stali rocznie 
Powierzchnia całkowita, powierzchnia 
produkcyjna: 100 000 m², 53 000 m²

… które następnie są przerabiane na tłoki.

Wgląd w proces obróbki skrawaniem: ciepło, 
uwalniane przy wytwarzaniu używanego tu 
sprężonego powietrza, jest oddawane do 
obiegu grzewczego.

PrAcY
Dobre wyniki już od dawna nie satysfakcjonują zakładu MAHLe w rottweil. Producent tłoków oczekuje 
nie tylko 100% jakości swoich wyrobów, lecz stawia także na długofalowe zarządzanie ochroną środowi-
ska, wykraczające daleko poza wymagania niemieckiej normy DiN 14001. Pokazuje przy tym wyraźnie, jak 
realizacja nadrzędnego celu MAHLe w postaci harmonii pomiędzy rozwojem technicznym a przyszłością 
ludzkości może przy tym posłużyć zabezpieczeniu zakładu. 

Gorące powietrze z pieca do topienia jest wyko-
rzystwane w komorze nagrzewania wstępnego 
gąsek aluminiowych,

To logo odzwierciedla 
zrównoważony rozwój 
w zakładzie MAHLE 
w Rottweil.

cieKAwoSTKi
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Mierzenie sił
w KoMorZe 

TreNDY

wraz ze wzrostem wydajności silnika rosną też obciążenia po-
szczególnych jego części. innowacyjne technologie MAHLe 
przygotowują tłoki do stosowania w nowej generacji silnikach, 
wnosząc tym samym ważny wkład w dalszą optymalizację sil-
ników spalinowych.

Coraz większe moce jednostkowe w połączeniu z mniejszą masą i zreduko-
wanymi stratami tarcia zapewniają większą oszczędność nowoczesnych sil-
ników, lecz jednocześnie stawiają coraz większe wymagania wobec tłoków. 
Muszą one sprostać gwałtownie wzrastającym obciążeniom mechanicznym 
i cieplnym, zapewniając przy tym jak najmniejszą masę i niskie tarcie. Obcią-
żenie mechaniczne zależy przede wszystkim od ciśnienia zapłonu, które 
w niektórych silnikach przekracza 12 MPa. Do określenia obciążeń cieplnych 
można wykorzystać jednostkową moc silnika. Wraz ze wzrostem mocy jed-
nostkowej, która dziś często przekracza wartość 100 kW na litr pojemności, 
rośnie cieplne i mechaniczne obciążenie tłoków. Aby sprostać tym rosnącym 
wymaganiom, inżynierowie MAHLE opracowali nowe technologie tłoków. 

SKANALiZowANe oDProwADZANie:
TŁoKi Do SiLNiKÓw BeNZYNowYcH MAHLe eVoTec® Sc
Zoptymalizowana pod względem masowym konstrukcja tłoków EVOTEC® 2 
stanowi doskonałą podstawę do osiągania mocy jednostkowej na poziomie 
100 kW/l. Nowe tłoki MAHLE EVOTEC® SC pozwalają na znaczne zwiększe-
nie tej mocy jednostkowej. Konstrukcyjna cecha szczególna: zintegrowany 
kanał chłodzenia, pozwalający na obniżenie temperatury denka tłoka 
i w obszarze pierwszego mostka pierścieni nawet o 25 °C. W ten sposób 
znacznie wzrasta obciążalność tych wysoko narażonych obszarów tłoka, 
który szybciej osiąga temperaturę roboczą, co z kolei ma korzystny wpływ na 
emisję spalin.

LeKKo, LecZ Ze SPoKoJeM:
TŁoKi Do SiLNiKÓw BeNZYNowYcH MAHLe eVoLiTe®

Również oscylująca masa tłoka leży w centrum uwagi prac rozwojowych 
MAHLE. Bowiem redukcja sił masowych pozwala na znaczne polepszenie 
charakterystyki pracy silnika. Oscylujące masy tłoków mają decydujący wpływ 

na osiągnięcie kompensacji masowej i tym samym niskich drgań całego silnika. 
Wyzwanie polega więc na tym, aby sprostać wysokim obciążeniom zewnętrz-
nym przy minimalnej masie tłoków z równoczesnym zapewnieniem, że dzięki 
odpowiedniej konstrukcji tłok nie będzie miał gorszych parametrów w zakresie 
strat tarcia czy hałasu, lecz w miarę możliwości wykaże się tu lepszymi właś-
ciwościami.

