
Ürün portföyümüzde akmayan soğutma sıvısı, şarj cihazını 
kendi gövdesinde taşıyan bir batarya ve geleceğe dönük 
çalışabilen bir termostat bulunuyor, peki bunların ortak 
noktası nedir? Bunlar, dâhiyane fikirleri baz alan harika 
ürünlerdir. Bu fikirler, MAHLE’nin on AR&GE merkezinde 
geliştirilmekte ve seri üretime geçmeden önce sayısız 
MAHLE test laboratuvarında acımasız testlere tabi tutul-
makta, en sonunda otomobil Aftermarket’i araçların ve 
motorların bakım ve onarım çalışmalarında desteklemeye 
başlamaktadır. Dolayısıyla, MAHLE Aftermarket news’in 
bu sayısı için bazı mühendislerimizi ziyaret ettik: Patenti 
alınan supap kontrollü MAHLE soğutma sıvısı pompasının 
tasarımcılarıyla görüştük, MAHLE Range Extender’in iki 

yeni “uzatılmış varyasyonu”nu inceledik ve Avusturya St. 
Michael’deki MAHLE test mühendislerini filtrelerimizi çeşitli 
zorluklara maruz bırakırken izledik. Ve elbette otomobil 
Aftermarket’e yakışır bir gazetenin çalışanları olarak, yerel 
araç servislerini ziyarete gittik. Bu bağlamda gerek turbo-
şarjlarımızın gerekse turbo uzmanlarımızın becerilerini sergi-
ledikleri bir çöl gezisine katıldık. Gördüğünüz gibi: Sizin için 
ilginizi çekecek bir dergi hazırladık. Daha sonra, yeni fikirle-
rimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, bunun için 
yakın zamanda güzel bir fırsat doğacaktır: 16 Eylül - 20 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleşecek Frankfurt Automechanika 
Fuarı’nda memnuniyetle görüşebiliriz. Sizlerle görüşmeyi sa-
bırsızlıkla bekliyoruz.
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1 FOR ALL
MAHLE. DRIVEN BY PERFORMANCE

MAHLE, OTOMOTIV ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME ALANINDA DÜNYA ÇAPINDA LIDER KURULUŞLAR ARA-
SINDA GÖRÜLMEKTEDIR. BUNDAN YEDEK PARÇA SEKTÖRÜ VE ARAÇ SERVISLERINDEKI MÜŞTERILE-
RIMIZ DE YARARLANMAKTADIR: MÜŞTERILERIMIZ, GELECEKTE DE GÜVENLI VE PIYASA IÇIN ÖNEMLI 
TEKNOLOJILERI VE ÜRÜNLERI, DOĞRUDAN BUNLARI GELIŞTIREN KURULUŞTAN ELDE ETMEKTEDIR. 

Daha fazla bilgi: Tüm dergide – özellikle sayfa 2, 3, 8, 9 ve 15 – ve elbette Frankfurt’taki Automechanika Fuarı’nda:  
Hol 3.0, Stand A11 ve A20.
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Olaf Henning (47), otomotiv ustası ve mühendis, otomobil Aftermarket’e 31 yıldır sadık 
kalmıştır. Kendisi, lider otomobil yedek parça tedarikçilerinde 20 yılı aşan yöneticilik 
deneyimine sahiptir; satış sonrası hizmetler ve araç servisi donanımları alanlarında, Avrupa, 
Asya ve dünya çapında işletmecilik ve genel müdürlük sorumluluklarını başarıyla taşımıştır. 
Temmuz 2014’ten beri MAHLE Aftermarket GmbH’nın Genel Müdürü ve MAHLE Yönetim 
Kurulu Üyesidir.

MAHLE, uzun yıllardır kendisini otomotiv endüstrisinin sistem tedarikçisi olarak 
görüyor. MAHLE, motor bileşenleri ve sistemleri alanında yalnızca pistonlar 
değil, aynı zamanda krank mekanizmasının en önemli parçaları olan pistonlar, 
piston segmanları, piston pimleri, pim burçları, silindir gömlekleri, biyel kolları 
ve biyel yataklarını da üretiyor. 

Krank mekanizması genel sisteminin optimizasyonunda ele alınan sürtünme 
azaltımı ve yanma işleminin iyileştirilmesi, orijinal donanım müşterilerimiz için 
önemli bir artı değer ifade etmektedir. Böylece yakıt tüketimi azaltımında çok 
daha yüksek potansiyellere erişilebilmekte ve bu oran her bir bileşenin optimi-
zasyonu ile sağlanan kayda değer katkılardan daha fazla olmaktadır. Aynı 
durum, MAHLE’nin supaplar, supap gaydları, bagaları ve bunların etkileşimde 
bulundukları eksantrik milleri veya komple eksantrik mil modülleri alanlarında 
oldukça büyük motor verimliliği sağladığı supap grubu için de geçerlidir.

2013 yılında MAHLE Behr’deki çoğunluk hissesinin devralınması ile birlikte, 
MAHLE’nin iklimlendirme ve motor soğutma alanlarındaki sistem yaklaşımı 
genişledi. MAHLE, motor soğutma sistemleri ve yine aynı şekilde filtrasyon ve 
motor çevre sistemleri alanlarında tamamen yeni yaklaşımlarda bulunuyor. 
Emme modülüne entegre edilmiş doğrudan ve dolaylı, yani su soğutmalı inter-
cooler’lar sayesinde, yeni nesil motorlar için belirgin bir şekilde azaltmış silindir 
hacmi, silindir sayısı ve böylece iyileştirilmiş etki derecesini mümkün kılmaktayız. 
Motor soğutma sistemlerindeki kapsamlı uzmanlığımız, sürekli genişletiliyor - 
şimdi buna, içten yanmalı motorların optimizasyonunu daha ileriye taşıyan 
yüksek verimli ayarlanabilir soğutma sıvısı pompaları da eklenmiştir. 

MAHLE, binek araçlar ve transporterlarda ve yine ağır vasıta, tarım ve inşaat 
makinelerinde kullanılan klima cihazları alanında, dünya çapında en önemli 
sistem üreticileri arasında görülmektedir. Yeni bileşenler ve sistemlerin geliştiril-
mesi ve test edilmesi konusunda lider konumdayız, örneğin bazı Avrupalı müş-

teriler tarafından da gelişimi desteklenen CO2 soğutucu madde bazlı çevre 
dostu cihazlarda olduğu gibi.

MAHLE’nin teknolojik sistem yaklaşımı, onarım ve servis işletmelerinde de his-
sediliyor. Araç servislerine sunduğumuz bileşenlerin tasarım ve üretim kalitesi-
nin, zorlu orijinal donanım müşterilerimize sunduklarımızla aynı kalite standart-
larına sahip olması, ayırt edici özelliğimiz olarak göze çarpıyor. Öte yandan, 
Aftermarket’teki müşterilerimiz, tüm iletişim kanalları üzerinden kendilerine 
verdiğimiz yetkin teknik danışmanlık hizmetlerine ve yardım çalışmalarına güve-
niyor. Uzmanlarımızın uygulamaya yakın ve anlaşılır olarak sunduğu teknik 
danışmanlık hizmeti, AR&GE bölümündeki 4.500’den fazla teknisyenin köklü 
sistem bilgisine dayanmaktadır. Teknisyenlerimiz, araçların tahrik sistemi ve 
çevresi ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapmakta ve yarının araçları için bugünden 
çözümler sunmaktadır. 
 

