
MAHle’nin AnlAMI, ürünlerinDe VeYA üreTiM SüreÇlerinDe OlSUn, 
DAiMA üSTün KAliTe Ve GeleCeĞe YÖneliK DüŞünCe Ve DAVrAnIŞ iÇinDe 
OlMAK Ve KAYnAKlArI SOrUMlUlUK BilinCinDe KUllAnMAKTIr.

kalite
SürDürüleBilir

“gelecek, elbette beni ilgilendiriyor. sonuç itibarıyla, yaşamı-
mın geri kalan kısmını orada geçireceğim.” mark twain’in 
bundan yüzyıldan uzun bir süre önce dile getirdiği bu özdeyiş, 
günümüzde hiç olmadığı kadar güncel. bugün, günlük yaşan-
tımızın kaynak kıtlığı ve çevre düzenlemeleri ile belirlendiği bir 
dönemde, geleceğe yönelik sorumluluk bilincine sahip bir şir-
ketin stratejisi, gerçek sürdürülebilirlik hedefl erini yansıtmalı-
dır. MAHle Aftermarket news’in bu sayısında özellikle bu 
konu ele alınıyor: burada yanma işlemini optimum seviyeye 
çıkarmayı amaçlayan yeni piston teknolojileri ile ilgili ar-ge 
çalışmalarımızdan söz edeceğiz ve yine uzun süreli çevre 
yönetiminin etkileyici sonuçlar ortaya koyduğu piston üretim 
tesislerimizden izlenimler bulacaksınız. 

araç ve motor bakım ve onarım çalışmalarında sürdürebilir-
liğin bir diğer anlamı her şeyden önce, onarım başarısı elde 
etmektir. bu amaçla maHle aftermarket, yalnızca ürün yel-
pazesine doğru ürünleri dahil etmekle kalmamakta, aynı za-
manda sektöre ve araç servislerine ilgili uzmanlık bilgisine 
erişimi de mümkün kılmaktadır (buna dair örnekleri bu sayı-
mızın üçüncü bölümünde bulabilirsiniz). ayrıca sürdürülebi-
lirlik hedefl erimizi bültenimizde de yerine getirmek istiyoruz: 
% 100 atık kâğıttan imal edilen bu gazetemiz, geri dönüşüm 
kâğıdına basılmış olup, çevre dostu simgesi “mavi melek” 
etiketini taşımaktadır. sonuç itibarıyla, okuduklarınız yalnız-
ca eğlence amaçlı değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve ka-
lıcı olmalıdır.
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Niko Johannidis, 
Satış Bölüm Başkanı Almanya, Avusturya, 
İsviçre, İtalya, Benelüks, İskandinavya.

eDiTÖrDen

2014 yılının ilk yarısı açıkça gösterdi ki: Avrupa Aftermarket’i hâlâ eskisi gibi 
dinamizmin ve değişimin izlerini yansıtmaktadır. Burada üç ana trend ayırt edil-
melidir: Karmaşık ürün yapısı, elektronik hâkimiyeti ve doğal kaynakları koruyan 
kullanıma duyulan talep.

Sektörümüzde gittikçe artan karmaşık yapıları her gün yaşamaktayız: Araç tür-
lerinin önlenemez artışını ve giderek daha karmaşık hale gelen araç teknolojisini 
görmekteyiz. Bu durum, endüstriye, ticaret sektörüne ve araç servislerine, ürün 
yelpazesi, stokta bulundurma ve onarım uzmanlığı ile ilgili olarak yoğun beklen-
tiler yönlendirmektedir. Sürekli olarak MAHLE Aftermarket ürün portföyünü 
genişletmekteyiz (ve hâlâ buna devam ediyoruz), lojistik ve satış kapasitelerimizi 
de aynı şekilde sürekli olarak artırıyoruz. Buna ek olarak, eğitim programları, 
seminerler ve bunlara eşlik eden bir dizi önlem ile araç servislerine doğrudan 
uzmanlık bilgisi aktarımını sağlıyoruz. 

Elektronik konusu da hepimizin yaşantısına giderek daha geniş kapsamlı deği-
şiklikler getirecektir. Bu alanda önemli anahtar kelimeler olarak, destek sistemleri 
ve eCall olarak adlandırılan otomatik acil durum sistemini sayabiliriz. eCall sis-
temi, yeni Avrupa araçlarının tamamında yakın gelecekte kullanımda olacaktır ve 

iletişim ağlarına sağlanan çevrimiçi bağlantısı sayesinde otomobil kullanımında 
tamamen yeni bakış açıları ortaya çıkaracaktır. Bu alandaki bir sonraki aşamanın, 
“düşünen araç” olduğunu söylemek mümkündür. Bu araç, insan davranışını 
mükemmelleştirecek, hatta onun yerine geçip, karayolu trafik güvenliğine önemli 
ölçüde katkı sağlayacaktır. 

Hepimiz için büyük bir meydan okuma olacak bir diğer önemli trend, araçların 
mümkün olduğunca çevreyle uyum içinde geliştirilmesi, üretilmesi, pazarlanması, 
kullanılması ve onarılması gerçeğidir. Bu süreci zaten yıllar önce MAHLE’de 
başlatmış ve üretim tesislerimizi bu olguya göre düzenlemiş bulunuyoruz. Buna 
bir örnek vermek gerekirse, Güney Almanya’da, Rottweil’da bulunan ve uzun 
süreli ve sürekli gelişime odaklı çevre yönetim sistemini baz alan piston üretim 
fabrikamızı gösterebilir.

Ticari araç pazarındaki çevre bilinci de giderek artmaktadır: Euro VI düzenle-
mesinin bu yılın Ocak ayında yürürlüğe girmesiyle, bu norma uyumlu ticari 
taşıtlara olan talep önemli ölçüde yükseldi ve 27 AB ülkesinde ve EFTA ülke-
lerinde kaydedilen yeni ticari taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %  34 
oranında artış gösterdi. Bu sayede ticari taşıt sektörü, genel olarak yılı artı 
rakam ile kapatabildi. Otomotiv Aftermarket’in ticari taşıtlar kolu, içerdiği ürün-
ler ve lojistik destek hizmetleri açısından çeşitli sorunlar ile karşı karşıyadır. 
MAHLE Aftermarket bu konuda tüm hazırlıklarını hâlihazırda tamamlamış 
bulunuyor; bu bağlamda geçen yıllarda stratejik odak noktamızı binek araç 
sektörünün yanı sıra ticari taşıtlara da yönlendirmeye ve kendimizi örgütsel 
açıdan buna uygun organize etmeye başlamıştık. Avrupa çapında çalışma ve 
uygulama ekiplerimiz, spesifik olarak ticari taşıt sektörüne ve bu pazarın ken-
disine özgü gereksinimlerine odaklanmıştır.

Buna uygun olarak turboşarj yelpazemiz, binek araç ürün grubunun yanı sıra 
ticari taşıt sektörünü de mükemmel şekilde kapsamaktadır. Büyüyen bir seg-
ment olarak turboşarj, önümüzdeki yıllarda da bizim için büyük bir stratejik 
öneme sahip olacaktır.

Artık yeterince öngörüde bulunduk, şimdi yeniden buraya ve günümüze dönelim: 
Artık arkanıza yaslanın ve basımdan taze çıkmış MAHle Aftermarket news 
okumanın keyfini çıkarın. 

