
Co wspólnego mają ze sobą płyn chłodzący, który nie pły-
nie, akumulator ze zintegrowaną ładowarką i termostat, 
który może patrzeć w przyszłość? Wszystkie są wynikiem 
genialnych pomysłów. Pomysłów, które powstały w dzie-
sięciu centrach badawczo-rozwojowych MAHLE i zostały 
bezlitośnie przetestowane w licznych laboratoriach testo-
wych MAHLE, aby przed wejściem do produkcji seryjnej 
w efekcie stać się częścią rynku wtórnego i zapewniać cen-
ną pomoc przy naprawie i konserwacji silników i pojazdów. 
Dlatego przy opracowywaniu niniejszego wydania MAHLE 
Aftermarket news odwiedziliśmy kilku naszych inżynierów. 
Rozmawialiśmy z konstruktorami pompy płynu chłodzące-
go MAHLE z opatentowanym układem regulacji zaworów, 

oglądnęliśmy wersje „extended” wydłużacza zasięgu MAHLE 
oraz zaglądnęliśmy przez ramę testerom filtrów MAHLE 
w austriackiej miejscowości St. Michael podczas codzien-
nych tortur naszych filtrów. Oczywiście byliśmy także na 
miejscu w warsztacie, jak przystało czasopismu motoryza-
cyjnego rynku wtórnego – między innymi na pustyni, gdzie 
umiejętnościami zabłysnęły zarówno turbosprężarki naszej 
produkcji, jaki i  nasi turbo-eksperci. Zapraszamy więc do 
ciekawej lektury. Niedługo będzie też miła okazja dowiedze-
nia się więcej o naszych nowych pomysłach. Zapraszamy na 
nasze stoisko na frankfurckich targach Automechanika 
w dniach od 16 do 20 września br. Już dzisiaj cieszymy się 
na spotkanie z Państwem.
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MAHLE. DRIVEN BY PERFORMANCE

MAHLE NALEŻY DO WIODĄCYCH W ŚWIECIE PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU 
W MOTORYZACJI. KORZYSTAJĄ Z TEGO RÓWNIEŻ KLIENCI W HANDLU I WARSZTATACH: OTRZYMUJĄ 
ONI PRZYSZŁOŚCIOWE TECHNOLOGIE I PRODUKTY, DOSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKOWYCH, 
BEZPOŚREDNIO OD ICH AUTORÓW.

Więcej informacji zawiera cały numer – zwłaszcza na stronach 2, 3, 8, 9 i 15. Można je oczywiście uzyskać także na targach 
Automechanika we Frankfurcie – w hali 3.0 na stoisku A11 i A20.
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XOD WYDAWCY

Olaf Henning (47), z wykształcenia mistrz techniki pojazdów i magister inżynier, od 31 lat 
jest wierny motoryzacyjnemu rynkowi wtórnemu. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie 
w zarządzaniu u wiodących poddostawców przemysłu motoryzacyjnego, obejmujące 
odpowiedzialność jako przedsiębiorca i dyrektor w zakresie serwisu After Sales oraz 
wyposażenia warsztatów samochodowych na płaszczyźnie europejskiej, azjatyckiej 
i światowej. Od lipca 2014 r. jest dyrektorem MAHLE Aftermarket GmbH i członkiem 
zarządu koncernu MAHLE.

MAHLE już od dawna postrzega się jako dostawcę systemowego dla przemysłu 
motoryzacyjnego. W przypadku elementów i systemów silnika MAHLE dostarcza 
nie tylko same tłoki, lecz ważne części układu korbowego, obejmujące tłoki, 
pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, tuleje sworzni, tuleje cylindrowe, korbo-
wody i łożyska korbowe. 

Przy optymalizacji całego systemu mechanizmu korbowego, poprzez redukcję 
tarcia i optymalizację spalania można uzyskać znacznie wyższy potencjał 
oszczędności paliwa, niż w przypadku znacznych optymalizacji pojedynczych 
elementów. Optymalizacja mechanizmu korbowego zapewnia więc naszym 
klientom OEM znacznie większą wartość dodaną. To samo dotyczy elementów 
układu rozrządu, w przypadku którego zawory, prowadnice zaworów i pier-
ścienie gniazd zaworów MAHLE w połączeniu z regulowanymi wałkami roz-
rządu lub kompletnymi modułami wałków rozrządu zapewniają znaczny postęp 
w wydajności silnika.

Z chwilą przejęcia większości udziałów w MAHLE Behr w roku 2013 kompeten-
cje systemowe MAHLE uległy rozszerzeniu o klimatyzację i chłodzenie silnika. 
Zwłaszcza w zakresie chłodzenia silnika, na równi z elementami wyposażenia 
silnika i filtrami, firma MAHLE wybrała zupełnie nowe drogi. Chłodnice powietrza 
doładowującego, zintegrowane w module ssącym i chłodzonych pośrednio, 
czyli cieczą, pozwalają na znaczną redukcję pojemności skokowej nowej gene-
racji silników oraz zmniejszenie liczby cylindrów, a co za tym idzie zapewniają 
polepszenie stopnia sprawności. Nasze bogate kompetencje w zakresie chło-
dzenia silnika są ciągle rozszerzane – obecnie przez wysokowydajne pompy 
płynu chłodzącego, stanowiące następny krok w kierunku optymalizacji silników 
spalinowych. 

MAHLE jest także jednym z najważniejszych światowych dostawców syste-
mów klimatyzacji do zastosowań mobilnych w samochodach osobowych 
i dostawczych oraz w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i budow-
lanych. Nasza firma odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i testowaniu nowych 
podzespołów i systemów, na przykład w zakresie forsowanych przez niektó-

rych z naszych europejskich klientów instalacji klimatyzacyjnych na CO2, które 
są przyjazne dla środowiska.

Technologiczne kompetencje systemowe MAHLE uwidaczniają się także 
w dziedzinie napraw i usług serwisowych. Z jednej strony konstrukcja oraz 
wykonanie naszych podzespołów zapewniają warsztatom najwyższy standard 
jakościowy na stałym poziomie, jaki oferujemy także naszym wymagającym 
klientom OEM. Z drugiej strony klienci na rynku wtórnym mogą polegać na 
kompetentnym doradztwie technicznym i wsparciu we wszystkich kanałach 
komunikacji. Techniczne porady naszych ekspertów są zawsze praktyczne 
i zrozumiałe, bowiem są one oparte na dogłębnej znajomości systemów przez 
ponad 4500 techników, zatrudnionych w naszych centrach badawczo-rozwo-
jowych i zajmujących się układem napędowym samochodów oraz jego osprzę-
tem, poszukując rozwiązań dla samochodów jutra. 
 

Już od wielu dziesięcioleci dążymy do lokalizacji naszego łańcucha tworzenia 
wartości w zakresie rozwoju i produkcji naszych wyrobów jak najbliżej klientów 
i rynków. Dziesięć międzynarodowych centrów rozwojowych i ponad 140 
zakładów produkcyjnych na całym świecie pozwala nam na opracowywanie 
i wytwarzanie produktów na miarę potrzeb klientów, dostarczanych przeważ-
nie w ich walutach. Ogranicza to ryzyko kursu walutowego zarówno dla nas, 
jak i dla naszych klientów, pozwalając na zapewnienie stabilnych i konkuren-
cyjnych cen. A jeżeli mimo wszystko konieczne stanie się dostosowanie cen 
do zmian kursów walutowych, ograniczamy je do niezbędnego minimum, aby 
zapewnić ekonomiczny zbyt naszych produktów. Uwzględniamy przy tym 
sytuację konkurencyjną na poszczególnych rynkach zbytu oraz interesy 
naszych klientów. 