Onlarca yıldır süren şirket politikamız, müşteri ve pazarlara yakın olmak ve 
yaratacağımız katma değeri ürünlerimizin geliştirilmesine ve üretimine konum-
landırmaktır. Tüm dünyaya dağılmış on uluslararası AR&GE merkezimiz ve 
140’dan fazla üretim tesisimizde, müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda 
ve genelde onların para birimlerinde geliştiriyor ve üretiyoruz. Böylece hem bizim 
için hem de müşterilerimiz için kur riskini sınırlıyor ve ürünlerimizi uzun süreli 
istikrarlı ve rekabetçi fiyatlara sunabiliyoruz. Döviz kuru dalgalanmalarından 
kaynaklanan fiyat ayarlamaları gerekli olduğunda, bunları minimum seviyede 
tutmaya çalışıp, ürünlerimizi ekonomik olarak pazarlamaya gayret gösteriyoruz. 
Bu bağlamda, ilgili hedef pazarlardaki rekabet koşullarını ve müşterilerimizin 
çıkarlarını ön planda tutuyoruz. 

Ukrayna’daki son olaylar, bölgenin ekonomisi üzerinde dikkat çekici bir yük oluş-
turdu.  MAHLE, Krotoszyn/Polonya ve Obninsk/Rusya’daki iki büyük Aftermarket 
dağıtım merkezi ile son yıllarda Doğu Avrupa pazarlarının mükemmel tedariki için 
önemli bir önkoşul yarattı. Otomobil endüstrisi, ticaret sektörü ve ekonomideki 
diğer iş ortaklarımız gibi, biz de bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde, 
ilgili tarafların çıkarları doğrultusunda, hızlı, barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesini 
diliyoruz. Bölgenin sağlıklı ekonomik gelişiminin orta vadede devamını umut edi-
yor ve ticaretin serbestleşmesi sürecinin ilerlemesini destekliyoruz.

Otomotiv Aftermarket’in en büyük etkinliğini sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla 
bekliyoruz: Her iki yılda bir Frankfurt/Main’da gerçekleşen Automechanika Fuarı. 
2014 yılı heyecan verici bir yıl oluyor; endüstri, ticaret sektörü ve araç servisleri, 
kendilerini gelecek için hazırlamalıdır. Frankfurt, bu bağlamda kesinlikle güzel 
fikirler verecektir. Hol 3.0’teki standımızda bizi ziyaret ediniz ve MAHLE’nin 
sistem uzmanlığı, sunduğumuz ürünler ve araç servisleri ile ilgili çözümlerimiz 
hakkında yararlı bilgiler sağlayınız. İşinizde gösterdiğiniz başarının sürmesi için, 
MAHLE’nin ürünlerinden ve çözümlerinden yararlanınız.

Saygılarımla, 

Olaf Henning

 
Sayın okuyucular,

MAHLE AR&GE BÖLÜMÜNÜN KÖKLÜ 
SISTEM BILGISI VE YETKIN TEKNOLOJIK 
DESTEĞINDEN AFTERMARKET DE  
YARARLANIYOR. 
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FIKIR: SOĞUTMA SIVISI DEVRI-
DAIMINDE BIR START-STOP 
SISTEMI 
İçten yanmalı bir motor, önemli işlevi 
olan çekiş gücü üretiminin yanı sıra ısı 
da üretir, daha doğru bir deyişle atık 
ısı. Bu ısı, normalde soğutma sıvısı 
devridaimine salınır. Motorun ısınma 
safhasında, atık ısının soğutma sıvı-
sına teslim edilmesi değil, çalışma 
sıcaklığına daha çabuk erişmek için 

kullanılması hedeflenir. Nasıl? Gerektiğinde soğutma sıvısı akışını tamamen 
durduracak şekilde kontrol edilebilen bir soğutma sıvısı pompası yardımıyla. 
Bunun için MAHLE, çalışma prensibi o kadar basit ve bir o kadar dâhiyane olan 
supap kontrol sistemini geliştirdi.

MAHLE HIDROLIK SUPAP KONTROL SISTEMI NASIL ÇALIŞIR?
Soğutma sıvısı akışının tamamen durdurulması gerektiğinde, çan biçiminde bir 
sürgü, pompanın türbin çarkı çıkışını kapatır. Pompa muhafazası içinde üretilen 
soğutma sıvısı basıncı, bu sürme hareketi için kullanılır. Düşük devirlerde de 
yeterli basınç üretilebilmesi için, burada ilave olarak bir harici çarklı pompa 
monte edilmiştir. Bu pompa, yekpare ve sağlam bir yapıya sahiptir. Hidrolik 
basıncın üretimi ve kontrolü, bir manyetik supap üzerinden gerçekleşir. 

SÜREKLI BAYPASIN IŞLEVI
Motorun sıcak olduğu normal sürüş sırasında, harici çarklı pompadaki manye-
tik supap, basınç tarafından emiş tarafına doğru, direkt ve sürekli bir baypas 
oluşturur ve böylece sürme hareketi için gereken basınç artışını engeller. Motor 
soğuk iken, örneğin soğuk marştan sonra, manyetik supap motor kontrol üni-
tesinden bir elektronik sinyal alır ve sürekli baypası kapatır. Harici çark artık 
hidrolik basınç oluşturur ve bu basınç doğrudan supap sürgüsü üzerine etki 
eder ve türbin çarkı kapanmasını sağlar. 

BASIT BIR KONSTRÜKSIYON, DÜŞÜK SISTEM AĞIRLIĞI,  
EVRENSEL KULLANIM
Hidrolik kontrollü soğutma sıvısı pompası ile MAHLE mühendislerinin geliştir-
dikleri bu sistem, yalnızca basit, sağlam ve güvenilir yapıda olmakla kalma-
makta, aynı zamanda düşük sistem ağırlığı ile ön plana çıkmakta ve mevcut 
motor soğutma sıvısı devrelerine kolayca entegre edilebilmektedir. Bir diğer 

avantaj, soğutma sıvısının yardımcı akışkan olarak kullanılmasıdır. Bu sayede 
sistem, soğutma sıvısı pompasında ilave contalara gerek duymamaktadır.

HEM TEORI HEM DE UYGULAMADA IKNA EDICI
Patenti alınan hidrolik supap kontrol sistemine sahip kumanda edilebilir meka-
nik soğutma sıvısı pompası, hem bileşen testlerinde hem de doğrudan içten 
yanmalı motorda ikna edici sonuçlar veriyor: Dakikada 800 pompa devir sayı-
sından itibaren harici çark, sürme hareketi için gerekli olan soğutma sıvısı 
basıncını kullanıma açıyor. Türbin çarkı tamamen kaplandığında ölçülen ve 
0,5 litre/dakikadan daha düşük hacim akışları, motor ısınma safhasının önemli 
oranda kısalmasına yol açıyor - ve böylece binek araçtaki CO2 emisyonunun 
azalmasına önemli bir katkı sağlıyor. 

GÖZE ÇARPANLAR
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A F T E R M A R K E T 3

Harici çarklı ve supap sürgülü kumanda 
edilebilir soğutma sıvısı pompası.

IÇTEN YANMALI BIR MOTOR IDEAL SICAKLIĞINA NE KADAR ÇABUK ERIŞIRSE, O KADAR VERIMLI ÇALIŞIR VE CO2 
EMISYONU O KADAR AZ OLUR. MAHLE MÜHENDISLERI, MOTORUN YAKIT TÜKETIMI VE ZARARLI MADDE AÇISINDAN 
YOĞUN ISINMA SAFHASINI KISALTMAK IÇIN, HAYRET UYANDIRACAK KADAR BASIT BIR ÇÖZÜM GELIŞTIRDI: HIDRO-
LIK SUPAP KONTROLLÜ MEKANIK SOĞUTMA SIVISI POMPASI. 

Tüm

ASLINDAFIKIRLER
DÂHIYANE

MAHLE tarafından geliştirildi: Hidrolik 
kontrollü soğutma sıvısı pompası.