MAHLE ma rozwiązanie: bazując na tłokach EVOTEC® i korzystając z najno-
wocześniejszych narzędzi do symulacji nasi inżynierowie znaleźli dodatkowe 
potencjały racjonalizacyjne i skonstruowali nowy, innowacyjny rodzaj tłoków 
o nazwie EVOLITE®. Oznacza to konkretnie prawie ośmiokrotne zwiększenie 
żywotności dzięki optymalizacji połączenia pomiędzy trzonem a ściankami przy 
równoczesnej redukcji masy o 5%. Dodatkowo zarówno na stanowiskach 
testowych, jak i przy pracy w silniku udało się udokumentować znaczne zmniej-
szenie tarcia i w konsekwencji redukcję emisji CO2 o 0,46 g/km w nowym 
europejskim cyklu jazdy NEDC. 

oDPorNe i TrwAŁe: STALowe TŁoKi MAHLe MoNoTHerM® Do 
SiLNiKÓw wYSoKoPrĘŻNYcH SAMocHoDÓw oSoBowYcH
Tłoki stalowe są bardziej odporne na temperaturę i ciśnienie niż tłoki aluminiowe, 
powodując przy tym znacznie mniejsze straty tarcia. Jest to spowodowane 
z jednej strony mniejszą rozszerzalnością cieplną stali, a z drugiej strony wyższą 
sztywnością i wytrzymałością, pozwalającą na zredukowanie wysokości tłoka 
przy tej samej wydajności. 

Dlatego tłoki MAHLE MONOTHERM® już od wielu lat są z powodzeniem sto-
sowane w pojazdach użytkowych. Teraz firma MAHLE dostosowała tę spraw-
dzoną koncepcję tłoków do stosowania w silnikach samochodów osobowych, 
rozwijając ją dalej. Jeszcze w tym roku takie tłoki trafią na nasze drogi w jednym 
z seryjnych samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym. Znaczne 
zalety tych tłoków w zakresie strat tarcia wykazane zostały na stanowiskach 
testowych zarówno pod częściowym, jak i pod pełnym obciążeniem. Ponadto 
ze względu na powiązania termodynamiczne tłoki MONOTHERM® do samo-
chodów osobowych przyczyniają się do optymalizacji spalania i tym samym 
do dalszej redukcji zużycia paliwa i emisji spalin. 

SPALANiA

Chłodzenie w tłokach MAHLE EVOTEC® SC:
pierścień solny, zintegrowany w odlewanej formie 
powoduje powstanie rowkowego wycięcia, które po 
ostygnięciu i wypłukaniu soli tworzy kanał chłodzenia.

Trzy dotychczasowe warianty tłóków stalowych 
MAHLE do silników wysokoprężnych w samocho-
dach osobowych: MONOTHERM®, TopWeld® 
i MonoGuide® (od lewej).

Lekkie i trwałe: tłoki MAHLE EVOLITE® 
z innowacyjnym połączeniem pomiędzy 
trzonem a ściankami. 
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Wkład filtra oleju 

Do sam. osob.

Nazwa produktu

Audi A3; Seat Leon; Škoda Octavia; Volkswagen Golf, Passat; 
TDI 1,6 l/2,0 l, 4–cylindrowy, 77–135 kW (silniki wysokoprężne)
OX 787 D Eco (MAHLE Original i Knecht)

turbosprężarka
Do samochodów 
osobowych

Nazwa produktu

Audi A3; Seat Ibiza II, Leon, Toledo II; 
Volkswagen Bora, Golf IV; 1.9 TDI,  
4–cylindrowy, 110 kW (silnik: ARL)
030 TC 15387 000 (MAHLE Original)

ZaWory
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Iveco; DAF; Cummins; 4–cylindrowy, 95–202 kW 
(silniki: F4AE0481/0681)
Wlot: 007 VE 31778 000 (MAHLE Original) 
Wylot: 007 VA 31779 000 (MAHLE Original) 

termostat
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Citroën C2, C3; Fiat Qubo; Peugeot 207, 1007; 1,1 l/1,4 l, 
4–cylindrowy, 44–70 kW (silniki z zapłonem iskrowym)
TM 32 103 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)

turbosprężarka
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

DAF 95XF.530; 12,6 l, 6–cylindrowy, 
390 kW (silnik: XE355C) 
213 TC 17132 000 (MAHLE Original)
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ZestaW pierścieni
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Iveco; 6–cylindrowy, 228–265 kW  
(silniki: F2BE3681A, F2BE3681C, F2BE3681B)
007 RS 00104 0N0 (MAHLE Original)
47908590 (Perfect Circle)

Szczegółowe informacje o nowych produktach można znaleźć w ciągle aktualizo-
wanych katalogach internetowych pod adreSem www.mahle-aftermarket.com

ZestaW
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Renault Trucks; Volvo; 10,8 l, 6–cylindrowy, 234–331 kW 
(silniki: DXi11, D11 430, D11H-A, D11H-B)
Tłok MONOTHERM®, grafitowany i fosforanowany
2097390 (MAHLE Original)

prZykręcany filtr paliWa
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Ford Transit; 2,0 l/2,4 l; 4–cylindrowy, 55–92 kW  
(silniki wysokoprężne)
KC 204 (MAHLE Original i Knecht)

turbosprężarka
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Citroën C4, C5; Peugeot 307, 308, 407, 607; 2,0 l HDI, 
4–cylindrowy, 100 kW (silnik: DW10BTED4) 
039 TC 17732 000 (MAHLE Original)

termostat
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Ford B-Max, C-Max, Fiesta V, Focus III; 
Mazda 2; Volvo S40, V50; 1,4 l/1,6 l,  
4–cylindrowy, 44–92 kW (silniki  
z zapłonem iskrowym)
TX 108 82D (MAHLE Original i Behr) 