Saygılarımla, 

Niko Johannidis

Sayın okuyucular,

AVrUPA AFTerMArKeT’i, DAHA KArMA-
ŞIK Bir YAPI, DAHA FAZlA eleKTrOniK 
Ve DAHA VeriMli KAYnAK KUllAnIMI 
OlArAK TAnIMlAnABilir. 
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SeKTÖr HABerleri

TüM GereKSiniMleriniZ KArŞIlAnIYOr.
 Yüksek MAHLE Aftermarket servis kalitesi
  Yoğun uluslararası satış ağı sayesinde yüksek 

bulundurma oranı 
 Bölgenizde kişisel danışmanlar

SAĞlADIĞInIZ YArArlAr.
  Yüksek ürün kalitesi ve servis hizmeti
  İki güçlü marka sayesinde olumlu sinyal etkisi
  Ürün portföyümüzdeki diğer ürünler ile yüksek çapraz satış potansiyeli

elDe eDeCeĞiniZ AVAnTAJlAr.
  Orijinal donanım kalitesinden ödün vermeyen 

yeni kâr merkezimiz “Termostatlar ve Supaplar” 
  Sıcaklık yönetim sistemlerinde uzun yıllara 

dayanan deneyim
  Sürekli pazar odaklı güncellenen ürün 

yelpazesi

Ambalajın birçok görevi vardır: İçerdiği ürünü korumalı ve bu sırada çok sayıda 
lojistik ve sevkiyat işlemlerinden hasar almadan geçmelidir. Ayrıca bilgilendirme 
işlevi de vardır: İçerdiği ürün hakkında... ve bu ürünün arkasında duran kuruluş 
hakkında bilgiler sunar.

Bu nedenle MAHLE Aftermarket termostatlarının ambalajlarını değiştirdik. Çünkü 
uluslararası otomotiv sanayinin AR-GE ve seri üretim partneri olan ve termostat 
ve sıcaklık düzenleme sistemleri konusunda lider üretici olarak kabul gören Behr 
Thermot-tronik, bir süre önce MAHLE Behr GmbH & Co. KG’nin % 100 iştirakli 
bir bağlı kuruluşu haline gelmiştir. Böylece Behr markası, artık MAHLE marka 
ailesine katılmış bulunmaktadır... ve Behr Thermot-tronik termostatları, artık 
yalnızca MAHLE Aftermarket tarafından otomotiv bakım ve onarım pazarında 
uzun bir süredir satışa sunulmaktadır. 

Müşterilerimiz için bunun anlamı, her bir Behr termostatının arkasında MAHLE 
Aftermarket’in servis kalitesinin olmasıdır. Ve bu, hemen fark edilmektedir. Çünkü 
bu yılın başından beri Behr termostatları artık MAHLE Aftermarket görünümünde 
sunulmaktadır. Bu sıralar hem yeni hem de eski ambalajların piyasada olduğu 
bir geçiş dönemi içindeyiz. Ancak, termostatları eski mi yoksa yeni ambalajında 
mı satın aldığınız hiç fark etmez: O ambalajın içinde sizin ısmarladığınız Behr 
termostatı bulunmaktadır - hep alışık olduğunuz kalitede. 
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Yeni PAKeTlenDi: BeHr TerMOSTATlArI, MAHle AFTerMArKeT KUrUMSAl TASArIMInDA.

görünümünde
SICAKlIK DüZenleYiCileri 

YENİ
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FABriKADAKi
iYileŞTiriCiler

Rottweil’daki (Almanya’nın güneyi) MAHLE’de ortam, oldukça 
gürültülü ve sıcak: Burada yılda yaklaşık 7.000 ton sıvı alüminyum 
ve 8000 ton çelik, uluslararası otomotiv sanayi için işlenmektedir. 
Burada döküm, presleme, dövme, soğuk şekillendirme, delme, 
tornalama ve kabartma işlemleri yapılmaktadır.

Tesis, çevre normu 14001 sertifikasına sahiptir. Bunun yanı sıra 
tesis, Avrupa Birliği’nin EMAS “Eco-Management and Audit 
Scheme (çevre dostu yönetim ve denetim şeması)” kriterlerini 
yerine getirmektedir. Sürdürülebilir çevre yönetimi alanında dünya 
çapında en gelişmiş seviyeye sahip bu sistem, DIN 14001 normuna 
kıyasla daha sıkı yönergeler içerir ve uzun süreli ve kalıcı gelişime 
odaklanır. Fabrikanın neden EMAS sertifikasına sahip olduğu 
sorulduğunda, iş güvenliği ve çevre koruma bölüm başkanı Herbert 
Rendler şöyle açıklıyor: “Planlamadan teslimata kadar tüm aşama-
larda enerji verimliliği ve kaynakların korunması ile ilgili her şeyi 
incelemekteyiz. Burada sayısız önlem arasında özellikle, kompre-
sörlerde ve ergitme fırınlarında atık ısıdan yararlanılması, enerjinin 
verimli kullanıldığı üretim sistemleri, akıllı su yönetimi ve tehlikeli 
madde azaltım çalışmalarını vurgulamak gerekir.” 
 
YüKSeK BASInÇ ile GerÇeKleŞTirilMiŞTir: 
DAHA AZ enerJi, SU Ve KiMYASAl MADDe
Basınçlı hava üretim sürecinde kompresörler tarafından salınan 
atık ısı, eşanjörler aracılığıyla ısıtma devridaimine basılır. Tasarruf 
etkisi: Yılda yaklaşık 500 megavat saat. Buna ek olarak, üretim 
sürecinde su soğutmadan hava soğutmaya geçiş, devridaim su 
tüketiminde yılda 100.000 m3’ten fazla tasarruf sağlamakta ve 
bu sayede sürece katılması gereken kimyasal madde miktarının 
da azalması mümkün olmaktadır. Ayrıca, kullanılan kimyasal 
maddeler gibi zararlı maddelerin ve yağların miktarının azaltılması 
için başka birçok önlem alınmıştır. Üretim hatlarında, yeni makine 
teknolojisi sayesinde elektrik tüketiminin % 30 oranında düşmesi 
sağlanmıştır.

AKIllICA YÖnlenDirilMeKTe: FIrInDAn Gelen ATIK ISI
Ergime fırınındaki bir ön bölmede metali 250 °C’ye kadar ısıtmak 
için atık ısı kullanılmaktadır. Bu işlem, yalnızca ısı enerjisinden 
büyük tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ısınma süre-
lerini azaltmaktadır.

SüreKli iYileŞTirilMeKTe: SU YÖneTiMi
Tesisteki atık su kamusal kanalizasyona akıtılmadan önce, tek-
rar işlemden geçirilir ve örneğin durulama için bir kez daha 
kullanılır. Rakam ile: Yılda % 40’a veya 35.000 m3’e varan daha 
az tüketim.
 