Dotychczasowe wydarzenia na Ukrainie doprowadziły do wyraźnego obcią-
żenia gospodarki w tym regionie. Dzięki dwóm ważnym centrom dystrybucyj-
nych na rynku wtórnym, zlokalizowanym w Krotoszynie w Polsce i w Obnińsku 
w Rosji MAHLE w ostatnich latach stworzył podstawy do optymalnego zaopa-
trzenia rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Tak jak liczni partnerzy z prze-
mysłu motoryzacyjnego, handlu i całej gospodarki, również my liczymy na 
szybkie, pokojowe i trwałe rozwiązanie dla pożytku zaangażowanych stron, 
oparte na postanowieniach prawa międzynarodowego. Mamy nadzieję na 
utrzymanie zdrowego rozwoju gospodarczego regionu i wspieramy drogę do 
dalszej liberalizacji handlu.

Z niecierpliwością czekamy na największe wydarzenie na motoryzacyjnym 
rynku wtórnym – targi Automechanika, odbywające się co dwa lata we Frank-
furcie nad Menem. Rok 2014 jest rokiem pełnym wydarzeń – przemysł, handel 
i warsztaty muszą przygotować się do przyszłości. Frankfurt przyniesie na 
pewno ważne impulsy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali 
3.0 i zasięgnięcia informacji o systemowych kompetencjach MAHLE, naszych 
produktach i rozwiązaniach dla warsztatów. Wszystko po to, aby zapewnić 
Państwu sukces biznesowy. Dzięki produktom i rozwiązaniom MAHLE.

Z poważaniem 

Olaf Henning

 
Szanowni Czytelnicy!

OGROMNA WIEDZA SYSTEMOWA, KTÓRĄ 
POSIADAJĄ DZIAŁY ROZWOJOWE MAHLE, 
ZAPEWNIA KORZYŚCI TAKŻE KLIENTOM 
NA RYNKU WTÓRNYM – DZIĘKI KOMPE-
TENTNEMU DORADZTWU TECHNICZNEMU.
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POMYSŁ, KTÓRY SIĘ ZA TYM 
KRYJE: SYSTEM START-STOP 
W OBIEGU PŁYNU CHŁODZĄ-
CEGO 
Oprócz tak ważnej energii napędu 
silnik spalinowy wytwarza także cie-
pło – a mianowicie ciepło odpadowe. 
Jest ono typowo odprowadzane do 
obiegu płynu chłodzącego. W fazie 
nagrzewania konieczne jest jednak 
wykorzystanie tego ciepła do zapew-

nienia szybszego osiągnięcia temperatury roboczej, a nie oddawanie go do 
płynu chłodzącego. W jaki sposób? Przez pompę płynu chłodzącego, która 
może być sterowana w taki sposób, aby w razie potrzeby całkowicie zatrzy-
mać przepływ płynu chłodzącego. W tym celu MAHLE opracował układ 
regulacji zaworów, którego zasada działania jest tak prosta i genialna, że 
została opatentowana.

JAK DZIAŁA HYDRAULICZNY UKŁAD REGULACJI ZAWORÓW MAHLE?
Gdy konieczne jest całkowite przerwanie przepływu płynu chłodzącego, zasuwa 
w kształcie dzwonu zamyka wylot wirnika pompy. Do poruszania zasuwy wyko-
rzystywane jest ciśnienie płynu chłodzącego, wytwarzane w korpusie pompy. 
Aby nawet przy niskiej prędkości obrotowej zapewnić wystarczające ciśnienie, 
dodatkowo zainstalowana jest obwodowa pompa wirnikowa. Odznacza się ona 
jednoczęściową, trwałą konstrukcją. Sterowanie wytwarzaniem ciśnienia 
hydraulicznego odbywa się przez zawór elektromagnetyczny. 

SZTUCZKA ZE STAŁYM OBEJŚCIEM
Podczas normalnej jazdy z ciepłym silnikiem zawór elektromagnetyczny obwo-
dowej pompy wirnikowej włącza trwałe obejście pomiędzy stroną tłoczną 
i ssącą, co przerywa wytwarzanie ciśnienia w celu przestawiania zasuwy. Przy 
zimnym silniku, na przykład po uruchomieniu go rano, sterownik silnika wysyła 
sygnał elektryczny do zaworu elektromagnetycznego i zamyka stałe obejście. 
Wirnik obwodowy wytwarza teraz ciśnienie hydrauliczne, które jest podawane 
bezpośrednio na zasuwę i powoduje zamknięcie wirnika głównego. 

PROSTA KONSTRUKCJA, NISKA MASA UKŁADU I UNIWERSALNE 
ZASTOSOWANIE
Skonstruowane przez inżynierów MAHLE hydraulicznie regulowane pompy 
płynu chłodzącego są nie tylko trwałym, prostym i niezawodnym konstrukcyj-

nie systemem, lecz charakteryzują się też niską masą układu i możliwością 
łatwego dostosowania do istniejących układów chłodzenia silników. Dodat-
kową zaletą jest wykorzystanie płynu chłodzącego jako medium pomocni-
czego. Ponadto system nie wymaga dodatkowych dynamicznych uszczelnień 
pompy płynu chłodzącego.

PRZEKONUJĄCA TEORIA I PRAKTYKA
Regulowana mechaniczna pompa płynu chłodzącego z opatentowanym 
hydraulicznym układem regulacji zaworów przekonuje zarówno podczas 
testów, jak i po zamontowaniu w silniku spalinowym: przy prędkości pompy 
wynoszącej 800 obrotów na minutę wirnik obwodowy zapewnia ciśnienie płynu 
chłodzącego, niezbędne do sterowania zasuwy. Zmierzone przy całkowicie 
zakrytym wirniku natężenia przepływu poniżej 0,5 l/min powodują znaczne 
skrócenie fazy nagrzewania silnika i stanowią tym samym ważny wkład do 
dalszej redukcji emisji CO2 w samochodach osobowych. 

CIEKAWOSTKI
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Regulowana pompa płynu chłodzącego z wirnikiem 
obwodowym i zaworem suwakowym.

W fazie nagrzewania silnika wylot 
wirnika pozostaje zamknięty. 

Wylot wirnika otwarty: płyn chłodzący przepływa 
i odprowadza ciepło odpadowe. 

IM SZYBCIEJ SILNIK SPALINOWY OSIĄGNIE IDEALNĄ TEMPERATURĘ PRACY, TYM WYDAJNIEJ PRACUJE – I MA TYM 
MNIEJSZĄ EMISJĘ CO2. ABY SKRÓCIĆ FAZĘ NAGRZEWANIA, POWODUJĄCĄ DUŻE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ DUŻĄ 
EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH, INŻYNIEROWIE MAHLE OPRACOWALI UDERZAJĄCO PROSTE ROZWIĄZANIE: 
MECHANICZNĄ POMPĘ PŁYNU CHŁODZĄCEGO Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ ZAWORÓW. 

Wszystkie 

SĄ PROSTEPOMYSŁY
GENIALNE

Skonstruowana przez MAHLE: hydraulicznie 
regulowana pompa chłodziwa.

Zasuwa zaworu

Wirnik

Korpus pompy

Zawór elektro-
magnetyczny

Koło pasowe

Wirnik obwodowy

Wirnik

Uszczelnienie 
pierścieniem 

ślizgowym

Sprężyna powrotna
Wylot wirnika

Wirnik obwodowy

Łożysko pompy

Zgarniacz

Uszczelka zasuwy

Zasuwa zaworu
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W przyszłości częściej spotykane na drogach: 
samochody z drugą klapką paliwa, pod którą 
kryje się wtyk ładowania. 

Na wszystkich trzech poziomach mocy 
wydłużacz zasięgu MAHLE odznacza się 
bardzo zwartą konstrukcją. Można go dzięki 
temu zamontować w samochodzie elektrycz-
nym w praktycznie dowolnym miejscu. Aby 
osiągnąć wysoki stopień sprawności, 
doskonale izolowany akustycznie silnik 
spalinowy pracuje zawsze w optymalnym 
zakresie prędkości obrotowej.