ÇOK BASITTIR

Supap sürgüsü

Türbin çarkı

Pompa muhafazası

Manyetik supap

Kayış kasnağı

Harici çark

Türbin çarkı

Kayar halka 
contası

Geri çekme yayı
Türbin çarkı çıkışı

Harici çark

Pompa yatağı

Sıyırıcı

Sürgü contası

Supap sürgüsü

Motorun ısınma safhasında türbin 
çarkı çıkışı kapalı kalır. 

Türbin çarkı çıkışı açılmış: soğutma sıvısı 
akar ve atık ısıyı sevk eder. 
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Bunu trafikte gelecekte daha sık göreceksiniz: Şarj 
fişinin takıldığı ikinci bir tank kapağına sahip araçlar. 

MAHLE Range Extender, üç performans 
sınıfının hepsinde kompakt konstrüksiyonu ile 
ön plana çıkmaktadır. Bu sayede elektro aracın 
neredeyse hemen her yerine entegre edilebil-
mektedir. Yüksek verimliliğe erişebilmesi için, 
mükemmel ses yalıtımı yapılmış içten yanmalı 
motorun optimum devir aralığında sabit 
çalışması gerekmektedir.

MAHLE tarafından geliştirilen Range Extender 
motor, test amaçlı olarak bir teşhir aracına 
monte edildi.

MAHLE Range Extender 30 kW/40 kW. MAHLE Range Extender 50 kW.

Salt elektrikli araçlar, normal günlük sürüşlerde 100 kilometreden 
biraz daha fazla yol alır. Bu, şehir trafiğinde kısa mesafeler veya 
her gün işe gitmek için tamamıyla yeterlidir. Ancak daha uzun bir 
gezinti yapmak istediğinizde, genellikle endişelenmeye başlarsı-
nız: Aracın menzili yetecek mi, yani boş akü ile bir sonraki benzin 
istasyonundan çok uzakta, ıssız bir yerde yolda kalma endişesine 
düşersiniz. Bu sorunu çözmek için saygın araç ve motor üretici-
leri, Range Extender’e, yani “menzil artırıcı”ya güveniyor: Bu 
küçük ve benzinle çalışan “acil akım ünitesi”, gerektiğinde aracın 
bataryasını şarj edebilmektedir. MAHLE bu tür bir kompakt güç 
kaynağını daha önce geliştirmiş ve testlerden geçirmişti. Şimdi 
bu üniteyi iki ilave performans sınıfı ile genişletiyor.

MAHLE tarafından 2011 yılından geliştirilen ve bunun ardından 
test amaçlı olarak bir teşhir aracına monte edilen kompakt Range 
Extender motor, 30 kW gücünde olup, 1.600 kg’a varan bir mak-
simum araç ağırlığı için tasarlanmıştı. Orta ve üst sınıf araçlarda 
veya minibüs ve transporter gibi daha ağır araçlarda kullanım için, 
bu amaca uygun daha yüksek motor performansı gereklidir: Araç 
simülasyonunda 2.100 kg’a kadar araç ağırlıkları için 40 kW’lık ve 
daha ağır araçlar için 50 kW’lık bir motor gücünün gerekli olduğu 
belirlenmiştir.
 
Performansı artırılmış varyasyonların geliştirme çalışmalarında 
MAHLE mühendisleri, motorun kompakt ölçülerinin sabit kalması 
ve seri üretimin verimli yürütülmesi için özdeş parçaların mümkün 
olduğunca çok sayıda olmasına özel önem vermişti.
 
Daha güçlü bu iki varyasyonda 75 barlık maksimum silindir sıkış-
tırma sonu basıncı belirlenmişti. Akış hesaplamaları, 40 kW’lık bir 
gücün, nominal devir hızının 4.000 dev/dak değerinden 5.500 
dev/dak değerine yükseltilmesi ile sağlanabileceğini kanıtlamıştı. 
Diğer analizler, 50 kW Range Extender motor varyasyonunun 

nominal devir sayısının artırılması ve maksimum 0,5 barlık bir şarj 
ile gerçekleştirilebileceğini göstermekteydi.

ORTALAMA AĞIRLIKTAKI ARAÇLAR IÇIN:  
40 KW RANGE EXTENDER MOTOR
MAHLE mühendisleri 30 kW Range Extender motorun ağırlığını 
ve konstrüksiyon hacmini baz alarak, 40 kW varyasyonu için 
gereken yüksek devir sayısını hesaplamalar ve simülasyonlar 
aracılığıyla gerçekleştirmişti: Emiş sistemi, supap grubu ve krank 
mili gibi motor bileşenlerinin ilave olarak emniyete alınmasıyla.
 
DAHA AĞIR ARAÇLAR IÇIN:  
50 KW RANGE EXTENDER VARYASYONU
Motorda mümkün olduğunca az değişiklik yapılması amacıyla, 
MAHLE’nin en güçlü Range Extender’inin içten yanmalı motoru, 
intercooler’ı bulunmayan elektrikle çalışan kompresör üzerinden 
şarj edilmektedir. Elektrikli kompresörün seçilen konumu daha 
esnek olduğundan, montaj alanı gereksinimleri kolayca karşıla-
nabilmektedir.
 
Turbo beslemeli varyasyonda, 65 litrelik montaj alanı 85 litrelik 
kutu hacmine yükselmekte ve motor jeneratör ünitesinin ağırlığı 
5 kg’dan 70 kg’a çıkmaktadır. Seri üretim çözümünde elektrikli 
kompresörün kontrolü, doğrudan Range Extender motor kontrol 
ünitesi ile yapılabilmekte ve güç elektroniği ise jeneratörün içine 
entegre edilebilmektedir.

Şu sıralar yürütülen motor testleri, ara soğutma (intercooler) 
olmayan son derece kompakt yerleşimin, hem yanma işlemi ve 
vuruntu davranışı hem de 50 kW Range Extender’ın toplam 
randımanı üzerinde ne gibi etkiler yapacağını ve ağır vasıtalar için 
mükemmel seri üretim konseptinin nasıl olacağını gösterecektir.

MAHLE RANGE EXTENDER: ŞIMDI DAHA YÜKSEK PERFORMANS SINIFINDA.
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Menzil endişesine
ÇIKIŞ GÜCÜ 

TRENDLER
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KARŞI DAHA FAZLA 
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Sharjah eteklerindeki bir araç servisinde insanlardan oluşan bir küme. 
Şüpheli bakışları üzerinde toplayan takım elbiseli bir işadamı, ceketini 
çıkarıyor, kolları sıvıyor ve bir kamyon motorundaki cıvataları sıkmaya 
başlıyor. Alnında biriken ter boncukları, ön kollarında yağ izleri, el 
yordamıyla kurduğu iletişim - ve en sonunda yerel montörlerden gelen 
övgü dolu sözler. Orada ne oldu? 

MAHLE Turboşarj Ürün Müdürü, Dirk König, bir onarım problemini çözdü - ve 
işlevsiz kalmış bir ağır vasıta turboşarjının arıza nedenini ortaya çıkardı: Tıkanmış 
bir enjektör nozulu. Enjektör sistemi görevini yapamadığı için, performans yeterli 
değildi ve dolayısıyla yeteri kadar hava değişimi gerçekleşememişti. Arızalı parça 
değiştirilirdi ve ertesi gün araç servisi coşkulu bir nida çınladı: Araç tekrar çalış-
maya başladı! 