TAMAMI BeĞenilMeKTe: PerSOnel
Rotweill’daki tesisin çevre yönetimindeki bu başarısı, ilgili her bir 
bireyin sorumluluk bilinci sayesinde ayakta duruyor. Bu nedenle, 
tüm çalışanları sürece dahil etmek, bilgilendirmek ve onları duyarlı 
hale getirmek, burada yüksek önceliğe sahiptir. Fabrikadaki 
süreç iyileştirme uzmanı ve enerji yöneticisi Tobias Hengstler, 
şimdiye kadar elde edilenler için ekibi ile gurur duyuyor: “Önlem-
ler herkes tarafından gerçekleştiriliyor. Burada her bir birey, kendi 
iyileştirme önerilerini yapabiliyor ve bunlar gerektiği gibi uygula-
nıyor ve ödüllendiriliyor. Olağanüstü yapısal iyileştirici fikirler, 
ayrıca meslek sendikası tarafından ödüllendiriliyor. Yalnızca 
geçen yıl içinde bu rakam, 36 idi.”
 
Ancak tesis, sürekli iyileştirme için uygulanması gereken bu 
pahalı yatırımları uzun süreli taşıyabilir mi? Hengstler’den inandı-
rıcı bir yanıt: “Çevre yönetimi ve kaynak verimliliği için yapılan 
yatırımlar, kendilerini genellikle yaklaşık 1,5 yıl içinde amorti 
etmektedir. Dolaysıyla biz burada yalnızca etkin iklim koruma 
önlemleri uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda işyerini uzun süreli 
koruma için katkıda bulunuyoruz.”

rOTTWeIl’DAKi MAHle GMBH

ürünler: Benzinli ve dizel motorlar 
için alüminyum ve çelik pistonlar 
(binek araç/ağır vasıta)
Personel: 1.000’den fazla
Malzeme kullanımı: 
Yılda yaklaşık 7.000 ton alüminyum 
ve 8.000 ton çelik 
Tesis alanı/üretim alanı:
100.000 m²/53.000 m²

... bu kütle, daha sonra döküm işleminden 
geçerek pistonlara dönüşüyor.

İşleme sürecine bakış: Buradaki basınçlı 
hava üretim sürecinde salınan atık ısı, 
ısıtma devridaimine basılıyor.

iYileŞTiriCiler
rottweil’daki MAHle üretim tesisinde yalnızca doğru sonuçlar elde etmek, asla yeterli olmuyor. Piston 
üreticisi için yalnızca nihai üründeki % 100 kalite değil, aynı zamanda DIn 14001 normu gereksinimlerini 
aşan, uzun süreli çevre yönetimi de çok önemlidir. Burası, MAHle’nin stratejik kurumsal hedefleri ile in-
sanlığın geleceği, teknolojik gelişim ve ayrıca üretim merkezindeki işyerlerini koruma hedeflerinin uyum 
içinde birlikte gerçekleşmesinin mümkün olduğunu kanıtlamaktadır. 

Ergime fırınından gelen sıcak atık hava, pota 
alüminyumu için ön ısıtma odasını ısıtıyor, ...

Bu logo, Rottweil’daki 
MAHLE tesisinde 
sürdürebilirlik 
anlamına geliyor.

GÖZe ÇArPAnlAr
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Yanma odasındaki

TrenDler

Motor verimliliğinin artmasıyla birlikte motor bileşenlerinin da-
yanması gereken yükler de artmaktadır. Yenilikçi MAHle tek-
nolojileri, pistonların yeni motor nesillerinde kullanımını müm-
kün kılmakta ve içten yanmalı motorun daha fazla iyileştirilmesi 
için katkıda bulunmaktadır.

Daha az ağırlık ve azaltılmış sürtünme ile desteklenen giderek daha fazla spe-
sifik performans: Modern motorları daha tasarruflu kılan olgu, pistonlara daha 
fazla yük bindirmektedir. Bunların, yoğun bir şekilde artan mekanik ve termal 
yüklere sürekli olarak dayanmaları ve bu arada mümkün olduğunca hafif olma-
ları ve sürtünmesiz çalışmaları beklenmektedir. Mekanik yük, ağırlıklı olarak 
ateşleme basıncı tarafından domine edilmekte ve bu, bazı modern motorlarda 
12 MPa seviyesini aşmaktadır. Termal yük için fiziksel boyut olarak, spesifik 
motor gücü kullanılabilir. Artan güç yoğunluğu ile - ki günümüzde bu, genellikle 
100 kW/l’nin çok üstüne çıkmaktadır - pistona binen termal ve mekanik yükler 
artmaktadır. Artan bu talepleri karşılamak için, MAHLE mühendisleri yeni piston 
teknolojileri geliştirmiş bulunuyor. 

KAnAllI TAHliYe: MAHle eVOTeC® SC BenZin PiSTOnlArI
Optimum ağırlıkta tasarlanmış EVOTEC® 2 pistonu, 100 kW/l civarındaki güncel 
güç yoğunlukları için çok iyi bir temel oluşturur. MAHLE tarafından yeni gelişti-
rilen EVOTEC® SC pistonu ile bu seviyenin çok ötesindeki güç yoğunluğuna 
erişmek mümkündür. Benzersiz karakteristik özelliği: Piston kafasındaki sıcak-
lığın ve ilk segman aralığındaki sıcaklığın 25 °C kadar düşmesini sağlayan 
entegre edilmiş soğutma galerisidir. Böylece, yüksek zorlamaya maruz kalan 
piston alanlarındaki dayanma kapasitesi önemli ölçüde artar ve pistonun egzoz 
gazı emisyonları üzerinde olumlu bir etki veren çalışma sıcaklığına ulaşması, 
daha hızlı mümkün olur.

rAHAT OlUn: MAHle eVOlITe® BenZin PiSTOnlArI
Pistonun salınımlı kütleleri, MAHLE’nin AR-GE çalışmalarında bir diğer odak 
noktasıdır. Çünkü atalet kuvvetlerinin azaltımı sayesinde gaz tepkiselliği önemli 
ölçüde iyileştirilebilmektedir. Kütle dengeleme yoluyla motorun titreşim dav-

ranışının azaltımı isteniyorsa, pistonun salınımlı kütleleri kritik öneme sahiptir. 
Buradaki zorluk, piston ağırlığını minimum seviyede tutarken, onun yüksek dış 
yüklere dayanmasını sağlamak ve aynı zamanda piston konstrüksiyonunda 
yapılan değişikliklerin pistonun sürtünme ve gürültü açısından davranışını 
kötüleştirmemesini, tam aksine mümkün olduğunca iyileşmesini güvence 
altına almaktır.

Çözüm MAHLE’den geliyor: EVOTEC® teknolojisini baz alan mühendislerimiz, 
en gelişmiş simülasyon araçlarının yardımıyla kütle tasarrufunda ilave potansiyel 
belirleyerek, yenilikçi bir piston tasarımı yaratmış bulunmaktadır, EVOLITE®. 
Somut olarak bakıldığında, etek ve duvar arasındaki bağlantının optimize edil-
mesi sayesinde, ağırlığın % 5 oranında azaltımı ile birlikte, kullanım ömrü nere-
deyse sekiz kat uzatılmış olmaktadır. Ayrıca, hem test standında hem de canlı 
motor çalışması sırasında yapılan testlerde, sürtünmenin belirgin bir şekilde 
azaldığı kanıtlanmıştır ve somut olarak Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi (NEDC) bağ-
lamında 0,46 g/km’lik bir CO2 azaltımı saptanmıştır. 