łożysko korboWe
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Scania; 6–cylindrowy, 250–346 kW 
(silniki: DC12, DT12)
061 PL 21093 000 (MAHLE Original) 
061 PL 21093 025 (MAHLE Original)
061 PL 21093 050 (MAHLE Original) 
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silnika 

Z wiZYTĄ

W środku 

Chris Stanbridge, kierownik nowego biura 
dystrybucyjnego MAHLE Aftermarket 
w Port Elizabeth.

i Angolą, MAHLE Aftermarket rozszerzyła swoje zaangażowanie 
na miejscu, otwierając w marcu tego roku biuro dystrybucyjne na 
terenie zakładu produkcyjnego MAHLE Behr w Port Elizabeth.

Chris Stanbridge, dyrektor nowego biura dystrybucyjnego 
MAHLE Aftermarket w RPA, doskonale zna szczególne wyma-
gania swoich regionalnych klientów: „Republika Południowej 
Afryki ma bardzo zróżnicowaną strukturę pojazdów na rynku, 
mamy tutaj do czynienia z dużą różnorodnością marek”, mówi 
Stanbridge. Stanowi to duży potencjał dla marki premium MAHLE 
Original, łączącej kompetencje OEM z szerokim i dobrze rozbu-
dowanym asortymentem produktów. „Nasi klienci stawiają wyso-
kie wymagania wobec serwisu i jego elastyczności.” Właśnie 
z  tego powodu zespół MAHLE Aftermarket pracuje teraz na 
miejscu, umożliwiając swoim partnerom bezpośredni dostęp do 
kompletnego asortymentu: części silnikowe, filtry i turbosprężarki 
MAHLE Original oraz termostaty marki MAHLE Original i Behr.

Kraj ten ma największy PKB w Afryce i należy do tak zwanej 
grupy G8+5. Tym samym Republika Południowej Afryki należy 
do grupy pięciu najważniejszych krajów rozwijających się, które 
rozszerzają krąg ośmiu najsilniejszych krajów przemysłowych. 
Ogólnie dobra infrastruktura RPA nie jest jednak w stanie zniwe-
lować dużych różnic pomiędzy aglomeracjami Johannesburga, 
Durbanu czy Kapsztadu lub Port Elizabeth a regionami poza-
miejskimi. Inaczej mówiąc istnieje tam duży potencjał, także dla 
rynku motoryzacyjnego, który od wielu lat cieszy się stabilnym 
wzrostem, analogicznie do gospodarki ogólnokrajowej. 
 
Fakt, że w RPA przy łącznej liczbie ok. 52 milionów mieszkańców 
zarejestrowanych jest tylko nieco ponad 6 milionów samocho-
dów osobowych, wyraźnie pokazuje, jak dużo do nadrobienia 
ma rosnąca warstwa średnia. Dotyczy to nie tylko zakupu 
nowych pojazdów, lecz także rynku wtórnego – gdyż największy 
wzrost sprzedaży na rynku pojazdów odnotowano w latach 
2006 i 2007. Także rynek pojazdów używanych korzysta z fascy-
nacji samochodami, jaka ogarnęła tamtejsze społeczeństwo. 
Duża część używanych pojazdów to Smart Utility Vehicles 
i pojazdy terenowe, co z pewnością jest wynikiem warunków 
drogowych w terenach pozamiejskich. Dużym wzrostem cechują 
się także pick-upy oraz inne lekkie pojazdy użytkowe, jak np. 
minibusy. Dzięki rozbudowie transportu i inwestycjom w budowę 
dróg rośnie również rynek ciężkich pojazdów użytkowych. 
Obecnie w RPA zarejestrowanych jest łącznie ok. 3,4 miliona 
ciężkich i lekkich pojazdów użytkowych.

Aby zapewnić lepsze i wydajniejsze zaopatrzenie tego rynku oraz 
zintensyfikować bliskość do klientów i wzmocnić kontakty z kra-
jami ościennymi, czyli Namibią, Zimbabwe, Zambią, Mozambikiem 

LePSZY SerwiS, BLiŻeJ Do KLieNTÓw: MAHLe AfTerMArKeT oTwierA oDDZiAŁ DYSTrY-
BUcYJNY w rePUBLice PoŁUDNioweJ AfrYKi.
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wYMiANA TerMoSTATÓw PŁYNU cHŁoDZĄceGo NALeŻY Do rUTYNowYcH ZADAŃ w wArSZTAcie. 
MiMo TeGo wiĄŻe SiĘ Z NiĄ PewNe wYZwANie. DLATeGo DZiSiAJ Dwie wAŻNe wSKAZÓwKi: NiGDY 
Nie UŻYwAĆ śroDKÓw USZcZeLNiAJĄcYcH i ZAwSZe USUwAĆ cAŁe PowieTrZe.

Termostat płynu chłodzącego spełnia cały szereg ważnych zadań w pojeździe. 
W razie jego awarii konieczna jest więc jak najszybsza wymiana. Jednakże 
liczne warsztaty używają past uszczelniających podczas montażu, osiągając 
przy tym efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego: nieszczelności, awarie 
i inne uszkodzenia.
 