Bu sahne, MAHLE Aftermarket ekibinin Dubai, Abu Dabi, Sharjah ve Kuveyt’i 
kapsayan “yol gezisinde” ziyaret ettiği araç servislerinde yaşadığı birçok dene-
yimden yalnızca biridir. Geziye katılanlar: Toptancı temsilcileri, MAHLE After-
market Orta Doğu Branşı Bölge Satış Müdürleri Haris Babu ve Anil Pillai ve 
ayrıca MAHLE Aftermarket Orta Doğu Branşı Genel Müdürü Ulrich Müller ve 
elbette Dirk König. MAHLE Aftermarket ekibinin faaliyetleri bölgede çok hızlı bir 
şekilde yayıldı ve toptancıların aldığı olumlu geribildirim nedeniyle, mevcut listeye 
bazı yeni adresler de eklendi ve böylece bu tur boyunca başlangıçta planlanan-
dan çok daha fazla, iki düzine ağır vasıta sevisi ziyaret edildi.

Çöl yollarındaki bu gezi sırasında ekip, binlerce kilometre kat etti. Ve Arap 
Yarımadası’nın pistlerinde insanların ve makinelerin hangi koşullara maruz 
kalarak çalışmak zorunda olduğunu gördü: Yaz aylarında gündüz 50 °C 

civarında, buna karşın nemli ve soğuk gecelerde eksi sıcaklıklarda. Bileşen-
ler için bir başka dayanıklılık testi ise kum, mikro toz ve sürekli zorlamadır. 
Çünkü kamyonlar genelde üç vardiyalı kullanılmakta, yani günde 24 saat 
çalışmakta ve sürücüler nöbetleşe değişmektedir. Tüm bunlar, dönme düze-
neklerine, piston segmanlarına, sıcaklık muhafazasına ve elbette turboşarja 
muazzam yükler bindirmektedir: Turboşarjın normal çalışma sıcaklığı 950 °C 
iken, burada 1.150 °C seviyesini bulan sıcaklıklara direnç göstermesi beklen-
mektedir.
 
Gerçekleştirilen kısa ziyaretlerde MAHLE Aftermarket ekibi sahip olduğu teknik 
bilgiyi, özellikle ağır vasıta motor bölmesinde arıza arama teknikleri gerekli 
olduğunda, gözler önüne sergileme fırsatı buldu: König yaşadıklarını şöyle der-
liyor, “Onarım çalışmalarındaki mantıksal yaklaşım, teknisyenlerin doğaçlama 
yeteneği ve yeni teknolojilere karşı gösterilen açık fikirlilik bizi oldukça etkiledi”. 
Ancak, MAHLE Aftermarket ekibi yalnızca turboşarj konusunda ikna edici 
olmakla kalmadı, aynı zamanda araç servisleri çalışanları bu fırsattan yararlanıp, 
MAHLE Aftermarket uzmanlarına pistonlar, filtreler ve elektronik bileşenler hak-
kında sorular yöneltti. 

Böylece, kesinlikle diğer alanlarda da devamı gelecek olan, gözle görülür bir 
fikir alışverişi gerçekleşti. Dirk König’in burada özetlediği gibi: “Bölgede gerçek-
leştirdiğimiz karşılıklı teknik bilgi aktarımı sayesinde, bizler bu zorlu bölgede 
günlük onarım çalışmalarında yürütülen mücadeleler ve zorluklar hakkında 
genel bir bakış edinebildik ve ayrıca bir iki çetin onarım vakasında yardımcı 
olabildik. Ancak bizim için aynı derecede önemli olan, bu girişim ile MAHLE 
Aftermarket ile toptancı ve araç servislerindeki iş ortaklarımız arasındaki bağı 
güçlendirmemizdir.”

Kitleleri kendine çekiyor: Mekanikerler, 
toptancılar ve yoldan geçenler Dirk 
König’in aktif arıza arama yordamından 
çok etkilendi.

MAHLE Aftermarket ekibinin bölgedeki 
başarılı detektif çalışmaları: Turboşarjın eksik 
performansı, yırtılmış yağ besleme hattı 
nedeniyle oluşmuş, turboşarjın kendisi ise  
100 % işler durumdaydı. 

MAHLE Aftermarket ekibi, kelimenin tam 
anlamıyla mekaniğin içine dalıyor.

Kırılmış bir egzoz borusu - yağ kaybının ve 
turboşarj performansındaki azalmanın 
nedeni.

Turbo diyalog: MAHLE Aftermarket 
ekibi, bölgedeki onarım uzmanlarıyla 
görüşüyor.

Eşit koşullarda bir fikir alışverişi: MAHLE 
Aftermarket, araç servisleri ve sektör 
çalışanlarıyla görüşüyor.

Kuveyt’te bir araç servisi.

ARAP YARIMADASI’NDA YAPILAN BIR KARAYOLU GEZISI 
SIRASINDA, MAHLE AFTERMARKET ARAÇ SERVISLE-
RIYLE DOĞRUDAN DIYALOG KURDU VE TURBO UZMANI 
OLARAK BÜYÜK KABUL GÖRDÜ.

yollarında
çöl

Turboşarj arızasının sorumlusu, yoğun 
kirlenmiş yağdı.

Kamyonlar genellikle 3 vardiya halinde, günde 24 saat işletiliyor - burada her onarım 
dakikası çok önemlidir.

TURBO GÜCÜYLE 
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SEGMAN SETI
Ticari taşıtlar için

Ürün tanımı

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

YAKIT FILTRESI ELEMANI
Binek araçlar için
Ürün tanımı

Toyota Yaris III 1,4-l-D-4D 4 silindir, 66 kW, (motor: 1ND-TV)
KX 245/4 D (her biri MAHLE Original ve Knecht)

TURBOŞARJLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

BMW 3 serisi (E46), 3 serisi Touring (E46), 
X5 (E53); 4 silindir, 135 kW
082TC14411000 

TURBOŞARJLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Opel Vectra C (GTS), SAAB 9-3 (YS3D, YS3F ), Volvo S80I (TS, XY);  
4 silindir, 92 kW 
011TC17498000 
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YENI ÜRÜNLERLE ILGILI AYRINTILI BILGILERI WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM ADRESINDE 
YER ALAN VE SÜREKLI OLARAK GÜNCELLENEN ÇEVRIMIÇI KATALOGLARDA BULABILIRSINIZ

PISTONLAR
Binek araçlar için
Özellikler
Ürün tanımı

VW Bora, Golf IV; 1,6 l, 4 silindir, 77 kW (motorlar: ATN, AUS, AZD, BCB)
Grafit kaplamalı 
030 99 00 (MAHLE Original)  
56 14998 0 (Perfect Circle)

ANA YATAK SETI
Binek araçlar için

Ürün tanımı

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

TURBOŞARJLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

Smart Cabrio, City Coupé, Crossblade, Roadster; 
silindir, 40–52 kW
222TC15242000 

HAVA FILTRELERI
Binek araçlar için

Özellikler
Ürün tanımı

Volvo S80, V60, V70, XC60, XC70, XC90; 1,6–3,2 l, 4–6 silindir, 
80–179 kW (motorlar: B 4164 T2, D 5244 T)
Köpük tabakalı çapraz kesilmiş yassı eleman 
LX 1591/9 (her biri MAHLE Original ve Knecht)

TERMOSTATLAR
Binek araçlar için

Ürün tanımı

BMW 535i, 550i, 640i, imalat yılı 
10/2009’dan itibaren; 3,0/4,4 l, 6/8 silindir; 
225–300 kW (benzinli motorlar)
TM 21 103 (her biri MAHLE Original ve Behr)



X

Kalıcı onarım kalitesini sağlamak için, yalnızca asıl onarım işleminin yönergelere 
uygun şekilde gerçekleştirilmesi yeterli değildir. Ayrıca, onarım işlemi öncesinde 
görsel ve işlevsel bir dizi test yapılmalı ve bu süreçte ilgili parametreleri kontrol 
etmek için eğer-öyleyse dizinleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ve böylece 
belirlenen arızalardan olası diğer bağıntılı hasarların saptanmasını hedefleyen 
sonuçlara varmak gerekmektedir. (Bu yapılmazsa, onarım işleminden hemen 
sonra yeniden bir onarım gereksiniminin görülme riski oldukça yüksektir!) 