ZOrlU Bir rAKiP: BineK ArAÇ DiZel MOTOrlArI iÇin 
MAHle MOnOTHerM® ÇeliK PiSTOnlArI
Çelik pistonlar, alüminyum pistonlara kıyasla çok daha yüksek sıcaklıklara ve 
basınçlara dayanabilir ve çok daha az sürtünme kaybına neden olur. Bunun 
nedeni, bir yandan çelik malzemesinin daha düşük termik genleşme göstermesi 
ve diğer yandan aynı performans seviyesinde azaltılmış piston yüksekliğini 
mümkün kılan daha yüksek sertlik ve sağlamlık gibi niteliklerinin olmasıdır. 

MAHLE MONOTHERM® pistonları, uzun yıllardır kendilerini ticari taşıtlarda 
kanıtlamıştır. Şimdi MAHLE, başarılı piston konseptini binek araç motorları için 
geliştirmiş bulunuyor; dizel binek araçlar için bu yıl seri imalata geçilecektir. Bu 
konseptin sağladığı önemli sürtünme avantajları, hem kısmi hem de tam yük 
altında test standında kanıtlanmıştır. Bundan başka, sahip oldukları termodina-
mik özellikleri nedeniyle MONOTHERM® binek araç pistonları, yanma işleminin 
iyileştirilmesini sağlamakta ve bununla yakıt tüketiminin ve emisyonun azalma-
sına katkıda bulunmaktadır. 

GüÇ PrOVASI 

MAHLE EVOTEC® SC pistonundaki soğutma:
Kalıp içine bırakılmış tuz halka döküm sırasında 
daire şeklinde bir girinti oluşturur. Tuz, soğuduktan 
sonra suyla yıkanarak soğutma kanalı temizlenir.

Binek araç dizel motorları için MAHLE’nin şu ana 
kadarki üç çelik piston versiyonu: MONOTHERM®, 
TopWeld® ve MonoGuide® (soldan itibaren).

Hafif ve uzun ömürlü: Etek ve duvar 
kısımları arasında yenilikçi bağlantıya 
sahip MAHLE EVOLITE® pistonları. 
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Yağ filtresi elemanı 

Binek araçlar için

Ürün tanımı

Audi A3; Seat Leon; Škoda Octavia; Volkswagen Golf, Passat; 
TDI 1,6 l/2,0 l, 4 silindir, 77–135 kW (dizel motorları)
OX 787 D Eco (her biri MAHLE Original ve Knecht)

turboşarj
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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

supaplar
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

Iveco; DAF; Cummins; 4 silindir, 95–202 kW 
(motorlar: F4AE0481/0681)
Emme: 007 VE 31778 000 (MAHLE Original) 
Egzoz: 007 VA 31779 000 (MAHLE Original) 

termostat
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Citroën C2, C3; Fiat Qubo; Peugeot 207, 1007;  
1,1 l/1,4 l, 4 silindir, 44–70 kW (benzinli motorlar)
TM 32 103 (her biri MAHLE Original ve Behr)

turboşarj
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

DAF 95XF.530; 12,6 l, 6 silindir, 390 kW 
(motor: XE355C) 
213 TC 17132 000 (MAHLE Original)



Yeni ürünler
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segman seti
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

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

Yeni ürünlerle ilgili aYrıntılı bilgileri www.mahle-aftermarket.com adresinde 
Yer alan ve sürekli olarak güncellenen çevrimiçi kataloglarda bulabilirsiniz

Kit
Ticari taşıtlar için

Özellikler 
Ürün tanımı

Renault Trucks; Volvo; 10,8 l, 6 silindir, 234–331 kW 
(motorlar: DXi11, D11 430, D11H-A, D11H-B)
MONOTHERM® pistonları, grafit kaplamalı ve fosfatlanmış
2097390 (MAHLE Original)

Vidalı YaKıt filtresi
Ticari taşıtlar için
Ürün tanımı

Ford Transit; 2,0 l/2,4 l; 4 silindir, 55–92 kW (dizel motorları)
KC 204 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

turboşarj
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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

termostat
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Ford B-Max, C-Max, Fiesta V, Focus III;  
Mazda 2; Volvo S40, V50; 1,4 l/1,6 l, 4 silindir, 
44–92 kW (benzinli motorlar)
TX 108 82D (her biri MAHLE Original ve Behr) 

Kol YataKlar
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

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



X

içinde
AFriKA 

YerinDe

motorlarının

Chris Stanbridge, MAHLE Aftermarket’in 
Port Elizabeth’deki yeni satış ofisinin müdürü.

MAHLE Aftermarket, bölgedeki varlığını artırıyor. Ve bu yılın Mart 
ayından itibaren doğrudan Port Elizabeth’deki MAHLE Behr 
üretim merkezinde bir satış ofisi açıyor.

MAHLE Aftermarket’in Güney Afrika’daki yeni satış ofisinin 
müdürü Chris Stanbridge, müşterilerinin yöreye özgü gereksinim-
lerini biliyor ve “Güney Afrika, yoğun şekilde çeşitlendirilmiş taşıt 
parkına sahiptir, pazarda son derece geniş bir marka yelpazesi 
bulunmaktadır” diye sözlerini sürdürüyor. Burada orijinal ekipman 
yetkinliğini, geniş ve derin ürün yelpazesi ile tamamlayan pre-
mium marka MAHLE Original için büyük potansiyel bulunuyor. 
“Müşterilerimiz, servis ve esneklik bakımından çok talepkâr.” İşte, 
tam da bu nedenle MAHLE Aftermarket ekibi artık doğrudan 
bölgeye gelerek iş ortaklarına tüm ürün yelpazesine doğrudan 
erişimi mümkün kılıyor: MAHLE Original motor parçaları, filtreler, 
turboşarjlar ve MAHLE Original ve Behr marka termostatlar.

Bu ülke, Afrika’nın en büyük ekonomisi ve G8 + 5 grubunun bir 
üyesidir. Güney Afrika, sanayisi en gelişmiş sekiz ülkeden oluşan 
grubu tamamlayan beş en önemli gelişmekte olan ülke arasında 
yer almaktadır. Ancak, Güney Afrika’nın toplamda iyi olan altya-
pısı, Johannesburg, Durban, Cape Town ve Port Elizabeth çev-
relerindeki metropol alanlar ile kırsal alanlar arasındaki büyük 
farklılıkları dengeleyememektedir. Diğer yandan, bunun bir başka 
anlamı: Yüksel potansiyelin olmasıdır - otomotiv pazarı için de. 
Bu pazar, toplam ekonomiye paralel olarak yıllardır sağlam artış 
rakamları göstermektedir. 
 