DLAcZeGo Nie NALeŻY SToSowAĆ PASTY USZcZeLNiAJĄceJ 
Do TerMoSTATÓw?
Ponieważ często występuje niezgodność materiałów. Uszczelki termo-
statów wykonane są z materiałów o złożonym składzie. Często zawierają one 
substancje, które nie są odporne na olej. Natomiast pasty uszczelniające 
najczęściej zawierają oleje mineralne lub syntetyczne. Gdy zetkną się one 
z uszczelką termostatu, następuje jej spęczenie, co prowadzi do jej zniszcze-
nia i utraty szczelności.
 
wtedy nic już nagle nie pasuje. Wymiary rowka na uszczelkę w termostacie 
i wymiary samej uszczelki są dokładnie dopasowane do siebie. Naniesienie 
dodatkowej pasty powoduje wzrost objętości, którą należy zmieścić, a tym 
samym uniemożliwia ona całkowite uszczelnienie.
 
Ponieważ cząsteczki pasty mogą zatkać obieg chłodziwa. Często nakła-
dane jest tak dużo pasty uszczelniającej, że jej część dostaje się do obiegu 
chłodziwa. Z katastrofalnymi skutkami: cząsteczki pasty mogą pęcznieć i unie-
możliwić przepływ płynu chłodzącego. A ponadto mogą osiąść w termostacie 
i zablokować go, przez co nie będzie się prawidłowo otwierał lub zamykał, 
powodując przegrzanie systemu! Uwaga: ze względu na przedstawione zagro-
żenia, MAHLE Aftermarket zabrania używania past uszczelniających i nie 
uznaje reklamacji, spowodowanych ich użyciem.

A JeŻeLi Po wYMiANie TerMoSTATU wYSTĄPiĄ ProBLeMY 
Z TeMPerATUrĄ? 
wtedy należy najpierw usunąć powietrze. Problem z temperaturą bezpo-
średnio po wymianie jest z reguły oznaką występowania powietrza w obiegu 
chłodziwa. Przed próbą wymiany zamontowanego dopiero co termostatu 
należy więc kilkakrotnie starannie odpowietrzyć obieg chłodziwa.

Ten termostat nie zamykałsię, ponieważ użyto pasty uszczelniającej osadzającej się w korpusie.

Termostaty:
LeGeNDA

i PrAwDA 
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Turbosprężarka jest bardzo złożonym systemem, harmonijnie 
współpracującym z silnikiem spalinowym, układem ssania, 
układem powietrza doładowującego, układem smarowania 
i chłodzenia oraz układem sterowania silnika. Jeżeli warsztat 
stwierdzi uszkodzenie turbosprężarki, należy odpowiedzieć na 
dwa podstawowe pytania. Po pierwsze: co spowodowało uszko-
dzenie? I po drugie: co zostało dodatkowo uszkodzone?

Brzmi prowokacyjnie, jest to jednak zgodne z prawdą: naprawa turbosprężarki, polegająca tylko na 
wymianie samej turbosprężarki jest często przyczyną następnej naprawy. Bowiem przy braku usu-
nięcia rzeczywistej przyczyny awarii i szkód powiązanych, uszkodzenie nowej turbosprężarki jest 
niemal pewne. Dlatego podajemy tu kilka przykładów, pomocnych przy poszukiwaniu przyczyn 
i skutków.

Znacznie zaolejona turbina napędzana 
spalinami z dużym nagarem.

PoSZLAKA: wYcieKi oLeJU Po oBU STroNAcH
Jeżeli bezpośrednio po zamontowaniu po obu stronach turbo-
sprężarki zacznie wypływać olej, może to mieć trzy przyczyny: 
� zatkane przewody powrotne oleju, 
�  za duże przeciwciśnienie w skrzyni korbowej (spowodowane 

za wysokim poziomem oleju) lub 
� za duży przedmuch 

TUrBo-
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Czysta strona sprężarki wymontowanej tur-
bosprężarki w połączeniu z zaolejoną stroną 
turbiny stanowią tym samym ważne przesłan-
ki przy poszukiwaniu przyczyn.

Układ powietrza doładowującego z chłodni-
cą powietrza doładowującego.

Ta zaolejona chłodnica powietrza doładowu-
jącego musi zostać wymieniona. 

PoSZUKiwANie „ŹrÓDŁA oLeJU”
Zdjęcia u dołu po lewej stronie na str. 12 pokazuje turbosprę-
żarkę z silnie zaolejoną stroną turbiny. W tym przypadku klient 
reklamował silne dymienie tuż po uruchomieniu silnika, co dla 
opiekującego się nim warsztatu wskazywało na przypuszczalne 
uszkodzenie turbosprężarki. 
 
Jednak po dokładnym sprawdzeniu widać, że turbosprężarka jest 
zaolejona i pokryta nagarem nie tylko na wylocie obudowy turbiny, 
lecz także na wlocie. Jest to dowód, że olej nie może pochodzić 
z turbosprężarki. Demontaż turbosprężarki przez MAHLE 
Aftermarket potwierdził: turbosprężarka była sprawna technicznie. 
 