Bu bağlamda örneğin, her turboşarj arızasında, yağ basınç ölçümü yapılmalı 
ve yağ akış hızı kontrol edilmelidir. Yağ akış hızının aşırı düşük olması, yağ 
devridaiminde bir tıkanmanın söz konusu olabileceğini gösterir. Bunun nedeni 

ise yağ emme kanalına monte edilmiş olan küçük bir yağ süzgecinin tıkanma-
sı olabilir. Bu da yine yağ emme kanalının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini 
gerektirir. 

Bir turboşarj arızasından sonra, araç onarımını kolaylaştırmak amacıyla sizin için 
Peugeot DV6 motorları örneğinde (1,6 litre HDI, turboşarj tipleri 039TC17217000 
ve 039TC17308000) en önemli test ve çalışma adımlarını içeren özel bir çalışma 
planı oluşturduk.

TEORI &UYGULAMA
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TURBO KONTROLÜ:
Turbo beslemeli motorlarda çalışma ve turboşarj ve komşu bileşenlerinin değiştirilmesi, mükemmel 
arıza teşhis yeteneği gerektiren karmaşık işlemlerdir ve bir araç servisinin bu alanda nitelikli uzmanlık 
bilgisine ve özenli çalışma prensibine sahip olması bir zorunluluktur.

BİRER BİRER.

Ayrıntılı turboşarj onarımı: Turboşarj yağ besleme 
hattındaki içi delikli cıvatanın süzgeç elemanı da 
incelenmelidir.

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

ADIM ADIM MÜKEMMEL ONARIMA DOĞRU

AŞAMA 1: ÖN MUAYENE
Arıza belleğini okuyun

Yağ devridaimini kontrol edin (yağ 
emiş, pompa, basınç sınırlama 
supabı, hatlar)

MAHLE Aftermarket Turboşarj Hasar 
Broşürleri yardımıyla kesin analiz!

Hava filtresini sökün 

VTG’ye vakum testi yapın 

Hava kütle ölçeri kontrol edin 

Vakum pompasını kontrol edin 

EGR valfini kontrol edin 

Yağ analizi

Yağ basıncı ölçümü (Dikkat, daha 
önce yağ seviyesini kontrol edin ve 
gerekirse doldurun)

Egzoz sistemini sökün 

Egzoz gazını sonradan işleme 
sistemi birimlerini kontrol edin

Hava emiş sistemini kontrol edin 

Turboşarjı kontrol edin 

Kontrol ünitesinde veya hattında 
elektriksel sorun?

Yakıt enjektör nozullarını sökün, 
silindir kafasındaki contaları ve 
sızıntılı yağ hatlarını değiştirin

Yetersiz yağlanmaya dair işaret 

filtreyi temizleyin

Değiştirin!

Özenle temizleyin

Sökün ve temizleyin veya yenisiyle 
değiştirin 

2.000 dev/dak ölçüm sonucu:  
2 bar değerinden daha az? 

Hava filtresi gövdesi ve hava hattını 
içeriden özenle temizleyin

Gerekirse çıkarın, temizleyin ve yeni 
contalar ile yeniden takın

Birikintiler? 

Yakıt oranı aşırı yüksek? 

Borularda yabancı madde / yağ varsa 

Mil kırılması / kompresör çarkında 
gevşek somunlar? 

Turboşarj yağ besleme hattındaki içi 
delikli cıvatayı çıkarın, cıvatadaki filtre 
elemanını temizleyin / değiştirin 

Turboşarj ve parçacık filtresi arasında 
yabancı madde? 

Parçacık filtresi tıkanmış veya kulla-
nım ömrü aşılmış ise (maks. yaklaşık 
120.000 km)

Turboda kurum birikintileri? Basınç 
kutusu, vakum pompası veya man-
yetik supap arızalı? 
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MAHLE Original turboşarj monte edildi. İlk çalıştırmadan önce: Enjektörlerdeki soket bağlantısını çıkarın ve motoru  
yalnızca marş motoru ile 30 saniye boyunca çalıştırın. Daha sonra soketi  
yeniden yerleştirin ve kenetleninceye kadar ileriye doğru bastırın.

Motor ilk defa ateşlendiğinde, orada bir 
gözle kontrol yapılmalıdır.

Hiçbir şey sızdırmıyor, değil mi? Öyleyse, 
deneme sürüşüne başlayabiliriz.

Asıl onarım işleminden önce arıza teşhis 
uygulanmalıdır.

Burada çalışmak için çok fazla alan kalmamış. Emme flanşındaki yeni contanın takılması.Turboşarj, bu motorda ön tarafa monte edilmiştir.

AŞAMA 2: ASIL ONARIM 

AŞAMA 3: İLK KEZ FAALİYETE GEÇİRME

Yağı boşaltın

Tüm enjektörlerdeki soketleri çıkarın ve motoru 3 saniye çalıştırın  
(ateşleme olmadan faaliyete geçirilmesi turboşarjın, ilk defa dönmesinden önce,  
yağ pompasının yağ devresinin tamamını motor yağı ile doldurmasını sağlar).

Gerekirse sızdıran yeri belirleyin 
ve sızdırmazlık uygulayın, bu 
sırada doğru sıkma momentini 
ihmal etmeyin

Yoğun birikintiler ve deformasyon? 

Yoğun kirlenmede değiştirin

Sıkma momentini uygulayın

Yağ seviyesini kontrol edin ve 
doldurun. Geri dönüş hattına gi-
den yağ miktarının belirlenmesi. 

Yağ seviyesini kontrol edin ve 
doldurun.

Cıvata bağlantılarını kontrol edin

Yenileyin, yoksa temizleyin 

Yağ hattı gereğinden fazla gergin 
olmamalıdır 

Yağ akış miktarı < 0,3 L/60 s?  
Yağ devridaiminde hata! (Tıkanmış 
hatlara dair işaret, örneğin yağ emiş 
sistemindeki yağ süzgeci)

Basınç < 2 bar/2.000 dev/dak? 
Yağ devresindeki hata giderilmedi: 
Basınç sınırlama supaplı yağ  
pompasını değiştirin

Yeni yağ filtresi takın

Yıkama yağı doldurun (motorun iç kısmındaki birikintilerin çıkartılması için) 

Arıza belleğini silin (Enjektörlerin çıkarılma işlemi, kontrol ünitesinde bir arızanın 
kaydedilmesine yol açar)

Motorun test çalıştırması (yönergeler doğrultusunda – Dikkat: Motorda kurum 
birikintileri yeni turboşarjı tahrip edebilir!) 

Sıcaklık muhafazalarını kontrol edin

Yıkama yağını boşaltın

Silecek kapağının doğru sabitlendiğini ve sızdırmazlığını kontrol edin (eğer bunun, hava 
filtresi, hava kütle ölçer ve EGR valfinin kontrol edilmesi nedeniyle sökülmesi gerekmişse) 

Deneme sürüşü

Yaklaşık 100 km sonra yeniden yağ ve filtre değişimi

Yağ karterini çıkarın 

Yağ toplama borusunu ve süzgeci değiştirin

Yağ karterini inceleyin 

Turboşarjı çıkarın

Hava emiş sistemini temizleyin

Egzoz sistemini temizleyin

Yağ karteri havalandırmasını temizleyin 

Yeni yağ besleme hattını takın 

Motor bölmesinde gözle kontrol ve sızdırmazlık testi 

Sıcaklık muhafazalarını kontrol edin

Yeni turboşarja taze motor yağı doldurun, bir dakika süreyle el ile çalıştırın  
(ilk faaliyete geçirmeden önce yatakları yağlar) ve monte edin (bkz. montaj yönergeleri)

Intercooler’ı değiştirin (Dikkat: Eski intercooler’daki tüm yabancı maddelerin  
temizlenebilmesi yapısal olarak mümkün değildir!)