Tüm Güney Afrika’da yaklaşık 50 milyonluk bir nüfus için top-
lamda yalnızca 6 milyonun biraz üstünde binek aracın kayıtlı 
olduğu gerçeği, büyüyen orta sınıf için hâlâ çok büyük gereksi-
nimin varlığı olarak anlaşılmaktadır. Bu, yalnızca yeni araç satın 
almalar için değil, aynı zamanda Aftermarket için de geçerlidir. 
Çünkü en yüksek satış rakamlarına erişildiği otomotiv pazarındaki 
patlama yılları 2006 ve 2007 yıllarıydı. Kullanılmış araç pazarı da 
otomotiv hayranı kitlelerden olumlu etkilenmektedir. Akıllı arazi 
araçları (Smart Utility Vehicle) ve arazi araçları, toplam araç par-
kında en büyük paya sahiptir. Bu, elbette kırsal alanlardaki yol 
koşullarından kaynaklanmaktadır. Pikap ve minibüs gibi diğer 
hafif ticari taşıtlar, aynı şekilde yüksek artış oranları kaydetmek-
tedir. Taşımacılık sektörünün büyümesi ve yol ağına yapılan yatı-
rımların artmasıyla ağır vasıta araçları pazarı büyümektedir. 
Güney Afrika’daki ağır ve hafif ticari taşıtların sayısı, bu günlerde 
3,4 milyon olarak kayıtlıdır.

Bu pazara daha verimli hizmet etmek, müşteri yakınlığına yatırım 
yapmak ve çevredeki Namibya, Zimbabve, Zambiya, Mozambik 
ve Angola gibi ülkeler ile olan iletişimi yoğunlaştırmak adına 

DAHA FAZlA SerViS, DAHA FAZlA MüŞTeri YAKInlIĞI: MAHle AFTerMArKeT 
GüneY AFriKA’DA SATIŞ Ve DAĞITIM ŞUBeSi AÇIYOr.

 A F T E R M A R K E T 10n e w s
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SOĞUTMA SIVISI TerMOSTATlArInIn DeĞiŞiMi, ArAÇ SerViSlerinDeKi rUTin iŞler ArASInDA GÖ-
rülür. BU iŞleMin ZOrlUK DereCeSi Yine De BüYüKTür. BU neDenle, BUGün iKi ÖneMli iPUCU 
VeriYOrUZ: DOlGU MACUnU KUllAnMAYInIZ Ve HAVAYI DAiMA TAHliYe eDiniZ.

Soğutma sıvısı termostatı, aracın bir dizi önemli fonksiyonlarını yerine getirir. 
Dolayısıyla arızalandığında, en kısa sürede değiştirilmesi gerekir. Ne var ki: 
Birçok araç servisi ekibi, montaj işlemleri için conta macunu kullanır - ve bu 
nedenle genellikle istediklerinin tam tersini elde eder: Sızıntılar, arızalar ve diğer 
dolaylı zararlar.
 
TerMOSTATlArDA neDen COnTA MACUnlArI KUllAnIlMAMAlI?
Çünkü ilgili malzemeler, genellikle birbirlerini tolere etmez. Termostat-
lardaki contalar, karmaşık malzeme bileşimlerinden oluşmaktadır. Çoğu zaman 
yağa dayanıksız maddeler içermektedirler. Buna karşın conta macunları, çoğun-
lukla mineralli veya sentetik yağlar içermektedir. Bu yağlar termostat contaları 
ile temasa geçerse, contalar kabarır, tahrip olur ve böylece etkisini yitirir.
 
Çünkü aniden hiçbir şey uymamaya başlar. Termostat conta kanalı ve 
contanın ölçüleri tam olarak birbirine göre ayarlanmıştır. Buraya ilave olarak bir 
macun katmanı sürüldüğünde, muhafaza edilmesi öngörülen hacim artar ve 
dolayısıyla tam bir sızdırmazlık sağlanamaz.
 
Çünkü macun parçacıkları soğutma sıvısı devresini tıkayabilir. Çoğu 
zaman dolgu macunu o kadar yoğun bir şekilde sürülür ki, bunun bir bölümü 
soğutma sıvısı devresine intikal eder. Ciddi sonuçlar: Macun parçacıkları şişer 
ve böylece soğutma sıvısı akışı engellenebilir. Ayrıca, bu parçacıklar termostata 
yapışıp kalabilir ve bu nedenle termostat doğru bir şekilde açılıp kapatılama-
yabilir. Her iki olgu, sistemin aşırı ısınmasına yol açabilir! Dikkat: Burada belir-
tilen nedenlerden dolayı, MAHLE Aftermarket, conta macunu kullanılmamasını 
tavsiye etmekte ve aksi takdirde oluşabilecek şikayetleri kabul etmediğini 
beyan etmektedir.

Ve TerMOSTAT DeĞiŞiMinDen SOnrA SICAKlIK PrOBleMleri 
OrTAYA ÇIKArSA? 
Bu durumda, ilk önce: Hava dışarı salınmalı. Termostat değişiminin hemen 
ardından oluşan bir sıcaklık problemi, genellikle soğutma devresinde hava bulun-
duğunun göstergesidir. Bu demektir ki, yeni monte edilmiş bir termostatı değiş-
tirmeden önce, soğutma sıvısı devridaimindeki hava birkaç kez tahliye edilmelidir.

Bu termostatı tamamen kapatmak mümkün değildi. Neden? Çünkü conta macunu kulla-
nıldı ve bu macun, gövde muhafazasına yapıştı.

Termostatlar:

Ve GerÇeK 
SIZDIrMAZlIK

n e w s
 A F T E R M A R K E T 11



XTeOri & UYGUlAMA

12

Turboşarj, karmaşık bir yapıdır ve içten yanmalı motor, emiş sis-
temi, besleme havası hattı, egzoz sistemi, yağlama ve soğutma 
devreleri ve motor kontrol sistemi ile birlikte uyum içinde çalışır. 
Araç servisinde, turboşarjın arızalı olduğuna dair bir tanı koyul-
duğunda, burada iki temel soruyu yanıtlamak gerekir. Birincisi: 
Bu hasara kim veya ne neden oldu? Ve ikincisi: Bu hasardan kim 
veya ne olumsuz etkilendi?

Kulağa kışkırtıcı geliyor, ama doğru: Yalnızca turboşarjın değiştirildiği bir turboşarj onarımı, birçok 
durumda bir sonraki arızanın nedeni olacaktır. Çünkü onarım işlemi sırasında arızanın gerçek nedeni 
giderilmez ve dolaylı zarar ortadan kaldırılmazsa, yeni turboşarj hasarı, neredeyse önceden program-
lanmış demektir. Burada neden ve sonuç ilişkisinin belirlenmesinde yardımcı olacak bazı örnekler 
vermek gerekir.

Yoğun bir şekilde yağlanmış ve kurum 
birikintileri ile dolu egzoz türbini.

iPUCU: ÇiFT TArAFlI YAĞ SIZInTISI
Montaj işleminden sonra turboşarjın her iki tarafından yağ dışarı 
akarsa, bu durum, üç olası neden için bir referans teşkil eder: 
� Tıkanmış yağ geri dönüş boruları 
�  Yağ karterinde çok yüksek karşı basınç (yüksek yağ seviyesi 

nedeniyle) veya 
� Çok fazla egzoz gazı kaçağı 

TUrBO

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

SORUŞTURMA 



XTeOri & UYGUlAMA

Değiştirilen turboşarjın temiz kompresör tarafı, 
yağlanmış türbin tarafı ile birlikte arıza nedenini 
belirlemede önemli bir işarettir.

İntercooler ve besleme havası hattı.

Bu yağlanmış intercooler’ın değiştirilmesi 
gerekir. 

“YAĞ KAYnAĞI”nI ArArKen
Sayfa 12’deki fotoğrafta yoğun bir şekilde yağlanmış bir turboşarj 
gösteriliyor. Burada çalıştırıldıktan hemen sonra aşırı duman oluş-
masından şikayet ediliyordu - bu da görevlendirilen araç servisi 
için turboşarjın bozuk olduğuna dair bir işaret olarak görüldü. 
 