Dlaczego więc silnik tak mocno dymił, a cała obudowa turbiny 
jest tak silnie zaolejona i pokryta nagarem? Odpowiedź jest dość 
prosta: olej pochodził z silnika i był wtłaczany do turbosprężarki 
razem ze spalinami. 
 
Pojawia się więc następne pytanie: dlaczego olej wydostał się 
z silnika i jak to nastąpiło? Możliwych jest kilka przyczyn. Jedną 
z  nich jest stopień zużycia jednostki napędowej (na przykład 
bardzo zużyte pierścienie tłokowe) – jednakże doświadczenie 
pokazuje, iż jest to raczej rzadki przypadek. Znacznie częściej 
olej dostaje się do komór spalania razem z zasysanym świeżym 
powietrzem, tam ulega tylko częściowemu spalaniu i jest następ-
nie wydmuchiwany z silnika bezpośrednio do turbosprężarki jako 
mieszanka mgiełki olejowej i sadzy. 

NieoDZowNe w PrZYPADKU KAŻDeJ wYMiANY 
TUrBoSPrĘŻArKi: ocZYSZcZeNie UKŁADU Powie-
TrZA DoŁADowUJĄceGo i wYMiANA cHŁoDNicY 
PowieTrZA DoŁADowUJĄceGo
Jak możliwe jest dostanie się oleju ze świeżym powietrzem do 
silnika, jeżeli strona sprężarki jest czysta? Wyjaśnienie jest proste 
i logiczne: stara, uszkodzona turbosprężarka wdmuchała dużą 
ilość oleju do całego układu powietrza doładowującego. Olej 
osadził się na ściankach węży i rurek oraz nagromadził we wnę-

trzu chłodnicy powietrza doładowującego. Podczas naprawy, 
wbrew wyraźnym zaleceniom, nie oczyszczono starannie całego 
układu powietrza doładowującego oraz nie wymieniono chłod-
nicy powietrza doładowującego, lecz zamontowano tylko nową 
turbosprężarkę. Pracująca ponownie pod pełnym ciśnieniem 
nowa turbosprężarka wdmuchuje do komory spalania olej, 
nagromadzony w elementach osprzętu. To wyjaśnia, dlaczego 
strona turbiny w turbosprężarce jest silnie zaolejona i dlaczego 
silnik bardzo dymił. Przyczyną problemu nie była więc sama 
turbosprężarka, lecz nieoczyszczony układ powietrza doładowu-
jącego i niewymieniona chłodnica powietrza doładowującego.

co SiĘ DZieJe w rAZie AwArii?
Jeżeli po krótkim czasie eksploatacji ponownie wymieniona 
zostanie tylko turbosprężarka, dymienie silnika ulegnie co 
prawda zmniejszeniu, gdyż przeważająca część oleju z układu 
powietrza doładowującego została już spalona. Nie oznacza to 
jednak, że tym samym system został już całkowicie naprawiony. 
Bowiem w układzie powietrza doładowującego nadal znajdują 
się cząsteczki metali, odłamki po pierwszej zniszczonej turbo-
sprężarce oraz osady sadzy. Te ciała obce lub cząsteczki są 
z czasem odrywane i dostają się do silnika. Praktycznie wszystko, 
co dostaje się do komór spalania, jest z nich wydmuchiwane 
przez zawory wydechowe w kierunku turbosprężarki, gdzie 
powoduje niszczenie łopatek turbiny i ponowną konieczność 
wymiany turbosprężarki.

TrZY ŻeLAZNe ZASADY w rAZie STwierDZeNiA 
USZKoDZeŃ TUrBoSPrĘŻArKi
Ustalić sprawcę. Nigdy nie wymieniać tylko turbosprężarki, 
lecz zawsze ustalić właściwą przyczynę i usunąć ją. 
Poszukać innych ofiar. Wymienić wszystkie części, które 
zostały również uszkodzone (chłodnica powietrza doładowują-
cego!) lub oczyścić (układ powietrza doładowującego).
Zapobiec kolejnym szkodom. Przeprowadzić wymianę oleju 
(z wymianą filtra), wymienić filtr powietrza, sprawdzić wszystkie 
przewody oleju.

NieSZcZeLNośĆ wAŁU TUrBoSPrĘŻArKi? To NieMoŻLiwe!

DLAcZeGo wYDoSTAwANie SiĘ oLeJU Z oBUDowY 
ŁoŻYSKA JeST TecHNicZNie NieMoŻLiwe.
Turbosprężarka jest wyposażona w hydrodynamiczne łożyska 
ślizgowe oraz metalowe uszczelnienia labiryntowe, zbliżone do 
pierścieni tłokowych (temperatury i prędkości obrotowe turbo-
sprężarki są za wysokie dla materiałów chemicznych). Od strony 
wału w tych miejscach przewidziane są rowki. Przez współdzia-
łanie ciśnienia z turbiny napędzanej spalinami, obudowy łożyska 
oraz strony sprężarki oraz ze względu na panujące nadciśnienie 
wydostawanie się oleju z obudowy łożyska jest niemożliwe 
w normalnych warunkach.