Yeni yağ geri dönüş hattını monte edin  
(Kaplamalı hortum, kolayca kırılabilen ve tıkanabilen bir yapıya sahiptir)

Yeni yağ filtresini takın ve güncel üretici firma yönergelerine uygun taze yağ  
doldurun, bu sırada yağ ölçüm çubuğu kullanın (Dikkat: Yağ karteri üretici  
tarafından değiştirilmiştir. Daha fazla yağ gerekmektedir)

Turbo yağ akış miktarını kontrol edin 

1 2

6 7 8

3 4

5

Motoru çalıştırın, sızdırmazlık kontrolü yapın 

Turboşarj yağ besleme hattındaki yağ basıncının ölçümü 
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Içten yanmalı motorlar, her türlü çalışma koşulunda mümkün olduğunca sabit kalan bir sıcaklık 
seviyesine gerek duyar. Bu ise soğutma sıvısı yardımıyla, termostat tarafından düzenlenir. Gelenek-
sel termostatlar, değişen koşullara tepki vererek görevlerini yerine getirir. Buna karşın, modern 
elektronik kontrollü termostatlar bir adım daha ileri gidiyor: Onlar ileriye dönük olarak çalışır. Bunun 
için gereken atımları kontrol ünitesinden alırlar.

TERMOSTATLAR:
Elektronik kontrollü 

GELECEĞE DÖNÜK ÇALIŞIR

Motor soğuk iken, soğutma sıvısı yalnızca 
küçük devridaim üzerinden akar.

Motor sıcaklığı yükselince, vaks maddesi ısınır 
ve sıvı hale gelir: Piston çubuğu gövde 
muhafazasından dışarı itilir ve böylece 
soğutma sıvısı büyük devridaimden de 
akmaya başlar.

Motor çalışma sıcaklığında ve ağır yük altında: 
Isıtma elemanına akım verilir - ve böylece tüm 
soğutma sıvısı büyük devridaimden akmaya 
başlar.

BASINÇTAKI SIR:
Termostatta son derece sağlam, kalın duvarlı, özel bir vaks 
maddesi ile doldurulmuş bir yuva ve bir piston çubuğunun 
takılmış olduğu lâstik kılıflı bir genleşme elemanı bulunur. Gövde 
muhafazasının üzerinde kılavuz parça yer alır. Bu parça bir flanş 
ile kapatılmıştır - yalnızca piston çubuğu dışarı bakar. 

Genleşme elemanı soğutma sıvısı tarafından sarılı durumdadır: 
Soğuk durumda iken vaks maddesi katı haldedir, ilgili uygulama 
için önceden belirlenmiş sıcaklığa ulaşıldığında, erimeye başlar 
ve hacmi büyür. Yükselen sıcaklık ile birlikte 300 bar’a varan bir 
basınç ortaya çıkar ve bu basınç, gövde muhafazasından pis-
tonu dışarı iter. Bunun sonucunda termostatın supap tablaları 
harekete geçer - ve aynı anda bir yay gerilir. Bu yay vaks mad-
desi soğuduğunda piston çubuğunu yeniden gövde muhafaza-
sının içine iter. Bu katılaşma ve sıvılaşma eylemleri, başka bir 
deyişle “kapalı” ve “açık” durumları arasındaki geçiş, yaklaşık 12 
°C’lik sıcaklık aralığında gerçekleşir.

GELENEKSEL TERMOSTATLAR:  
YANMA PROSESINDEKI HANDIKAP
Bir binek araç motorundaki çalışma sıcaklığı seviyesi, ideal 
olarak yaklaşık 110 °C’dir. Burada motor yağı, daha düşük vis-
kozite sayesinde ideal akış niteliğine sahiptir, tahrik sistemi daha 
az sürtünme nedeniyle verimli çalışır ve egzoz gazı emisyonu 
optimum seviyede kalır. 

Ne var ki: Bir motor, tam yük altında da - örneğin yokuş yukarı 
seyrederken - arızasız çalışabilmek için, soğutma sisteminde 
belirli bir güç rezervine gerek duyar. Bu nedenle geleneksel 
termostatlar, her ihtimale karşı soğutma sıvısı devridaimini yak-
laşık 90 °C sıcaklıkta da açar. Bu demektir ki, motor asla ideal 
çalışma koşullarına kavuşamaz.

GELENEKSEL TERMOSTATLAR, SICAKLIK ARTIŞINA 
KARŞI MÜCADELE EDER.
Bir sıcaklık değişimi gerçekleştiğinde, termostat - belli bir reak-
siyon süresinden sonra - ilgili düzenleme değişikliğini yapmaya 
başlar ve daha sonra motor hedeflenen sıcaklığa erişmek için 
biraz daha zamana gerek duyar. Yani geleneksel termostatlar, 
ancak ilgili istem oluştuktan sonra çalışmaya başlar.

Diyagram (resim1), tipik bir prosesi gösteriyor: Termostat motoru 
90 °C’ye ayarlıyor. Daha sonra gerçekleşen bir yokuş tırmanı-
şında motor sıcaklığı yükselir, bunun üzerine termostat açılır ve 
soğutma sıvısını radyatörün içinden geçmesine yönlendirir. Bu 
işlem, sıcaklığın yeniden 90 °C seviyesinde erişmesine kadar 
devam eder. Bu sırada sıcaklık artışı - yokuş başlangıcında ve 
termostatın reaksiyon süresi boyunca - hâlâ güvenli bir seviyede 
bulunur, yani 110 °C’nin altında.
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ELEKTRONIK KONTROLLÜ TERMOSTATLAR, REAKSI-
YON GÖSTERMEZ, AKSINE IDEAL SICAKLIK SEVIYE-
SINE BAĞLI OLARAK ÖNSEZILI HAREKET EDER.
Bir elektronik kontrollü termostatta ilave olarak elektrikli bir ısıtma 
direnci monte edilmiştir. Isıtıcı, genleşme elemanının içinde yer 
alır ve ona gerekli olduğunda motor kontrol ünitesi tarafından 
akım verilir. Vaks maddesinin kendisi geleneksel termostatlara 
kıyasla daha yüksek bir ergime noktasına göre ayarlanmıştır. Bu 
sayede soğutma sistemi, 110 °C’lik ideal motor çalışma sıcaklığını 
düzenler – ve bu, yakıt tüketimi üzerinde olumlu etkide bulunur.

Ne var ki: Motorun 110 °C’lik bir sıcaklık sınırında çalışması, mut-
laka gelişmiş bir koruma sistemini gerektirir. Çünkü daha yüksek 
bir sıcaklık seviyesi, örneğin tam yükte yokuş çıkarken, kaçınıl-
maz olarak motoru tahrip edecektir. Elektronik sistem bunu önler: 
Bu bağlamda kontrol ünitesi, çok sayıda sensör üzerinden yük 
ve işletim durumu hakkında güncel bilgiler alır. Bir değişiklik 
ortaya çıkar çıkmaz, örneğin vitesin küçültülmesi veya gaz peda-
lına basılması durumunda, kontrol ünitesi, yakında bir sıcaklık 
artışı olacağını algılar ve hemen akabinde elektronik kontrollü 
termostatın ısıtma elemanına akım gönderir, bu ise vaks madde-
sinin daha fazla ısınmasını sağlar. Bu süreç o kadar hızlı gerçek-
leşir ki, motor tek bir derece dahi ısınmaz, tam aksine: Elektronik 
kontrollü termostat, motorda yalnızca 90 °C’lik bir sıcaklık sevi-
yesinin olması gerektiğinden, soğutma sıvısı sıcaklığının düşürül-
mesine yönelik komut alır (resim 2).