Ancak daha yakından incelendiğinde, turboşarjın yalnızca türbin 
gövdesi çıkışında değil, aynı zamanda girişinde de yoğun yağ-
lanma gösterdiği ve kurumla kaplandığı fark edilmekteydi. Bu 
demektir ki: Bu yağ, turboşarjdan kaynaklanıyor olamaz. Turbo-
şarjın MAHLE Aftermarket tesislerindeki demontajı, bu önermeyi 
destekliyor: Bu turboşarj, teknik açıdan kusursuzdu. 
 
Öyleyse motor niye bu kadar yoğun duman salıyordu? Ve türbin 
gövdesi niye komple yağlanmış ve kurumlanmıştı? Yanıt: Yağ 
motordan gelmekteydi ve bu yağ turboşarj içine egzoz gazları ile 
birlikte basılmaktaydı. 
 
Bu durumda bir sonraki soru şöyle olmalı: Motordan gelen yağ, 
nasıl ve neden oraya intikal etti? Bu konuda çeşitli nedenler müm-
kün. Bunlardan biri, tahrik mekanizmasının aşınma seviyesi (örne-
ğin, son derece yıpranmış piston segmanları), pratikte ise bu 
durum nadiren söz konusu olur. Çok daha yaygın neden, yağın 
taze hava beslemesi ile birlikte yanma odalarına nüfuz etmesi, 
orada kısmen yanması ve daha sonra motordan yağ buharı ve 
kurum karışımı olarak doğrudan turboşarjın içine salınmasıdır. 

TUrBOŞArJ DeĞiŞiMinDe en ÇOK DiKKAT eDilMeSi 
GereKen nOKTAlAr: BeSleMe HAVASI HATTInI 
TeMiZleYin, inTerCOOler’I DeĞiŞTirin
Kompresör tarafı temiz ise, yağ nasıl taze hava üzerinden 
motora intikal edebilir? Açıklaması basit ve mantıklı: Eski ve 
hasarlı turboşarj, büyük miktarlarda motor yağını tüm besleme 
havası hattına basmış. Bu yağ, hortumlarda, borularda ve özel-

likle intercooler’da birikmiş. Ancak onarım sırasında, acilen 
tavsiye edilmesine karşın, tüm besleme havası hattı özenle 
temizlenmemiş ve intercooler değiştirilmemiş, bunun yerine 
yalnızca turboşarj değiştirilmiş. Yeni turboşarj tam basınçla 
çalışmaya başlayınca, çevresinde birikmiş olan yağı yanma 
odasına basar. Bu da yeni turboşarjın türbin kısmında neden bu 
kadar yağlanmış olduğunu ve neden motorun bu kadar fazla 
duman saldığını açıklar. Yani sorunun kaynağı, turboşarjın ken-
disi değil, aksine temizlenmesi ihmal edilmiş besleme havası 
hattı ve değiştirilmemiş intercooler’dır.

ArIZA OlUnCA ne YAPMAlI?
Kısa bir çalıştırma süresinden sonra turboşarj yeniden değiştiri-
lirse, daha önce besleme havası hattında birikmiş olan yağ yakıl-
mış olduğundan, motordan duman çıkması azalır. Ancak bu, 
sistemin tamamen düzeldiği anlamına gelmez. Çünkü besleme 
havası hattında hâlâ daha önceki turboşarj hasarından ve kurum 
birikintilerinden arta kalan metal parçacıkları ve çapakları bulun-
maktadır. Bu yabancı maddeler ve parçacıklar yavaş yavaş çözü-
lür ve aynı şekilde motorun içine nüfuz eder. Yanma odalarına 
gelenlerin çoğu, yine burayı terk eder - egzoz supapları üzerinden 
turboşarja doğru gider ve orada türbin kanatlarını tahrip eder: Ve 
artık yeni bir turboşarj satın almak gerekecektir.

TUrBOŞArJ HASArInDA DiKKAT eDilMeSi GereKen 
üÇ AlTIn KUrAl
Suçluyu bulun. Asla yalnızca turboşarjı değiştirmekle kalmayın, 
aksine her zaman gerçek nedeni araştırın ve bu sorunu bu arada 
giderin. 
Diğer mağdurları da arayın. Bu arızadan olumsuz etkilenen 
tüm parçaları değiştirin (intercooler!) ve temizleyin (besleme 
havası hattı).
Dolaylı hasarlar için önlem alın. Yağı değiştirin (filtre değişimi 
ile birlikte), hava filtresini yenileyin, tüm yağ hatlarını kontrol edin.

TUrBOŞArJ Mili, SIZInTI MI YAPIYOr? MüMKün DeĞil!

YATAK MUHAFAZASInDAn YAĞIn SIZMASI TeKniK 
AÇIDAn neDen MüMKün DeĞilDir?
Bir turboşarjda hidrodinamik kayar yataklar ve piston segmanına 
benzer metalden imal edilmiş labirent contalar bulunur (tuboşarj-
daki sıcaklıklar ve devir sayıları kimyasal malzemeler için aşırı sıcak-
tır). Bu noktada mil tarafında kanallar yer alır. Egzoz gazı türbini, 
yatak muhafazası ve kompresör tarafındaki basınç koşullarının 
karşılıklı etkileşimi ve burada hakim olan aşırı basınç nedeniyle yatak 
muhafazasından yağ sızması normal koşullarda mümkün değildir.

Dengede kalan basınç durumu söz konusu ise, yatak muhafazasında 
bulunan yağ (sarı) - ne türbine doğru (kırmızı) ne de kompresöre doğru 
(mavi) akar.

Yağ girişi 

Rotor mili

Kompresör 
çarkıçıkışı

Kompresör girişi

Yağ geri dönüşüTürbin girişi

Türbin çıkışı

Türbin çarkı

Kompresör çıkışı

iSTiSnASIZ KUrAl OlMAZ: BASInÇ KOŞUllArI 
DOĞrU DeĞilSe, YAĞ SIZMASI GerÇeKleŞeBilir.
Ciddi bir yatak aşınması, mil kırılması veya başka bir ağır hasar 
söz konusu ise, basınç oranlarının karşılıklı etkileşimi bozulur ve 
turboşarjdan yağ sızmaya başlar. Suçluyu bulmak için, konuya 
her iki taraftan yaklaşmak önemlidir: Yağ sızması yalnızca kom-
presör tarafında mı yoksa türbin tarafında mı görülüyor?

TeK TArAFlI YAĞ SIZInTISI = TAZe HAVA BeSleMeSi 
enGellenir
Turboşarjın temiz havayı, hava filtresinden emmesi gerekir. Bu 
bloke edilirse veya fazla tıkanmış ise, taze hava tarafında düşük 
basınç oluşur. Bu düşük basınç nedeniyle turboşarj, yalnızca 
tıkanmış filtreden havayı değil, aynı zamanda turboşarjın yatak 
muhafazasından yağı da emer. Bu kompresör tarafında gerçek-
leşen gerçek bir yağ sızıntısıdır.

iKi TArAFlI YAĞ SIZInTISI: YAĞ DeVreSini enGeller
Motor yağı, turboşarjın yağlanması ve soğutulmasında kullanılır. 
Örneğin tıkanmış bir hat, motordaki çok yüksek yağ seviyesi veya 
tıkanmış yağ karteri havalandırması nedeniyle geri dönüş bloke 
edilmişse, yağ, yatak muhafazasından kendisine bir çıkış yolu 
bulacaktır. Bunun sonucunda gerçek ve genel olarak iki taraflı 
yağ sızıntısı ortaya çıkar. 