Przy stabilnej równowadze ciśnień, olej z obudowy łożyska (żółtej) nie 
dostaje się ani do turbiny (czerwonej), ani do sprężarki (niebieskiej).

w normalnych warunkach.

Wlot oleju 

Wał wirnika

Wirnik 
sprężarki 

Wlot sprężarki 

Powrót olejuWlot turbiny 

Wylot turbiny 

Wirnik turbiny 

Wylot sprężarki 

Nie MA ZASAD BeZ wYJĄTKÓw: JeŻeLi roZKŁAD 
ciśNieŃ Nie JeST PrAwiDŁowY, MoŻe NASTĄPiĆ 
wYcieK oLeJU!
W razie całkowitego zniszczenia łożysk, pęknięcia wału lub 
innego poważnego uszkodzenia następuje zakłócenie równowagi 
ciśnień, co powoduje rzeczywisty wyciek oleju z turbosprężarki. 
Aby znaleźć sprawcę należy przyjrzeć się turbosprężarce z obu 
stron: czy wyciek oleju jest widoczny tylko po stronie sprężarki, 
czy również po stronie turbiny?

JeDNoSTroNNY wYcieK oLeJU = UTrUDNioNY 
DoPŁYw świeŻeGo PowieTrZA
Turbosprężarka musi zasysać czyste powietrze z filtra powietrza. 
Jeżeli jest on zatkany lub bardzo zanieczyszczony, po stronie 
świeżego powietrza powstaje podciśnienie. Na skutek tego pod-
ciśnienia turbosprężarka zasysa nie tylko powietrze z zatkanego 
filtra, lecz także olej z obudowy łożyska turbosprężarki. Wtedy 
następuje rzeczywisty wyciek oleju po stronie sprężarki.

oBUSTroNNY wYcieK oLeJU = ZATKANY 
oBieG oLeJU
Olej silnikowy jest wymagany do chłodzenia i smarowania tur-
bosprężarki. Jeżeli jego powrót jest utrudniony, np. na skutek 
zatkania jednego z przewodów, przez zbyt wysoki poziom oleju 
w silniku lub zatkany odpowietrznik skrzyni korbowej, olej musi 
znaleźć sobie inną drogę z obudowy łożyska. Powoduje to 
rzeczywisty wyciek oleju, z reguły po obu stronach. 

Zatkany przewód powrotny oleju uniemożliwia 
spływanie oleju silnikowego.

więcej na temat rodzajów uszkodzeń 
turbosprężarek, ich przyczyn i sposo-
bów usuwania można znaleźć na stronie 
www.mahle-aftermarket.com (rubryka 
Technical Messenger: Technical Mes-
senger 1/2014; centrum pobierania: 
informator na temat uszkodzeń turbo-
sprężarek MAHLe original).
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Nieszczelność filtra oleju to zawsze błędy montażowe o katastrofalnych skutkach. Przy 
odrobinie szczęścia wyciek oleju jest tak duży, że zostanie wykryty już podczas pracy 
próbnej w warsztacie i można go będzie od razu usunąć. Gorzej, jeżeli klient zauważy 
wyciek oleju po kilku kilometrach, gdy zaświeci kontrolka oleju … i będzie trzeba za-
montować nowy silnik. Tragicznym będzie, jeżeli pozostawiony przez wyciek oleju ślad 
na jezdni doprowadzi do wypadku. Aby zabezpieczyć Państwa przed takimi skutkami 
proponujemy zabawę w chowanego.

 
TeN SAM fiLTr, LecZ rÓŻNe oBUDowY – DLAcZeGo?
Będąc partnerem przemysłu motoryzacyjnego firma MAHLE jest zobowiązana 
do ciągłej kontynuacji rozwoju swoich produktów. W tym celu inżynierowie 
MAHLE prowadzą ciągły dialog z inżynierami producentów pojazdów. MAHLE 
opracowuje, tworzy, konstruuje, buduje i testuje produkty dokładnie zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji producentów silników (często tworząc produkty 
nieco lepsze). Tym samym asortyment produktów MAHLE, przeznaczonych 
zarówno do produkcji seryjnej pojazdów, jak i na rynek wtórny, obejmuje sze-
reg ciągle optymalizowanych wyrobów, które różnią się od siebie w zależności 
od roku produkcji i zastosowania.

 A F T E R M A R K E T
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Podsumowanie: element filtracyjny (w tym przykładzie: oX 171/2) jest dokładnie ten sam, jednak oba moduły filtra wykazują niewielkie różnice. 

Na rys. 1 widać obudowę filtra oleju. Na rys. 2 również – ale z niewielkimi różnicami 
w kształcie zewnętrznym obudowy. Obok widoczny jest wkład filtra oleju, który nie tylko 

wygląda jak identyczny, lecz jest identyczny. Uszczelka różni się na pierwszy rzut oka 
kolorem. Natomiast pokrywa obudowy jest pozornie taka sama.