Opracowany przez MAHLE silnik wydłużacza 
zasięgu został zamontowany w pojeździe 
demonstracyjnym w celach doświadczalnych.

MAHLE Range Extender 30 kW/40 kW.

W codziennej eksploatacji samochody z napędem tylko elek-
trycznym rzadko mają zasięg przekraczający 100 kilometrów. To 
zupełnie wystarcza na krótkie trasy po mieście czy codzienne 
dojazdy do pracy. Wybierając się jednak na dłuższą wycieczkę 
często towarzyszy nam obawa o zasięg, obawa zatrzymania się 
gdzieś w terenie z pustym akumulatorem, z daleka od najbliższej 
stacji ładowania. Aby rozwiązać ten problem renomowani pro-
ducenci samochodów i silników stawiają na wydłużacze zasięgu 
(Range Extender), czyli małe agregaty prądotwórcze, napędzane 
silnikiem benzynowym, które w razie potrzeby mogą zapewnić 
ładowanie akumulatora. MAHLE opracował i przetestował już 
taką kompaktową elektrownię – dodając teraz do programu 
drugi stopień mocy.

Opracowany przez MAHLE w 2011 r. kompaktowy wydłużacz 
zasięgu, który został następnie zamontowany w pojeździe 
demonstracyjnym, ma moc 30 kW i jest dostosowany do pojaz-
dów o masie do 1600 kg. Do stosowania w cięższych pojaz-
dach, np. w klasie średniej czy wyższej bądź w minibusach 
i samochodach dostawczych konieczna jest odpowiednio wyż-
sza moc silnika: w ramach symulacji pojazdów ustalono, że dla 
masy pojazdu do 2100 kg potrzebny jest silnik o mocy 40 kW, 
a powyżej 50 kW.
 
Konstruując warianty o zwiększonej mocy, inżynierowie MAHLE 
położyli szczególny nacisk na zachowanie zwartych wymiarów 
silnika oraz na wykorzystanie możliwie jak największej liczby 
identycznych części w celu zapewnienia wydajnej produkcji 
seryjnej.
 
W przypadku obu wariantów o większej mocy określono maksy-
malne ciśnienie w cylindrze na poziomie 75 bar. Obliczenia prze-
pływu wykazały, że osiągnięcie mocy 40 kW jest możliwe przez 
podniesienie znamionowej prędkości obrotowej z pierwotnych 
4000 obr/min do poziomu 5500 obr/min. Dalsze analizy wykazały, 

że wydłużacz zasięgu o mocy 50 kW może zostać skonstruo-
wany przez podniesienie znamionowej prędkości obrotowej sil-
nika oraz wykorzystanie doładowania do maks. 0,5 bar.

DO POJAZDÓW O ŚREDNIEJ MASIE –  
WYDŁUŻACZ ZASIĘGU O MOCY 40 KW
Bazując na masie i wykorzystaniu przestrzeni przez wydłużacz 
zasięgu o mocy 30 kW, w przypadku wariantu o mocy 40 kW 
inżynierowie MAHLE zrealizowali wymagane wyższe prędkości 
obrotowe w obliczeniach i symulacji: przez dodatkowe wzmoc-
nienie niektórych elementów silnika, takich jak układ ssania, 
układ rozrządu i wał korbowy.
 
DO POJAZDÓW O DUŻEJ MASIE –  
WYDŁUŻACZ ZASIĘGU O MOCY 50 KW
Aby zminimalizować zmiany silnika, w przypadku wydłużacza 
zasięgu MAHLE o największej mocy silnik spalinowy jest dołado-
wywany przez elektrycznie napędzaną sprężarkę bez chłodzenia 
powietrza doładowującego. Ponieważ lokalizację sprężarki elek-
trycznej można wybierać stosunkowo swobodnie, łatwo było 
utrzymać wymagane zapotrzebowanie miejsca.
 
W przypadku wariantu z doładowaniem, przestrzeń montażowa 
wzrasta z 65 do 85 litrów, a masa zespołu silnika i prądnicy wzra-
sta o niecałe 5 kg do 70 kg. W rozwiązaniu seryjnym regulacja 
sprężarki elektrycznej jest możliwa bezpośrednio przez sterownik 
silnika wydłużacza zasięgu, natomiast elektronika mocy może 
być zintegrowana w układzie elektronicznym prądnicy.

Przeprowadzane obecnie testy silników pokażą, jakie oddziały-
wanie ma zwarta konstrukcja bez chłodzenia powietrza dołado-
wującego zarówno na spalanie i tendencje do spalania stuko-
wego, jak i na łączny stopień sprawności wydłużacza zasięgu 
o mocy 50 kW – i jak powinna wyglądać optymalna koncepcja 
produkcji seryjnej dla ciężkich pojazdów.

WYDŁUŻACZ ZASIĘGU MAHLE – NOWE ZAKRESY MOCY.
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WIĘKSZA

MAHLE Range Extender 50 kW.
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Grupka ludzi wokół warsztatu na obrzeżu miejscowości Sharjah. Nie-
ufne spojrzenia w kierunku biznesmena w garniturze, zdejmującego 
marynarkę, zakasującego rękawy i rozpoczynającego naprawę silnika 
samochodu ciężarowego. Krople potu na czole, ślady oleju na przed-
ramionach, porozumiewanie się przy użyciu rąk i stóp – by w końcu 
uzyskać uznanie lokalnych monterów, klepiących go po plecach. Co 
się tam działo? 

Dirk König, MAHLE Product Manager Turbocharger (menedżer produktów 
MAHLE w zakresie turbosprężarek), rozwiązał problem z naprawą i znalazł 
przyczynę braku działania turbosprężarki w samochodzie ciężarowym – 
a mianowicie zatkany przewód paliwa. Ponieważ układ wtryskowy nie działał 
prawidłowo, wystąpił spadek mocy i niemożliwe było wytworzenie wystarcza-
jącego ciśnienia ładowania. Uszkodzony element został wymieniony, a następ-
nego dnia nadeszła entuzjastyczna wiadomość telefoniczna z warsztatu: 
pojazd jest znowu sprawny! 

To jedna z wielu scen, jakie przeżył zespół MAHLE Aftermarket na swoim 
„Roadtrip” od warsztatu do warsztatu – w Dubaju, Abu Zabi, Sharjah 
i Kuwejcie. W drodze towarzyszą nam przedstawiciele handlu hurtowego 
– lokalni menedżerowie sprzedaży MAHLE Aftermarket Middle East Branch 
Haris Babu i Anil Pillai oraz dyrektor MAHLE Aftermarket Middle East 
Branch Ulrich Müller – i oczywiście Dirk König. Odwiedziliśmy ponad dwa-
dzieścia warsztatów pojazdów ciężarowych, dużo więcej, niż przewidywał 
pierwotny plan – bowiem wieści o aktywności zespołu MAHLE Aftermarket 
błyskawicznie się rozeszły, a dzięki pozytywnym reakcjom hurtownicy dodali 
jeszcze kilka adresów.

Zespół przejechał po pustyni kilka tysięcy kilometrów, poznając przy tym 
warunki, na jakie narażeni są ludzie i maszyny na trasach na Półwyspie Arab-
skim. W lecie temperatura w dzień dochodzi do 50 °C, a w nocy spada poniżej 
zera. Innym testem wytrzymałości elementów są piasek, mikropył i ciągłe 
obciążenie. Bowiem pojazdy ciężarowe najczęściej pracują na trzy zmiany, czyli 
naprawdę całą dobę, przy zmieniających się kierowcach. Powoduje to ogromne 
obciążenie dla wszystkich elementów ruchowych, pierścieni tłokowych, osłony 
termicznej oraz turbosprężarki. Przy typowych zastosowaniach temperatura 
robocza turbosprężarki wynosi 950 °C, a w istniejących tu warunkach musi 
ona sprostać temperaturze nawet do 1150 °C.
 