Tıkanmış bir yağ geri dönüş borusu, motor 
yağının geri akımını engelliyor.

Turboşarj hasar resimleri, nedenleri ve 
yardım konularında daha fazla bilgiyi 
www.mahle-aftermarket.com adresinde 
bulabilirsiniz (Başlık: Technical Messen-
ger: Technical Messenger 1/2014; Başlık: 
Yükleme merkezi: Hasar broşürü MAHle 
Original Turboşarjlar).

n e w s
 A F T E R M A R K E T 13



Yağ filtresi sızıntıları, her zaman montaj hataları nedeniyle oluşur ve ciddi sonuçlar doğu-
rabilir. Şansınız varsa, yağ sızıntısı araç servisindeki deneme çalıştırması sırasında tespit 
edilebilecek kadar fazladır ve dolayısıyla derhal giderilmesi mümkün olur. Daha kötüsü 
ise, müşteri aracını birkaç kilometre sürdükten sonra yağ sızmasının farkına varmasıdır: 
Yağ lambasının uyarı ışığı yanınca... ve en nihayetinde yeni bir motora gerek duyulunca. 
Daha trajik bir boyut ise, yağ kaybı ile oluşan kaygan zeminin bir kazaya neden olmasıdır. 
Bunu önlemek için, bugün sizi küçük bir gizli nesne oyununa yönlendirmek istiyoruz.

 
AYnI FilTre, FArKlI GÖVDe MUHAFAZASI - neDen?
Otomotiv sektörünün bir iş ortağı olarak MAHLE, ürünlerini sürekli geliştir-
mekle yükümlüdür. Bunun için MAHLE mühendisleri, otomobil üreticisi fir-
maların mühendisleri ile sıkı bir diyalog içindedir. MAHLE, ürünlerini motor 
üreticilerinin şartnamelerinde belirttiği gereksinimlere tam anlamıyla uygun 

olarak (hatta çoğu zaman biraz daha iyi) geliştirir, planlar, tasarlar, üretir ve 
test eder. Bu sayede MAHLE ürün yelpazesi, hem orijinal ekipman hem de 
Aftermarket için öngörülen ve üretim yılına ve uygulamaya bağlı olarak bir-
birinden farklılıklar gösteren bir dizi sürekli optimize edilmiş ürünlerden 
oluşmaktadır.

 A F T E R M A R K E T
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Sonuç olarak: Filtre elemanı (burada örnek olarak: OX 171/2), tam olarak aynısı, ancak her iki filtre modülünde küçük farklar görünüyor. 

Resim 1’de bir yağ filtresi gövde muhafazası görüyorsunuz. Resim 2’de ise iki yağ 
filtresi muhafazasının dış şeklinde birkaç farklılığı da görüyorsunuz. Bunun yanında yağ 
filtresi elemanı görüyorsunuz. Bu eleman, yalnızca aynısı gibi gözükmekle kalmıyor, 

aslında aynısı. Contada farklılık var - ilk bakışta farklı renk göze çarpıyor. Gövde muhafa-
zası kapağında ise ilk önce herhangi bir fark görülmüyor.

Yağ filtresi gövde 
muhafazası Yağ filtresi elamanı Conta Gövde muhafazası kapağı

Yağ filtresi gövde 
muhafazası Yağ filtresi elamanı Conta Gövde muhafazası kapağı2

1

XTeOri & UYGUlAMA

görüyor musunuz? 
FArKI

YAĞ FilTreSi DeĞiŞiMinDe GüVenli Bir OnArIM SOnUCU elDe eTMeK iÇin AYrInTInIn ÖneMi Ve DiKKAT eDilMeSi GereKenler. 
maHle YaĞ Filtresi oX 171/2 ÖrneĞinde bir arama gÖrüntüsü.



Yağlamayı unutmayınız: 
Pimdeki o-ring ve uç plakası.

Kıvrılmış olarak monte edilmiş bir conta (Euro 4 ve 
Euro 5 motorları için gövde muhafazası kapağı): 
Burada sızdırmazlık sağlanamaz!

 A F T E R M A R K E T
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COnTA DeĞiŞiMi iÇin 4 MADDeliK PlAn
Her MAHLE filtresi, kendisine uygun conta ile teslim edilir. Bu conta, her filtre 
değişiminde birlikte değiştirilmelidir — ne de olsa, conta bu filtre ile birlikte 
eskimiş, sürekli motor yağının kimyasal bileşenleri ile temas etmiş ve sayısız 
sıcaklık değişikliklerine maruz kalmıştır. Conta değişimi için aşağıdaki yöntemi 
öneririz:

Tam olarak konumlandırınız. Yeni conta, kendisi için öngörülen kapaktaki 
kanala tam olarak yerleştirilmeli, onun soluna veya sağına (resim F) konumlan-
dırılmamalıdır.

Yavaşça ilerleyiniz. Contayı monte ederken, asla sivri veya keskin bir alet 
kullanmayınız. Küçük, hafif yuvarlak plastik kalem, bu işlem için idealdir.

Düz tutunuz. Conta, bükülmüş olarak monte edilmemelidir (bu risk, özellikle 
dikdörtgen kesite sahip contalar için söz konusudur). Tüm muhafaza boyunca 
doğru ve uygun bir şekilde oturduğu kontrol edilmelidir.

iyi yağlayınız. Yeni contayı, pimdeki küçük o-ring’i ve ayrıca filtre uç plakasını 
temiz motor yağı ile ovunuz. Böylece montaj işlemi oldukça kolaylaşır ve hasar 
riski azalır. 

BirBiriYle KArIŞTIrMAKTAn Ve HATAlArDAn KAÇInMAnIn 
YOllArI
Contalar yelpazesi çok geniştir, dolayısıyla bunları birbiriyle karıştırma riski de 
çok büyüktür. Bazı filtreler, farklı conta çeşitleri ile piyasaya sürülmektedir: Bu 
konuda yağ filtresi OX 153 lider konumdadır; bu filtre için araca, motora ve 
üretim yılına bağlı olarak beş farklı conta ve sızdırmazlık kiti sunulmaktadır. 
Diğer filtreler, bazı durumlarda belirli contalar ile olsa da, araçlardan ve hatta 
üretici firmalardan bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Ağır sonuçlar doğu-
rabilecek bir karışıklık riskini nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?

1. adım: Bilgileri karşılaştırın. Motor ve araç özelliklerine dair verilere dik-
kat edin (bu verileri MAHLE yedek parça çevrimiçi kataloğunda bulabilirsiniz). 
Bu veriler, hangi filtrenin hangi conta versiyonu ile ilgili motor için kullanılması 
gerektiğine yönelik bilgiler içerir.