Obudowa 
fi ltra oleju Wkład fi ltra oleju Uszczelka Pokrywa obudowy

Obudowa 
fi ltra oleju Wkład fi ltra oleju Uszczelka Pokrywa obudowy2

1

XTeoriA i PrAKTYKA

różnicę?
wiDZĄ

PAŃSTwo

DLAcZeGo PrZY wYMiANie fiLTrA oLeJU LicZĄ SiĘ SZcZeGÓŁY i NA co NALeŻY ZwrAcAĆ UwAGĘ, ABY ZAGwArANTowAĆ DoBre 
wYNiKi NAPrAwY. iluStracja do poSzukiwania na przykładzie filtra oleju mahle oX 171/2.



Nie zapomnieć o powleczeniu olejem: 
po lewej stronie o-ring trzpienia, po 
prawej stronie końcówka filtra.

Skręcona uszczelka (pokrywy obudowy do 
silników Euro 4 i Euro 5): to nie będzie szczelne!

 A F T E R M A R K E T

n e w s 15

PLAN 4-PUNKTowY PrZY wYMiANie USZcZeLKi
Każdy filtr MAHLE jest dostarczany wraz z pasującą uszczelką. Należy ją 
wymieniać razem z filtrem przy każdej wymianie filtra, gdyż zestarzała się 
razem z filtrem, była ciągle narażona na działanie chemicznych składników oleju 
silnikowego i przetrwała niezliczone zmiany temperatury. Podczas wymiany 
zalecamy następujący sposób postępowania:

Dokładnie umieszczać. Nowa uszczelka musi zostać wprowadzona 
dokładnie do przewidzianego dla niej rowka w pokrywie (rys. F), a nie z lewej 
lub z prawej strony.

Postępować ostrożnie. Nie wolno montować uszczelki przy użyciu ostrych 
lub szpiczastych narzędzi. Idealnie nadaje się mały, nieznacznie zaokrąglony 
sztyft z tworzywa sztucznego.

Nie skręcać. Uszczelka nie może zostać skręcona podczas montażu (to 
niebezpieczeństwo występuje zwłaszcza w przypadku uszczelek o przekroju 
prostokątnym). Należy bezwzględnie sprawdzić dokładne osadzenie na całym 
obwodzie obudowy.

Dobrze powlec olejem. Nasmarować świeżym olejem silnikowym całą nową 
uszczelkę, o-ring na trzpieniu oraz końcówkę filtra. Ułatwia to montaż i redukuje 
ryzyko uszkodzenia. 

SPoSÓB UNiKANiA PoMYŁeK i BŁĘDÓw wYBorU
Różnorodność typów jest duża i tym samym duża jest możliwość pomyłki. 
Niektóre filtry są dostępne w handlu z różnymi wariantami uszczelek: przoduje 
tu filtr oleju OX 153, który w zależności od pojazdu, silnika i roku produkcji jest 
dostępny z pięcioma różnymi uszczelkami lub zestawami uszczelek. Inne filtry 
są stosowane w różnych typach pojazdów albo nawet u różnych producentów, 
lecz z odpowiednio dostosowanymi uszczelkami. Pomyłek o poważnych 
następstwach można uniknąć w następujący sposób:

1. krok: porównanie danych. Zwrócić dokładnie uwagę na dane silnika 
i pojazdu (które można np. znaleźć w katalogu internetowym MAHLE Aftermarket). 
Informują one o tym, który filtr z jaką uszczelką jest przewidziany dla danego 
silnika.

2. krok: kontrola wzrokowa. Przed wymianą warto dokonać porównania 
wizualnego. Jeżeli stara i nowa uszczelka są różne, wrócić do kroku 1! 

Dlaczego zamiana jest tak niebezpieczna? w starej pokrywie obu-
dowy (nowy) o-ring ma za mało miejsca, jest zbyt mocno ściskany 
i staje się przez to nieszczelny. odwrotna sytuacja również stwarza 
problemy: (stara) czarna prostokątna uszczelka jest luźna w rowku 
nowej obudowy i tym samym nie spełnia swojej funkcji, co powoduje 
wyciek oleju.

XTeoriA i PrAKTYKA

Uszczelka do Euro 6: okrągły profil
Okrągły przekrój uszczelki (D) redukuje nie-
bezpieczeństwo skręcenia. Prostokątny rowek 
na o-ring w pokrywie (E) umożliwia dokładne 
umieszczenie uszczelki (F). 

fiLTr oLeJU Do GeNerAcJi SiLNiKÓw eUro 4 i eUro 5
Rys. 3 pokazuje moduł filtra oleju MAHLE do znanego turbodiesla 1,6 l koncernu 
PSA Peugeot Citroën. Ten moduł został opracowany przez MAHLE do generacji 

silników Euro 4/Euro 5 i jest dostarczany w wielomilionowych ilościach bezpo-
średnio na taśmy produkcyjne wytwórni silników w komplecie z zamontowanym 
elementem filtracyjnym, uszczelkami i prawidłowo dokręconą pokrywą. 