Podczas krótkich wizyt zespół MAHLE Aftermarket mógł zaprezentować pra-
cownikom warsztatów swoją wiedzę techniczną przy poszukiwaniu usterek 
w komorze silnika pojazdu ciężarowego – i oczywiście na odwrót: „Logiczne 
podejście do napraw, sztuka improwizacji mechaników oraz otwartość na 
nowe technologie zrobiły na nas duże wrażenie”, mówi König. Działania zespół 
MAHLE Aftermarket były przekonujące jednak nie tylko w przypadku turbo-
sprężarek – warsztaty skorzystały również z okazji zadania ekspertom MAHLE 
Aftermarket pytań z zakresu tłoków, filtrów i elementów elektronicznych. 

Doprowadziło to do wymiany wiedzy na poziomie ekspertów, która z pewnoś-
cią będzie kontynuowana w przyszłości. Czy jak podsumował Dirk König: 
„Dzięki obustronnemu transferowi wiedzy na miejscu mogliśmy poznać wyzwa-
nia codzienności warsztatowej w tym wymagającym regionie, a czasami także 
pomóc w trudnych naprawach. Równie ważnym jest jednak fakt, że ta akcja 
pozwoliła nam na aktywne pogłębienie więzi pomiędzy MAHLE Aftermarket 
a naszymi partnerami w handlu hurtowym i warsztatach.”

Magnes dla publiczności: monterzy, 
hurtownicy i przechodnie są zafascyno-
wani aktywnym rozwiązywaniem 
problemów przez Dirka Königa.

Skuteczne dochodzenia MAHLE Aftermarket: 
spadek wydajności turbosprężarki był 
wynikiem pęknięcia przewodu oleju, a sama 
turbosprężarka była przy tym sprawna.

Zespół MAHLE Aftermarket dosłownie 
wgryza się w technikę.

Pęknięta rura wydechowa – przyczyna 
wycieku oleju i spadku wydajności turbo-
sprężarki.

Turbo-dialog: zespół MAHLE Aftermarket 
w rozmowie z lokalnymi ekspertami od 
napraw.

Wymiana wiedzy między ekspertami: 
MAHLE Aftermarket w rozmowie z warszta-
tami i handlem.

Widok na magazyn warsztatu w Kuwejcie.

PODRÓŻUJĄC DROGAMI PÓŁWYSPU ARABSKIEGO 
MAHLE AFTERMARKET SZUKAŁ BEZPOŚREDNIEGO 
DIALOGU Z WARSZTATAMI … I SPOTKAŁ SIĘ Z UZNA-
NIEM JAKO TURBO-EKSPERT.

pustynię

Mocno zanieczyszczony olej był przyczyną 
awarii turbosprężarki.

Pojazdy ciężarowe najczęściej pracują na trzy zmiany przez całą dobę – wtedy liczy się 
każda minuta.

TURBINOWO
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Z WIZYTĄ

przez
MAHLE Range Extender 50 kW.
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ZESTAW PIERŚCIENI
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Astra/Iveco; 12,9 l, 6-cylindrowy, 302–412 kW 
(silniki: F3BE3681A/B/C/D)
007 RS 00104 0N0 (MAHLE Original)
47 90859 0 (Perfect Circle)

WKŁAD FILTRA PALIWA
Do sam. osob.
Nazwa produktu

Toyota Yaris III 1,4 l D-4D 4-cylindrowy, 66 kW, (silnik: 1ND-TV)
KX 245/4 D (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

BMW serii 3 (E46), serii 3 Touring (E46),  
X5 (E53); 4-cylindrowy, 135 kW
082TC14411000 

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Opel Vectra C (GTS), SAAB 9-3 (YS3D, YS3F ), Volvo S80I (TS, XY);  
4-cylindrowy, 92 kW 
011TC17498000 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NOWYCH PRODUKTACH MOŻNA ZNALEŹĆ W CIĄGLE AKTUALIZO-
WANYCH KATALOGACH INTERNETOWYCH POD ADRESEM WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

TŁOKI
Do sam. osob.
Cechy szczególne
Nazwa produktu

VW Bora, Golf IV; 1,6 l, 4-cylindrowy, 77 kW (silniki: ATN, AUS, AZD, BCB)
Grafitowane 
030 99 00 (MAHLE Original)  
56 14998 0 (Perfect Circle)

ZESTAW ŁOŻYSK GŁÓWNYCH
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Ford Fiesta V+VI, Fusion; Mazda 2; Peugeot Bipper, 107, 206, 207; 
1,4 l, 4-cylindrowy, 50–66 kW (silniki: DV4TED4, F6JA, F6JB) 
039 PS 21520 000

TURBOSPRĘŻARKA
Do sam. osob.

Nazwa produktu

Smart Cabrio, City Coupé, Crossblade, Roadster; 
3-cylindrowy, 40–52 kW
222TC15242000 

FILTR POWIETRZA
Do sam. osob.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Volvo S80, V60, V70, XC60, XC70, XC90; 1,6–3,2 l, 4–6-cylindrowy, 
80–179 kW (silniki: B 4164 T2, D 5244 T)
Wkład płytowy ze skośnym przycięciem i wkładką piankową 
LX 1591/9 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

TERMOSTAT
Do sam. osob.

Nazwa produktu

BMW 535i, 550i, 640i, od roku prod. 10/2009; 
3,0/4,4 l, 6/8-cylindrowy; 225–300 kW  
(silniki z zapłonem iskrowym)
TM 21 103 (odpowiednio MAHLE Original i Behr)



X

Aby zapewnić trwałe efekty naprawy nie wystarczy tylko jej przeprowadzenie 
dokładnie według specyfikacji. Należy także z góry wykonać cały szereg 
kontroli wzrokowych i sprawdzianów działania, przestrzegając przy tym wielu 
opcji typu jeżeli – to, oraz sprawdzić odpowiednie parametry, aby w oparciu 
o stwierdzone usterki wysnuć wnioski o szkodach pośrednich. (W przeciwnym 
razie pozostaje poważne ryzyko ponownego wystąpienia usterki po naprawie!) 

Na przykład przy każdej awarii turbosprężarki należy dokonać pomiaru ciśnie-
nia oleju i sprawdzić natężenie przepływu, gdyż zbyt małe natężenie przepływu 
wskazuje na zatkany obieg oleju. Przyczyną może być z kolei zatkanie znajdu-

jącego się w obiegu oleju małego sitka, co oznacza, że konieczne jest również 
dokładne zbadanie układu ssania oleju.  

Dla ułatwienia naprawy pojazdu po awarii turbosprężarki przygotowaliśmy 
schemat postępowania z najważniejszymi operacjami kontrolnymi i roboczymi 
– na przykładzie silników Peugeot DV6 (1,6 l HDI, typy z turbodoładowaniem 
039TC17217000 i 039TC17308000).

TEORIA I PRAKTYKA
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TURBO-KONTROLA:
Prace przy silnikach z turbodoładowaniem oraz wymiana turbosprężarek z osprzętem to skomplikowane 
operacje, wymagające dużego doświadczenia i wyczucia diagnostycznego oraz dużych kompetencji 
i staranności ze strony warsztatu.

WSZYSTKO PO KOLEI.

Szczegóły naprawy turbosprężarki: należy sprawdzić 
także wkład sitowy w śrubie drążonej w przewodzie 
zasilania oleju do turbosprężarki.

n e w s
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KROK PO KROKU DO OPTYMALNYCH WYNIKÓW NAPRAWY

FAZA 1: BADANIE WSTĘPNE
Odczytać pamięć błędów

Problem elektryczny ze sterowni-
kiem lub przewodem sterującym?