ÖNCE EMNIYET
Kontrol ünitesi, izin verilen maksimum motor sıcaklığına yeteri 
kadar büyük bir mesafeyi korumak üzere tasarlanmıştır. Voltaj 
seviyesi üzerinden ısıtma performansı ve bununla geniş bir ara-
lıkta (tanımlanan işletim kartografisi, örnek resme bakınız) 
soğutma sıvısı sıcaklığı ayarlanabilir - ve bu, örneğin yokuş yukarı 
seyrederken sıcaklık artışından önce gerçekleştirilir. Ve yokuşun 
tepe noktasında daha az sürüş rüzgârı bulunduğundan, tahrik 
mekanizmasının 90 °C’lik bir soğutma sıvısı sıcaklık seviyesinde 
110 °C’ye ulaşıncaya kadar yeterli tampon alan bulur. 

Motor üzerinde daha düşük bir yük seviyesi bildirildiğinde, elek-
tronik kontrollü termostat önsezili davranır ve ısıtma direncine 
tam zamanında daha düşük akım gönderir veya hiç göndermez. 
Soğutma sıvısı devresinin geleneksel düzenlenmesi ve ısıtma 
elemanı üzerinden kontrolünden oluşan bu kombinasyon, motor 
sıcaklığını yine ideal seviyeye, 110 ° C’ye yükseltir: Tahrik meka-
nizması yine optimum seviyede çalışmaya devam eder, bu da 
yakıt tüketimi ve egzoz gazı emisyonu üzerinde olumlu yansır 
(resim 3).

GIZLI YARDIMCI 
Sürücü, soğutma sıvısı devresinin çeşitli bileşenlerinin bu karma-
şık etkileşiminin farkına varmaz - bu, zaten yalnızca onun aklının 
karışmasına yol açardı. Kokpitte bir sıcaklık göstergesi bulunma-
sına karşın, kontrol ünitesi tarafından bunun elektronik kontrol 
komutlarından etkilenmesi önlenir. Yalnızca arıza durumunda bir 
uyarı görülür.

Resim 3 
Bir elektronik kontrollü termostatın 
kontrol aralığı.

Resim 2
Tam sınırda: Elektronik kontrollü 
termostat, yüksek yük altında 110 °C 
ve 90 °C arasında gidip gelir. 

Resim 1
Geleneksel termostat 90 °C’lik bir sınır 
değeri baz alarak çalışır ve termostat 
düzenlemeye başlayıncaya kadar bu 
değer kısa bir süre için aşılır.

Elektronik kontrollü termostat, gizli 
çalışır - sürücü, sıcaklık seviyesindeki 
dalgalanmalar hakkında bilinçli olarak 
bilgilendirilmez.
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SOĞUTMA SIVISI DEVRIDAIMINDEKI ONARIMLAR ILE ILGILI BIRKAÇ IPUCU
Gerçi termostatlar, termal devre kesiciler ve sıcaklık sensörleri, bir motorun ömrüne endeksli üretilmiş olup, bakıma gerek duymazlar. Ancak kazalar ve sistem dışı etkiler 
nedeniyle, değişim gereksinimi ortaya çıkabilir. Zorunlu inceleme sırasında aşağıdaki bileşenlere ve konulara dikkat edilmelidir:
 Radyatör ve/veya soğutma sıvısı pompası arızalı mı?
 Soğutma sıvısı hortumu hasar görmüş mü (örneğin kemirgen tarafından)? 
 Vantilatör kayışı kopmuş mu? 
  Örneğin eksantrik kayışının değişimi veya su pompasının değiştirilmesi gerçekleştirilirken soğutma sistemi açılmış mı? Bu durumda hava tamamen tahliye edilmelidir 

(yaklaşık 30 - 60 dakika çalışma süresi) - aksi takdirde birkaç kilometre sürüşten sonra pahalı bir hasar ortaya çıkabilir. 
  Termik aşırı yüklenme dolayısıyla bir ön hasar veya sistemdeki daha önce uygulanan çalışmalar sırasında bir kirlenme söz konusu mu? Bunlar da termostatlar için arıza 

riski anlamına gelir ve yeniden aşırı ısınmaya veya hatta sistem arızasına yol açabilir!

Bu nedenle soğutma sıvısı devridaimindeki her türlü çalışma için acil önerimiz: Yalnızca arızalı parçayı değil, aynı zamanda soğutma sıvısının tamamını, tüm termostatları, 
termal devre kesicileri ve sensörleri de değiştiriniz. Bu, yalnızca yeni bir onarım işlemine kıyasla daha ekonomik olmakla kalmaz, bu sayede olası şikâyetler önlenir ve müşteri 
memnuniyeti artar.

90 °C

110 °C

90 °C

110 °C
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Bir araç servisinde kabin hava filtresi değişimi için en iyi zamanı sorduğunuzda, 
genellikle şu yanıtı alırsınız: İlkbahar. Sonuç itibarıyla filtre, klima cihazının yaz 
aylarında verimli çalışmasına katkıda bulunur. Fakat göz ardı edilen bir diğer 
konu ise: Havanın özellikle sıcak ve kuru aylarda polen ve zararlı maddeler 
içermesidir. Bu maddeler filtreye yapışır, orada kalır... ve ancak kış geldiğinde 
kendilerini belli eder: Buğulanan, donan camlar artık tam anlamıyla üflenip 
temizlenemez, ısıtma gücü azalır, zararlı maddelerin yoğunluğu artar ve hoş 
olmayan kokular ortaya çıkmaya başlar - bu ise pencerelerin kapalı kaldığı kış 
aylarında son derece rahatsız edici olur. 

Uygun filtre değişim tarihi dışında, birçok sürücü bu değişimin çok uzun bir süre 
ertelenmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmez. Bu konuda tartışma temel 
bilgisi olarak bazı arka plan ayrıntıları... 

TEMIZLIKÇILER ÇALIŞIYOR
Bir saat süren yolculuk sırasında 100.000 litreye varan hava miktarı bir binek 
aracı kabinine salınmakta, ticari taşıtlarda ise bu miktar 540.000 litreyi bulmak-
tadır. Dışarıdan emilen hava, polen, toz, kurum, duman, lâstik ve fren kalıntıları, 
ozon, çeşitli gazlar, benzen ve sülfür bileşikleri içerir. Akciğerlerin derinliklerine 
kadar nüfuz ettiklerinden ve orada iltihaplara, alerjiye ve kansere neden olabil-
diklerinden, özellikle ince toz parçacıkları yüksek sağlık riski oluşturur. Kabin 
hava filtreleri bu zararlı maddelerin araç kabinine girmesini engeller: Bunlar, 
temizlenmiş hava solunmasını sağlar, buğulanmayı önler ve böylece sağlık, 
konsantrasyon yeteneği ve esenlik yararına çalışır. Bu filtreler ısıtma veya klima 
cihazının önüne monte edildiğinde, bu cihazı da birikintilerden ve kirlenmiş 
havadan korur.

VERIMLI FILTRASYONUN ÖNKOŞULLARI
Etkili bir temizlik, ancak şu üç koşul altında sağlanır: Filtre elemanı ve gövde 
muhafazasının kesin uyumlu tasarımı, homojen yapıda ve dengeli kalabilen 
kıvrım geometrisine sahip yüksek nitelikli filtre malzemesi ve düşük kirlenme 
seviyesi. İlk iki koşul, MAHLE Original ve Knecht filtreleri tarafından yerine geti-
rilir. Düşük kirlenme seviyesi koşulunun gereğini yapmak ise ancak düzenli filtre 
değişimi ile mümkündür. Çünkü:
  Havadaki filtrelenen kir parçacıkları, mantar ve bakteri kültürleri için ideal bir 

üreme ortamı oluşturur. Sonuçları: Rahatsız edici kokular ve sağlık riskleri. 