Uszczelka do Euro 4 i Euro 5: 
z narożnikami i krawędziami
W przypadku dotychczasowej konstrukcji 
w pokrywie montowana była uszczelka o pro-
stokątnym przekroju (A). Rowek na uszczelkę 
w pokrywie miał postać skośnej płaszczyzny 
(B). Powoduje to nieznacznie skośne ułożenie 
uszczelki (C) – a pokrywa pozwala się łatwo 
i niezawodnie wkręcić, zapewniając dobrą 
szczelność.

NowA GeNerAcJA SiLNiKÓw, Nowe wYMAGANiA
Euro 6 stawia znacznie wyższe wymagania wobec całego silnika wraz 
z osprzętem. Każdy element jednostki napędowej musi być przygotowany do 
wykonywania swojej funkcji przy uwzględnieniu rygorystycznych norm emisji 
spalin. Również obieg oleju jest narażony na zmienione obciążenia – przez 
wyższą temperaturę i wydłużone terminy wymiany. Odpowiednio dopasowany 
został więc moduł filtra oleju. Jest on pokazany na dolnym rys. 4. 

wyraźnie widać, że filtr OX 171/2 pozostał taki sam, jego wydajność jest 
odpowiednia także dla nowej generacji silników. Najważniejszą zmianą jest 
uszczelka. Widać od razu: ma ona teraz kolor zielony zamiast czarnego. Po 
dokładniejszym przyjrzeniu się uszczelce widać także różnice konstrukcyjne. 
Nowy dodatkowy wariant ma oznaczenie OX 171/2D1. 
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rYNeK

NowA STrefA „NewS & PreSS” Z BeZPośreDNiM DoSTĘPeM 
Do wSZYSTKicH iNforMAcJi PrASowYcH
Kanał wiadomości zapewnia regularny dostęp do nowych informacji ze świata 
MAHLE, integrując przy tym tematy sezonowe i związane z warsztatami. Ze 
strony Aftermarket można też bezpośrednio pozyskać publikacje dla mediów 
specjalistycznych i konsumenckich, i to dla wszystkich zainteresowanych, bez 
konieczności logowania się.

TerAZ NA STArcie: TecHcHecK – SeriA TecHNicZNA DLA 
KierowcÓw i ZAiNTereSowANeJ oPiNii PUBLicZNeJ
Zespół techniczny MAHLE Aftermarket w zrozumiały sposób odpowiada na 
aktualne pytania z tematyki motoryzacyjnej. TechCheck stanowi więc ser-
wis, pozwalający warsztatom na polepszenie swojego wizerunku u klientów, 
czyli kierowców samochodów. Oprócz intensyfikacji przywiązania klientów, 
TechCheck stanowi również źródło informacji dla uczniów nauki zawodu 
i studentów, którzy mogą tam znaleźć pożyteczne, a czasami nawet zaska-
kujące wiadomości. Warto więc kliknąć i spróbować … i ewentualnie polecić 
nas dalej!

ZAwSZe AKTUALNY PoMocNiK w wArSZTAcie:
„TecHNicAL MeSSeNGer”
Techniczny biuletyn informacyjny zapewnia warsztatom i handlowi regularny 
dopływ informacji i technicznych wskazówek montażowych, związanych 
z naprawami. Wszystkie wydania można pobrać w menu „Produkty i serwis”.

Internet staje się coraz ważniejszą częścią naszego życia. Lecz co dokładnie 
robią ludzie w wirtualnym świecie? Odpowiedź na to pytanie usiłowała zna-
leźć Komisja Europejska w aktualnym wydaniu cyfrowego katalogu postępu 
(„Digital Agenda Scoreboard 2013”). Ważny wniosek: co prawda korespon-
dencja pocztą e-mail jest nadal najczęściej wykorzystywaną czynnością 
online, lecz następne miejsce zajmuje już poszukiwanie informacji, a za nim 
zakupy, realizacja płatności czy utrzymywanie kontaktów przez portale spo-
łecznościowe. Poszukiwanie informacji koncentruje się zarówno na szukaniu 
określonych produktów i usług oraz służy rozszerzaniu własnego poziomu 
wiedzy. Strona MAHLE Aftermarket pod adresem www.mahle-aftermarket.
com podąża za tymi trendami: zawarta tam oferta jest obecnie rozszerzana 
o atrakcyjne usługi serwisowe i informacje, inteligentnie powiązane ze sobą 
i ułatwiające poszukiwanie wiedzy i produktów.

ZoPTYMALiZowANe: KATALoGi iNTerNeTowe 
MAHLe AfTerMArKeT
Katalogi internetowe MAHLE Aftermarket zapewniają teraz jeszcze więcej opcji: 
dzięki ilustracjom produktów oraz funkcji porównawczej, obejmującej do mak-
symalnie 4 artykułów. A ponieważ coraz więcej użytkowników korzysta 
z dostępu do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych, katalog internetowy 
został zoptymalizowany do wyszukiwania przy użyciu smartfonów. 

Dostępna jest także aplikacja do mobilnych systemów operacyjnych Android 
i OS, pozwalająca na szybki dostęp do informatorów technicznych i katalogów 
elektronicznych MAHLE Aftermarket. 
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Wiedza
Z Sieci

Nowe SerwiSY oNLiNe NA STroNie www.MAHLe-AfTerMArKeT.coM.