Zdemontować wtryskiwacze, wy-
mienić uszczelki głowicy cylindrów 
i przewody oleju przelewowego

Wskazuje na niedostateczne 
smarowanie 

Oczyścić filtr

Wymienić!

Dokładnie wyczyścić

Sprawdzić obieg oleju (zasysanie 
oleju, pompę, zawór ograniczania 
ciśnienia, przewody)

Dokładna analiza w oparciu o infor-
mator na temat uszkodzeń turbo-
sprężarek MAHLE Aftermarket!

Zdemontować filtr powietrza 

Sprawdzić podciśnienie turbosprę-
żarki ze zmienną geometrią (VTG) 

Sprawdzić przepływomierz 
powietrza 

Sprawdzić pompę podciśnieniową 

Sprawdzić zawór EGR 

Analiza oleju

Pomiar ciśnienia oleju (uwaga, 
wcześniej sprawdzić poziom oleju 
i ew. uzupełnić)

Zdemontować układ wydechowy 

Sprawdzić moduły układu 
oczyszczania spalin

Sprawdzić układ doprowadzania 
powietrza 

Sprawdzić turbosprężarkę 

Rozłożyć na części lub wymienić 

Wynik pomiaru poniżej 2 bar przy 
2000 obr/min? 

Starannie oczyścić od wewnątrz 
obudowę filtrów powietrza i układ 
dolotowy powietrza

Ewentualnie zdemontować, oczyścić 
i zamontować z nowymi uszczelkami

Osady? 

Za duży udział paliwa? 

Ciała obce/olej w rurach 

Złamanie wału/odkręcona nakrętka 
wirnika sprężarki? 

Wykręcić śrubę drążoną z przewo-
du zasilania olejem turbosprężarki, 
oczyścić wkład sitowy w śrubie lub 
wymienić go 

Ciała obce pomiędzy turbosprężarką 
i filtrem cząstek stałych? 

Filtr cząstek stałych zatkany lub 
przekroczona żywotność (maks. ok. 
120 000 km)

Osady nagaru olejowego na turbinie? 
Puszka membranowa, pompa podciś-
nieniowa lub elektrozawór uszkodzone? 



TEORIA I PRAKTYKA
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Turbosprężarka MAHLE Original 
została zamontowana.

Przed pierwszym uruchomieniem: odłączyć wtyki od wtryskiwaczy i obracać 
silnik rozrusznikiem przez 30 sekund. Następnie podłączyć wtyki aż do prawid-
łowego zaryglowania.

Przy pierwszym uruchomieniu silnika z zapło-
nem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową.

Wszystko szczelne? Można więc  
rozpocząć jazdę próbną.

Przed właściwą naprawą należy 
przeprowadzić diagnozę.

Nie ma tam dużo miejsca do pracy. Montaż nowej uszczelki w kolektorze ssącym.Turbosprężarka jest umieszczona w przypadku 
tego silnika z przodu.

FAZA 2: WŁAŚCIWA NAPRAWA 

FAZA 3: PIERWSZE URUCHOMIENIE

Spuścić olej

Odłączyć wtyki od wszystkich wtryskiwaczy i obracać silnik rozrusznikiem przez 
30 sekund (uruchamianie bez zapłonu pozwala pompie oleju na całkowite napełnienie 
obiegu olejem silnikowym, zanim turbosprężarka będzie się obracać po raz pierwszy)

Zidentyfikować ewentualnie  
nieszczelne miejsca i uszczelnić, 
zwracając przy tym uwagę na 
prawidłowy moment dokręcania

Duże osady i odkształcenia? 

Przy dużym zabrudzeniu wymienić 

Prawidłowy moment dokręcania

Sprawdzić i uzupełnić poziom 
oleju. określanie ilości oleju 
w przewodzie powrotnym 

Sprawdzić i uzupełnić poziom 
oleju

Sprawdzić złączki gwintowane

Wymienić bądź oczyścić 

Przewód oleju nie może zostać 
zbytnio naprężony 

Natężenie przepływu poniżej 
0,3 l/60 s? usterka w obiegu 
oleju! (Wskazuje na zatkane 
przewody, np. przez sitko oleju 
w przewodzie ssącym)

Ciśnienie poniżej 2 bar/2000 
obr/min? usterka w obiegu oleju 
nie została jeszcze usunięta, wy-
mienić pompę oleju z zaworem 
ograniczania ciśnienia

Zamontować nowy filtr oleju

Napełnić olejem do płukania (w celu usunięcia osadów wewnątrz silnika) 

Skasować pamięć błędów (odłączenie wtryskiwaczy spowodowało zapisanie błędu 
w sterowniku)

Praca próbna silnika (zgodnie z wymaganiami – uwaga: osady nagaru olejowego 
w silniku mogą zniszczyć nową turbosprężarkę!) 

Sprawdzić osłony cieplne

Spuścić olej do płukania

Sprawdzić prawidłowe zamocowanie ai szczelność pokrywy wycieraczek (jeżeli 
musiała zostać zdemontowana do sprawdzenia filtra powietrza, przepływomierza  
masowego powietrza i zaworu EGR) 

Jazda próbna

Po ok. 100 km ponownie wymienić olej razem z filtrem

Zdemontować miskę olejową 

Wymienić rurę ssącą oleju z sitem

Sprawdzić miskę olejową 

Zdemontować turbosprężarkę

Oczyścić układ doprowadzania powietrza

Oczyścić układ wydechowy

Oczyścić odpowietrznik skrzyni korbowej 

Zamontować nowy przewód zasilający oleju 

Kontrola wzrokowa i kontrola szczelności w komorze silnika 

Sprawdzić osłony cieplne

Napełnić nową turbosprężarkę świeżym olejem silnikowym, obracać ręką przez mi-
nutę (powoduje nasmarowanie łożysk przed pierwszym uruchomieniem) i zamontować 
(patrz instrukcja montażu)

Wymienić chłodnicę powietrza doładowującego (uwaga: niezawodne oczyszcze-
nie starej chłodnicy powietrza doładowującego i usunięcie wszystkich ciał obcych jest 
niemożliwe ze względów konstrukcyjnych!)

Zamontować nowy przewód powrotny oleju  
(wąż gumowy w płaszczu szybko kruszeje i może ulec zatkaniu)

Zamontować nowy filtr oleju i wlać świeży olej zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
producenta, używając przy tym miarki oleju (uwaga: miska olejowa została zmody-
fikowana przez producenta wymagana większa ilość oleju)

Sprawdzić natężenie przepływu oleju w turbosprężarce 

1 2

6 7 8

3 4

5

Uruchomić silnik, przeprowadzić kontrolę szczelności 

Pomiar ciśnienia oleju w przewodzie zasilania olejem turbosprężarki 
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Silniki spalinowe wymagają możliwie stałego poziomu temperatury we wszystkich warunkach pra-
cy. Jest ona regulowana przez płyn chłodzący – za pośrednictwem termostatu. Konwencjonalne 
termostaty pracują na zasadzie reakcji na zmieniające się warunki. Nowoczesne elektroniczne 
termostaty fazowe idą natomiast o krok dalej i pracują w przewidujący sposób. Odpowiednie im-
pulsy otrzymują od sterownika.

REGULATORY TEMPERATURY,
Termostaty fazowe:

KTÓRE MOGĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ 

Przy zimnym silniku płyn chłodzący krąży tylko 
w małym obiegu.

Temperatura silnika rośnie, rdzeń woskowy 
nagrzewa i topi się: tłoczysko jest wypychane 
z obudowy, przez co płyn chłodzący przepły-
wa także przez duży obieg.

Silnik w temperaturze roboczej i pod dużym 
obciążeniem: grzałka jest zasilana i cały 
strumień płynu chłodzącego przepływa przez 
duży obieg.