2. adım: Dikkatli olun. Değiştirmeden önce, kıyaslamalı gözle kontrol tavsiye 
edilir. Eski ve yeni contalar farklıysa: 1. adıma geri gidin! 

neden bir karışıklık bu kadar tehlikelidir? eski gövde muhafazası 
kapağındaki (yeni) o-ring için çok az yer vardır, dolayısıyla çok sıkı bir 
şekilde sıkılır, hasar görür ve bu nedenle sızdırmazlık sağlanamaz. Tam 
tersi bir durumda yine aynı problemler görülür: (eski) siyah dikdörtgen 
conta, yeni gövde muhafazasında, kanalda gevşek oturur ve bu nedenle 
işlevini göremez. Sonuç: Yağ kaybı.

XTeOri & UYGUlAMA

Euro 6 için conta: Çok yönlü bir başarı
Yuvarlak conta kesiti (D), aşırı sıkma riskini 
azaltır. O-ring için kapaktaki dikdörtgen kanal (E), 
montaj sırasında contanın tamamen yerleşme-
sini mümkün kılar (F). 

eUrO 4 Ve eUrO 5 MOTOr neSilleri iÇin YAĞ FilTreleri
Resim 3, ünlü PSA Peugeot Citroën 1,6 litre turbo dizel motoru için üretilmiş 
MAHLE yağ filtresi modülünü gösteriyor. Bu modül, motor nesilleri Euro 4 ve 

Euro 5 için MAHLE tarafından geliştirilmiştir ve o zamandan beri filtre elemanları, 
contalar ve doğru takılmış kapağı ile birlikte milyonlarca kez doğrudan ilgili motor 
fabrikasının montaj hattına sevk edilmiştir. 

Euro 4 ve Euro 5 için contalar: 
Köşeli ve kenarlı
Şu ana kadar olan tasarımda, dikdörtgen şeklinde 
bir enine kesiti (A) olan bir conta bileziği, kapağa 
takılmaktaydı. Kapaktaki conta kanalı eğik düzlem 
olarak (B) tasarlanmıştır. Böylece conta hafif eğik 
(C) oturur ve kapak kolayca ve güvenli bir şekilde 
vidalanabilir ve güvenilir bir şekilde sızdırmaz kalır.

Yeni MOTOr neSilleri, Yeni TAlePler
Euro 6’nın, motor genel sisteminden daha yüksek beklentileri bulunuyor. Moto-
run her bir bileşeni, çok daha sıkı egzoz gazı normlarında görevini icra etmek 
için hazırlanmalıdır. Yağ devresi de örneğin daha yüksek sıcaklıklar ve daha 
uzun bakım periyotları gibi artan zorluklara uymak zorundadır. Yağ filtre modülü 
son ayrıntısına kadar buna göre uyarlanmıştır. Bunu resim 4’de görebilirsiniz. 

Dikkat çekici olan: Filtre OX 171/2 aynı kalmıştır; onun gösterdiği perfor-
mans yeni nesil motorlar için de mükemmeldir. En önemli değişiklik, conta-
dır. İlk bakışta, contanın artık siyah yerine yeşil olduğunu fark edeceksiniz. 
Daha yakından bakınca, buna ek olarak, yapısının farklı şekilde tasarlandığını 
görürsünüz. Yeni versiyonun adı: OX 171/2D1. 
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PiYASA

Yeni BÖlüM “HABerler Ve BASIn”, BASIn BilGilerinin 
TAMAMInA DOĞrUDAn eriŞiM
Haber kanalımız, size düzenli olarak MAHLE dünyasından son haberleri sağ-
lamakta ve mevsime uygun sektör ve araç servisi konularını getirmektedir. 
Artık profesyonel ve son tüketici medya yayınları da tüm ilgili taraflara doğru-
dan Aftermarket sayfasından, zahmetli oturum açmaya gerek kalmadan 
sunulmaktadır.

ŞiMDi BAŞlIYOr: TeCHCHeCK – ArAÇ SürüCüleri Ve 
ilGilenen KAMUOYU iÇin TeKnOlOJi SeriSi
MAHLE Aftermarket teknoloji ekibi, genel otomotiv konularla ilgili güncel konu-
lara odaklanmakta ve bunlara anlaşılır yanıtlar sağlamaktadır. TechCheck, 
müşterilerinin nezdinde güçlü bir profil vermesi adına araç servisleri için düşü-
nülmüş bir hizmettir. TechCheck, müşteri sadakatini yoğunlaştırma etkisinin yanı 
sıra eğitim alan çıraklara ve öğrencilere de bu başlık altında yararlı ve bazen 
şaşırtıcı bilgiler sağlamaktadır. Haydi, etrafa bir göz atınız ve sonra verdiğimiz 
bu hizmeti başkalarına tavsiye ediniz!

SüreKli GünCellenen ArAÇ SerViSi ASiSTAnI:
“TeCHniCAl MeSSenGer”
Teknik e-bülten, araç servislerine ve sektöre düzenli olarak onarım ile ilgili bilgi-
ler ve teknik montaj ipuçları sağlamaktadır. Bütün konuları “Ürünler & Hizmetler” 
menü ögesi altında sunulmaktadır.

İnternet, her geçen gün yaşamımızın daha önemli bir parçası haline geliyor. 
Ancak, insanlar bu sanal dünyada tam olarak ne yapıyor? Avrupa Komisyonu, 
dijital ilerleme raporunun son sayısında bu soruyu ele aldı “Digital Agenda Sco-
reboard 2013” (Dijital Gündem Takibi 2013). Önemli bulgu, e-posta üzerinden 
gerçekleştirilen yazışmaların hâlâ en sık gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik oldu-
ğudur; ancak bundan hemen sonra, bilgi toplama, alışveriş, ödeme faaliyetleri 
ve sosyal paylaşım ağları üzerinden kişisel iletişimi sürdürmek gelmektedir. Bilgi 
arama etkinlikleri, kişinin hem ürünleri ve hizmetleri hedeflenmiş olarak arama-
sına hem de kendisine ait bilgi bankasını büyütme çabalarına yoğunlaşmakta-
dır. MAHLE Aftermarket bu trende www.mahle-aftermarket.com internet adre-
sinde katkı vermektedir: MAHLE’nin çevrimiçi sunduğu içerik, cazip hizmetler 
ve bilgiler ile tamamlanmakta ve bilgi ve ürünleri aramayı kolaylaştıran akıllı 
bağlantılar ile donatılmaktadır.

OPTiMUM SeViYeDe: MAHle AFTerMArKeT ÇeVriMiÇi KATAlOGlArI
MAHLE Aftermarket çevrimiçi katalogları, şimdi daha fazla özellik sunuyor: Ürün 
resimleri ve 4 ürün çeşidine kadar kapsamlı karşılaştırma işlevi ile. Ayrıca, gide-
rek daha çok sayıda internet kullanıcısı, akıllı telefonları üzerinden internete 
girdiğinden, çevrimiçi kataloğumuz akıllı telefonlar üzerinden kullanım için opti-
mize edildi. 

Ve Android ve iOS işletim sistemleri için MAHLE Aftermarket’in teknik broşürle-
rine ve elektronik kataloglarına hızlı erişim sağlayan bir mobil uygulama hazırlandı. 
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WWW.MAHle-AFTerMArKeT.COM 
ADreSinDeKi Yeni ÇeVriMiÇi HiZMeT.
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