SZTUCZKA Z CIŚNIENIEM
W termostacie znajduje się element termowydłużalny, składający 
się ze stabilnej obudowy głęboko tłoczonej, o grubych ściankach 
i wypełnionej specjalnym woskiem oraz z tulejki gumowej z tło-
czyskiem. Na obudowie znajduje się element prowadzący. Jest 
on zamknięty zawinięciem – wystaje tylko tłoczysko. 

Wokół elementu termowydłużalnego przepływa płyn chłodzący. 
W zimnym stanie wosk jest w stanie stałym, natomiast po osiąg-
nięciu temperatury, określonej dla danego zastosowania, 
zaczyna on się topić i zwiększa swoją objętość. Wraz ze wzro-
stem temperatury powstaje w ten sposób ciśnienie do 300 bar, 
powodujące wysuwanie tłoczyska z obudowy. Porusza to tale-
rzyk zaworu w termostacie, naprężając równocześnie sprężynę, 
która wraz ze stygnięciem wosku wciska tłoczysko z powrotem 
do obudowy. Te zmiany pomiędzy stanem stałym i ciekłym lub 
„zamkniętym” i „otwartym” oznaczają wahania temperatury 
w zakresie ok. 12 °C.

KONWENCJONALNY TERMOSTAT:  
HANDICAP W PROCESIE SPALANIA
W silniku samochodu osobowego idealna temperatura robocza 
wynosi około 110 °C. Wtedy przy zredukowanej lepkości olej 
silnikowy ma idealne właściwości przepływu, a dzięki zmniej-
szeniu strat tarcia napęd pracuje wydajniej i emisja substancji 
szkodliwych znajduje się w optymalnym zakresie. 

Jednakże silnik wymaga pewnego zapasu wydajności chłodze-
nia, aby móc pracować bez zakłóceń nawet przy pełnym obcią-
żeniu – na przykład podczas jazdy pod górę. Dlatego konwen-
cjonalne termostaty otwierają obieg płynu chłodzącego już od 
ok. 90 °C. Dlatego silnik nigdy nie osiąga całkowicie idealnych 
warunków pracy.

KONWENCJONALNY TERMOSTAT ZWALCZA WZROST 
TEMPERATURY
Gdy nastąpił wzrost temperatury, po upływie określonego czasu 
reakcji termostat zaczyna przeciwdziałać, a silnik potrzebuje 
dodatkowego czasu do osiągnięcia wymaganej temperatury. 
Czyli konwencjonalne termostaty pracują dopiero na żądanie.

Wykres (rys. 1) pokazuje typowy cykl: termostat utrzymuje tem-
peraturę silnika na poziomie 90 °C. Podczas następnej jazdy pod 
górę wzrasta temperatura silnika, co powoduje otwarcie termo-
statu i przepływ płynu chłodzącego przez chłodnicę w pojeździe, 
aż temperatura spadnie ponownie do poziomu 90 °C. Wzrost 
temperatury – na początku jazdy pod górę i w czasie reakcji 
termostatu – mieści się w bezpiecznym przedziale, to znaczy 
poniżej 110 °C.
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TERMOSTAT FAZOWY: NIE REAGUJE, LECZ DZIAŁA – 
REGULUJĄC IDEALNY POZIOM TEMPERATURY
W termostacie fazowym zintegrowany jest dodatkowy elek-
tryczny opornik grzewczy. Grzałka znajduje się w wosku ele-
mentu termowydłużalnego i jest w razie potrzeby zasilana przez 
sterownik silnika. Wosk ma z kolei wyższą temperaturę topnienia 
niż w przypadku konwencjonalnego termostatu. Aby układ chło-
dzenia mógł regulować idealną temperaturę roboczą silnika na 
poziomie 110  °C – z pozytywnym oddziaływaniem na zużycie 
paliwa.

Jednakże praca w pobliżu limitu temperatury 110 °C wymaga 
zaawansowanego systemu ochronnego, gdyż wyższa tempera-
tura – na przykład podczas jazdy pod górę – może niechybnie 
doprowadzić do zniszczenia silnika. Przed tym chroni elektro-
nika: za pośrednictwem licznych czujników sterownik otrzymuje 
informacje o aktualnym stanie obciążenia i pracy. Gdy wystąpi 
zmiana, na przykład po zmianie biegu na niższy i naciśnięciu 
pedału gazu do oporu sterownik wykrywa przyszły wzrost tem-
peratury i zasila grzałkę w termostacie fazowym, co powoduje 
silniejsze nagrzanie wosku. Cały proces przebiega tak szybko, 
że silnik nie nagrzewa się nawet o jeden stopień – przeciwnie, 
termostat fazowy otrzymuje polecenie obniżenia temperatury 
płynu chłodzącego do takiego poziomu, aby silnik miał tempe-
raturę 90 °C (rys. 2).

BEZPIECZEŃSTWO W PIERWSZYM RZĘDZIE
Sterownik jest tak zaprogramowany, aby zachować wystarcza-
jąco duży odstęp od maksymalnie dopuszczalnej temperatury 
silnika. Przez wysokość napięcia można w szerokim zakresie 
ustawiać moc grzewczą i tym samym temperaturę płynu chło-
dzącego (w zdefiniowanym polu charakterystyki, patrz przykła-
dowa ilustracja) – i to jeszcze przed wzrostem temperatury przed 
podjazdem pod górę. A ponieważ na najbardziej stromym stoku 
dostępny jest słabszy pęd powietrza do chłodzenia, mająca 
temperaturę 90 °C jednostka napędowa ma wystarczający 
zapas do 110 °C. 

Gdy obciążenie silnika zaczyna spadać, termostat fazowy działa 
przewidująco z mniejszym zasilaniem grzałki lub całkowitym 
wyłączeniem jej zasilania. Taka kombinacja klasycznej regulacji 
obiegu płynu chłodzącego ze sterowaniem za pośrednictwem 
grzałki ponownie podwyższa temperaturę silnika do idealnego 
poziomu 110 °C. W ten sposób silnik może pracować szybciej 
w optymalnym zakresie, co ma pozytywny wpływ na zużycie 
paliwa oraz emisję zanieczyszczeń (rys. 3).

DYSKRETNI POMOCNICY 
Skomplikowane współdziałanie poszczególnych elementów 
w obiegu płynu chłodzącego jest niezauważalne dla kierowcy 
– powodowałoby to tylko jego irytację. Nawet jeżeli zestaw przy-
rządów obejmuje wskaźnik temperatury, jest on wtedy stero-
wany w taki sposób, aby nie zmieniał wskazania podczas pro-
cesów regulacji elektrycznej. Tylko w przypadku błędów pojawia 
się odpowiednie ostrzeżenie.

Rys. 3 
Zakres regulacji termostatu fazowego.

Rys. 2
Tuż obok limitu: pod obciążeniem 
termostat fazowy utrzymuje tempera-
turę w przedziale od 110 °C do 90 °C. 

Rys. 1
Konwencjonalny termostat pracuje 
z wartością graniczną 90 °C, która 
jest krótkotrwale przekraczana aż do 
wyregulowania przez termostat.

Termostat fazowy pracuje 
dyskretnie – kierowca celowo nie 
jest informowany o wahaniach 
temperatury.
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KILKA WSKAZÓWEK NA TEMAT NAPRAW OBIEGU PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Co prawda termostaty, łączniki termiczne i czujniki temperatury są dopasowane do żywotności silnika i nie wymagają konserwacji. Jednakże konieczność wymiany pojawia 
się w razie wypadku albo wpływów zewnętrznych. Przy obowiązkowym sprawdzaniu należy zwrócić uwagę na następujące elementy i procesy:
 Czy chłodnica lub pompa płynu chłodzącego wykazują usterki?
 Czy wąż płynu chłodzącego jest uszkodzony (np. przegryziony przez kuny)? 
 Czy pas klinowy jest zerwany? 
  Czy układ chłodzenia był wcześniej otwierany, na przykład w celu wymiany pasa zębatego lub pompy wodnej? Wtedy bezwzględnie konieczne jest staranne odpowie-

trzenie (czas pracy ok. 30–60 minut), gdyż w przeciwnym razie już po kilku kilometrach może wystąpić kosztowna usterka! 
  Czy na skutek poprzednich prac przy silniku widoczne są uszkodzenia ze względu na przeciążenie termiczne lub zanieczyszczenia? Również te stanowią dodatkowe 

ryzyko usterki dla termostatu – i są często przyczyną ponownego przegrzania lub nawet całkowitej awarii systemu!

Dlatego przy wszystkich pracach przy obiegu płynu chłodzącego bezwzględnie zalecana jest nie tylko wymiana wadliwej części, lecz także wymiana całego płynu chło-
dzącego oraz wszystkich termostatów, łączników termicznych i czujników. Jest to nie tylko bardziej opłacalne niż ponowna naprawa, lecz także chroni przed reklamacjami 
i zwiększa zadowolenie klientów!

Faza nagrzewania Czas

90 °C

110 °C
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Po zapytaniu w warsztacie o najlepszy termin wymiany filtra kabinowego 
typową odpowiedzią jest „na wiosnę”. Filtr zapewnia bowiem wydajną pracę 
klimatyzacji w lecie. Niedoceniony pozostaje przy tym jednak fakt, że w suchych 
i ciepłych miesiącach powietrze jest znacznie zanieczyszczone pyłkami i szkod-
liwymi substancjami. Osadzają się one we filtrze i zaczynają dokuczać w zimie: 
zamglone lub zamarznięte szyby nie są oczyszczane, a wydajność ogrzewania 
spada, natomiast wzrasta obciążenie substancjami szkodliwymi i pojawiają się 
nieprzyjemne zapachy, szczególnie uciążliwe w zimnej porze roku, gdy szyby 
raczej powinny pozostawać zamknięte. 

Niezależnie od odpowiedniego terminu wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy 
ze skutków przeciągania terminu wymiany filtra. Podajemy tu kilka informacji, 
mogących stanowić podstawę do argumentacji… 

SPRZĄTACZE PRZY PRACY
Podczas jednej godziny jazdy przez wnętrze samochodu osobowego przetła-
czane jest do 100 000 litrów powietrza, a w przypadku pojazdów użytkowych 
ta ilość może sięgnąć nawet 540 000 litrów. Zasysane z zewnątrz powietrze 
zawiera pyłki kwiatowe, pył, sadzę, dym, cząsteczki startych opon i okładzin 
hamulcowych, ozon, gazy oraz związki benzenu i siarki. Zwłaszcza cząsteczki 
drobnego pyłu kryją w sobie znaczne zagrożenie dla zdrowia, gdyż mogą 
przeniknąć głęboko do płuc i spowodować tam stany zapalne, alergie i raka. 
Filtry kabinowe zatrzymują te szkodliwe obciążenia poza wnętrzem pojazdu 
i zapewniają oczyszczone powietrze do oddychania, zapobiegają zamgleniu 
szyb i w ten sposób dbają o zdrowie, zdolność do koncentracji oraz dobre 
samopoczucie. Zamontowane przed ogrzewaniem lub klimatyzacją chronią 
również te instalacje przed osadami z zanieczyszczonego powietrza.

WARUNKI POCHŁANIANIA
Skuteczne czyszczenie może być zapewnione tylko w przypadku spełnienia 
trzech warunków: dokładność pasowania elementu filtracyjnego i obudowy, 
wysokiej jakości medium filtracyjne z równomierną i stabilną geometrią zakła-
dek oraz niewielki stopień zabrudzenia. Oba pierwsze kryteria spełniają filtry 
MAHLE Original i Knecht. Dla zapewnienia niewielkiego zabrudzenia konieczna 
jest regularna wymiana filtra. Bowiem:

  Odfiltrowane z powietrza zanieczyszczenia stanowią idealną pożywkę do 
hodowli grzybów i bakterii. Konsekwencją są nieprzyjemne zapachy 
i zagrożenia dla zdrowia. 

  Zatkany filtr ma już tylko niewielką bądź całkowicie wyczerpaną pojemność. 
Następstwa dla pasażerów: nawet sześciokrotnie wyższe stężenie substan-
cji szkodliwych niż na poboczu drogi. A dla układu ogrzewania i chłodzenia: 
spadek wydajności aż do całkowitej awarii, gdyż nieodfiltrowane cząstki 
brudu osadzają się na wymienniku ciepła i parowniku.

  Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia wzrasta również opór przepływu filtra. 
Skutkiem są zamglone szyby oraz zwiększone obciążenie silnika wentyla-
tora, co może doprowadzić do jego awarii na skutek przegrzania.

CZAS NA WYMIANĘ!
Filtry kabinowe MAHLE są technicznie zaprojektowane zgodnie z podanymi 
przez producentów terminami wymiany, wynoszącymi często ponad 12 mie-
sięcy. Z podanych powyżej powodów zalecana jest jednak wymiana zawsze 
co najmniej raz w roku i maksymalnie po 15 000 km. Aby przekonać klienta 
o konieczności wymiany wystarczy mu pokazać stary filtr. Po zobaczeniu, co 
w nim osiadło następnym razem punktualnie przyjedzie na wymianę. Nasza 
rada: u lokalnego dystrybutora MAHLE Aftermarket dostępne są zwracające 
uwagę przywieszki na lusterko, na których można zapisać datę wymiany filtra 
kabinowego oraz datę następnej wymiany. 

WIĘCEJ WĘGLA, WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 
„Sprzątacze” są dostępni jako zwykłe filtry cząstek stałych (LA), zatrzymujące 
substancje stałe jak pyłki kwiatowe czy drobnoziarnisty pył. Albo jako wydajne 
trójwarstwowe filtry zespolone z warstwą z węgla aktywnego (LAK), pochła-
niające dodatkowo zapachy jak tlenki azotu, opary benzyny i ozon. 

OD ZGRUBNEGO DO DOKŁADNEGO 
Medium filtracyjne jest tak dobrane, aby najpierw zatrzymywane były zgrubne, 
a następnie drobniejsze cząsteczki. Dlatego podstawowe znaczenie dla zapew-
nienia optymalnej pojemności pochłaniania zanieczyszczeń ma prawidłowy 
kierunek montażu. Szczegółowe instrukcje montażu można znaleźć na wewnętrz-
nych stronach opakowania oraz na stronie www.mahle-aftermarket.com. 

Nastawienie na serwis: przywieszka na lusterko MAHLE 
Aftermarket dokumentuje wymianę filtra – i przygotowuje 
następną.

Prawidłowe założenie jest opłacalne: strzałka pokazuje 
wymagany kierunek montażu filtra.

Powierzchniowe działanie: filtr powleczony 200 gramami 
węgla aktywnego ma powierzchnię filtrującą równą 
powierzchni prawie 100 boisk piłkarskich.

DLACZEGO NADESZŁA WŁAŚCIWA PORA NA 
WYMIANĘ FILTRA KABINOWEGO? I DLACZEGO 
NALEŻY REGULARNIE WYMIENIAĆ TEN FILTR? jesienne!
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Bezwzględny test 

W LABORATORIUM TESTOWYM MAHLE W AUSTRIACKIEJ MIEJSCOWOŚCI ST. MICHAEL FILTRY MUSZĄ WYTRZYMAĆ WIELO-
KROTNOŚĆ OBCIĄŻEŃ, KTÓRE CZEKAJĄ NA NIE W SAMOCHODZIE.

INŻYNIEROWIE MAHLE W ST. MICHAEL SĄ NIE 
TYLKO EKSPERTAMI DS. PRAC ROZWOJOWYCH, 
LECZ POMAGAJĄ TAKŻE W PRZYPADKU PYTAŃ 
I REKLAMACJI. I PRAWIE ZAWSZE STWIERDZAJĄ, 
ŻE PRZYCZYNĄ Z REGUŁY NIE BYŁ SAM FILTR, 
LECZ SPOSÓB JEGO MONTAŻU. TU KILKA PORAD 
DLA WARSZTATU:

  BEZ KRAWĘDZI I KANTÓW
    Jeżeli po wymianie filtra silnika nie można uruchomić, 

w laboratorium najczęściej stwierdza się, że uszkodzeniu 
uległy uszczelki i ze zbiornika zasysane było fałszywe 
powietrze zamiast paliwa. Dlatego podczas montażu 
uszczelek i o-ringów nie należy używać ostrych narzędzi 
(np. śrubokrętów).

  DOBRZE NASMAROWANE?
    Do smarowania uszczelek należy z reguły używać tego 

medium, które jest następnie przez nie uszczelniane, czyli 
świeży olej napędowy w przypadku uszczelek filtrów 
paliwa czy olej silnikowy do wkładów filtrów oleju lub 
przykręcanych filtrów oleju.

 DOBRZE WIEDZIEĆ JAK … I GDZIE! 
    Na stronie www.mahle-aftermarket.com warsztaty i han-

del mogą zarejestrować się i zaprenumerować biuletyn 
informacyjny „Technical Messenger”. Można tu pobrać 
także publikacje „TechCheck”, dostarczającą warszta-
tom aktualnych porad technicznych dla kierowców. 
W centrum pobierania dostępny jest ponadto cały sze-
reg innych pomocnych informacji.

USŁUGI DLA KLIENTÓW

W laboratorium filtrów następuje ich badanie 
maszynowe.

Takiego zanieczyszczenia nie zazna żaden filtr 
podczas normalnej eksploatacji.

Dla każdego coś dobrego – moduły filtracyjne 
MAHLE.

WYTRZYMAŁOŚCI 
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Filtry muszą być odporne. Muszą wytrzymywać wysokie ciśnie-
nie, ekstremalne temperatury i silne drgania – a w zależności od 
warunków drogowych pochłaniać również dużą ilość pyłu lub 
piasku. Zanim znajdą zastosowanie w pojeździe, filtry MAHLE 
Original i Knecht są nie tylko szczegółowo testowane, lecz także 
poddawane ekstremalnym warunkom, wielokrotnie przekracza-
jącym obciążenia, na które filtry te są narażone pod maską 
silnika podczas ich „normalnego życia”.

Ma to miejsce w MAHLE Filtersysteme Austria GmbH w St. 
Michael, gdzie oprócz zintegrowanych w procesie produkcyjnym 
przedsięwzięć w celu zapewniania jakości istnieje laboratorium 
testowe. Na powierzchni około 1000 metrów kwadratowych 
zainstalowanych jest ponad 30 stanowisk testowych, na których 
40 inżynierów i techników obciąża materiał do oporu i ponad 
miarę, na przykład ciśnieniem do 40 bar czy impulsami ciśnienia 
w ekstremalnych temperaturach -40 °C czy 150 °C. Kompletne 
moduły filtracyjne muszą wytrzymać te obciążenia kilkaset tysięcy 
razy. Nawet substancje chemiczne, silne drgania i drobnoziarniste 
pyły nie mogą powodować żadnych uszkodzeń.

Droga do momentu dopuszczenia do produkcji seryjnej jest 
długa i usiana przeszkodami, a pierwsze kroki na niej są wirtu-
alne. W oparciu o symulacje na wysokowydajnych komputerach 
obliczane są obciążenia konstrukcji. W tym celu skomplikowane 
elementy konstrukcyjne filtrów są wirtualnie dzielone na małe 
kostki, łatwe do obliczania, i łączone ze sobą. „Dzięki tej tak 
zwanej metodzie elementów skończonych można analizować 
wytrzymałość, połączenia zgrzewane i odkształcenia w sposób 
zbliżony do rzeczywistości bez konieczności przeprowadzania 
skomplikowanych procesów montażowych i wykonywania dro-
gich elementów wtryskowych”, mówi Hans-Peter Lang, kierow-
nik działu rozwoju w St. Michael. Dopiero po zakończeniu tej 
fazy konstrukcyjnej produkowane są pierwsze części, często 
wykonywane przy użyciu drukarek trójwymiarowych. Następnie 
własny dział produkcji form wykonuje narzędzia do produkcji 
elementów filtrów.

W trakcie konstruowania filtrów prowadzona jest intensywna 
współpraca z inżynierami przemysłu motoryzacyjnego, którzy 
często stawiają inżynierów MAHLE przed szczególnymi wyma-
ganiami. Piękny kształt karoserii i aerodynamiczne rozwiązania 
często pociągają za sobą brak miejsca we wnętrzu. Aby 
zapewnić dobrą wydajność, dokładną filtrację paliwa oraz 
możliwie jak najdłuższe terminy wymiany, konstruktorzy 
MAHLE muszą korzystać z licznych rozwiązań i specjalnych 
materiałów. Stosowane są więc między innymi papiery filtra-
cyjne wzmacniane włóknem szklanym czy wysokorozwinięte 
materiały chemiczne na obudowę. Aby produkty MAHLE jak 
najdłużej niezawodnie spełniały swoje zadanie, muszą oczy-
wiście najpierw precyzyjnie i bezpiecznie osiągnąć swoje miej-
sce przeznaczenia. Dlatego inżynierowie opracowują również 
optymalne opakowania i moduły transportowe – zarówno dla 
części OEM, jak i na rynek wtórny.
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RYNEK

  Dodatkowe informacje związane z danym produktem, np. z informatora 
Technical Messenger

  Pomoc w weryfikacji produktu, co pozwala uniknąć uszkodzeń w następ-
stwie zamontowania niewłaściwych części

  Łatwe odnalezienie innych części, dokładnie dopasowanych do danego 
produktu (np. pierścieni i tulei cylindrowej do danego tłoka)

 Ciągła aktualizacja danych

Oprócz dobrego zabezpieczenia przed fałszowaniem etykiety zapewniają teraz 
wygodny, bezpośredni dostęp do wyczerpujących zasobów informacji, przy-
gotowanych, ciągle rozszerzanych i aktualizowanych przez MAHLE Aftermarket 
dla swoich partnerów w handlu i warsztatach.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co dokładnie kryje się w tym pudełku, wystarczy 
pozostawić je zamknięte… Po zeskanowaniu kodu QR na etykiecie otrzymasz 
więcej informacji, niż zdradziłby sam produkt, co pozwoli uniknąć niepotrzeb-
nego otwierania i ewentualnego uszkodzenia opakowania. 

Kod będzie drukowany na etykietach opakowań części silnikowych, turbosprę-
żarek i termostatów MAHLE Original, Perfect Circle i Behr. Zawiera on odsyłacz 
do danego produktu w katalogu internetowym MAHLE Aftermarket i tym 
samym do wyczerpujących informacji o tej części zamiennej:
 Szczegółowe informacje o produkcie wraz z wymiarami
 Przyporządkowanie do silników lub pojazdów
 Instrukcje montażu
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AKTYWNA WARTOŚĆ DODANA: KOD QR NA NOWYCH ETYKIETACH ZAPEWNIA BEZPOŚREDNI DOSTĘP 
DO BOGATEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ Z KATALOGU INTERNETOWEGO MAHLE AFTERMARKET.

Kod QR na opakowaniach 
części silników, turbospręża-
rek i termostatów: wiedza o 

produkcie dzięki taktyce 
powstrzymania.