  Tıkanmış bir filtrenin kirlilikleri absorbe etme kapasitesi ya düşüktür ya da 
hiç kalmamıştır. Yolcular için riskler: Araç içindeki sağlığa zararlı madde 
konsantrasyonu, dışarıda yol kenarındaki havanın altı katı seviyesine kadar 
yükselebilir. Isıtma ve soğutma sistemleri için riskler: Bunlar performans 
azalmasından cihazın tamamen bozulmasına kadar varabilir, çünkü filtrelen-
meyen kir parçacıkları eşanjöre ve evaporatöre yapışıp kalır.

  Kirliliğin artmasına paralel olarak filtrenin içinden geçen havanın karşılaştığı 
direnç artar. Sonuçları: Buğulanan camlar ve fan motorunun katlandığı 
yükün artması, hatta ünitenin aşırı ısınma nedeniyle bozulmasına yol 
açabilir.

DEĞIŞIM ZAMANI!
MAHLE kabin hava filtreleri, araç üreticileri tarafından belirlenmiş olan kısmen 
12 ayı aşan değişim periyotlarına göre tasarlanmıştır. Ancak yukarıda sözü 
geçen nedenlerden dolayı, esas itibariyle yılda en az bir kez ve en fazla 15.000 
km’den sonra değişimin yapılması önerilir. Müşterileri yeni bir filtrenin gerekli 
olduğuna ikna etmek için yapmanız gereken şey, onlara eski filtreyi göstermek-
tir. Filtrenin içinde birikmiş olanları gördükten sonra, müşteriler gelecek değişim 
tarihinde kendiliğinden kapınızı çalacaktır. Önerimiz: MAHLE Aftermarket satış 
partnerinizde araç aynasına takılan bir etiket temin edebilirsiniz, bu etikette kabin 
hava filtresi değişiminin yapıldığı tarih ve bir sonraki değişim tarihi kayıtlarını 
yazabilirsiniz. 

DAHA FAZLA KARBON, DAHA FAZLA PERFORMANS 
Temizlik ekibi, polen veya ince toz parçacıkları gibi katı maddeleri engelleyen 
parçacık filtreleri (LA) olarak sunulmaktadır. Bu yüksek performanslı üç katmanlı 
kombi filtreler, içerdikleri aktif karbon katmanı (LAK) sayesinde, ilave olarak, 
kokuları ve gaza benzer maddeleri örneğin azot oksit, benzin buharı ve ozonu 
absorbe edebilir. 

IRI TANELERDEN INCE PARÇACIKLARA DOĞRU 
Filtre malzemesi, önce iri taneleri ve daha sonra ince parçacıkları alıkoyacak 
şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla filtrenin optimum seviyede kir tutma kapasi-
tesini sağlamak için, onun doğru yönde montajı zorunludur. Ayrıntılı montaj 
kılavuzunu katlanır kutunun iç sayfalarında veya www.mahle-aftermarket.com 
adresinde bulabilirsiniz. 

Hizmet odaklı: MAHLE Aftermarket ayna etiketi, filtre 
değişimini kayıt altına alır - ve sizi bir sonraki değişime 
hazırlar.

Doğru yerleştirme, karşılığını verir: Ok, filtrenin hangi 
yönde takılması gerektiğini gösteriyor.

Yüzeysel etkisi: 200 gram aktif karbon ile donatılmış olan 
bir filtre, yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde bir filtre 
alanına sahiptir.

ŞU SIRALAR NEDEN KABIN HAVA FILTRESININ 
DEĞIŞTIRILMESI IÇIN IYI BIR ZAMANDIR? VE 
FILTRENIN NEDEN DÜZENLI OLARAK DEĞIŞTI-
RILMESI GEREKIR? temizliği!
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En zorlu

MAHLE’NIN AVUSTURYA ST. MICHAEL’DEKI TEST LABORATUVARINDA FILTRELER, DAHA SONRA ARAÇLARDA KATLANACAKLARI 
YÜKLERIN ÇOK DAHA FAZLASINA DAYANMALIDIR.

ST. MICHAEL’DEKI MAHLE MÜHENDISLERININ 
UZMANLIKLARI YALNIZCA AR&GE ALANI ILE SINIRLI 
DEĞILDIR, MÜŞTERI ŞIKÂYETLERI VE SORULARINDA 
DA YARDIMCI OLMAKTADIR. VE HER ZAMAN ŞU 
SONUCA VARIRLAR: ARIZANIN NEDENI, GENELLIKLE 
FILTRENIN KENDISINDE DEĞIL, ONUN NASIL MONTE 
EDILDIĞINDEN KAYNAKLANMAKTADIR. AŞAĞIDA 
ARAÇ SERVISLERI BAZI IPUÇLARI BULABILIRSINIZ.

  KÖŞELER VE KENARLAR OLMADAN, LÜTFEN
  Bir motor, filtre değişiminden sonra çalışmaya başlamı-

yorsa, laboratuvarda bu durumunun nedeni olarak sıkça, 
contaların hasar görmüş olduğu ve bu nedenle yakıt 
tankından ikincil hava emildiği saptanır. İşte bu nedenle, 
contaların ve o-ringlerin montaj işlemlerinde asla keskin 
kenarlı aletler (örneğin tornavida) kullanılmamalıdır.

  IYI YAĞLANMIŞ MI?
    Contaları yağlamak için, esas itibariyle daha sonra sızdır-

maz yapılmasını istediğiniz sıvı kullanılmalıdır: Yani yakıt 
filtrelerindeki contalar için temiz dizel, yağ filtresi eleman-
ları ve vidalı yağ filtreleri için motor yağı.

  NASIL VE NEREDE YAPILDIĞINI BILMEK ISTIYOR 
MUSUNUZ? 

    Yedek parça sektörü ve araç servisi çalışanları, www.
mahle-aftermarket.com adresinde e-bültenimiz “Technical 
Messenger” için kayıt olabilir. Aynı adreste, araç servislerini 
güncel teknik ipuçları ile destekleyen “TechCheck” de 
sunulmaktadır. Yükleme merkezimizde yararlı çok sayıda 
yayın bulabilirsiniz.

MÜŞTERININ HIZMETINDE

Filtre laboratuvarında filtreler makine yardımıyla 
test edilir.

Bir filtre elemanı normal çalışma koşullarında  
asla bu kadar kirlenemez.

Her uygulama için en doğru çözüm: MAHLE 
filtre modülleri.

DAYANIKLILIK TESTI

XXYERINDE
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Filtreler dayanıklı olmak zorundadır. Bunlar, yüksek basınç altında 
aşırı sıcaklıklara ve yoğun titreşimlere ve yol durumuna bağlı 
olarak çok miktarda toza ve kuma katlanabilmelidir. Bu nedenle 
MAHLE Original ve Knecht filtreleri araçlarda kullanılmadan önce, 
yalnızca en ince ayrıntılarına varıncaya dek kontrol edilmekle 
kalınmaz, aynı zamanda motor bölmesinde sürdürecekleri “nor-
mal çalışma yaşamlarında” karşılacaklarının çok üstündeki aşırı 
koşullara maruz bırakılır.

İşte bu, kalite güvence sistemi kontrollerinin üretim sürecine 
doğrudan entegre edildiği Avusturya St. Michael’de bulunan 
MAHLE Filtersysteme Austria GmbH’ya ait test laboratuvarında 
gerçekleşir. Yaklaşık 1.000 metrekare büyüklüğündeki bir alana 
30’dan fazla denetim birimi konuşlandırılmıştır. 40 mühendis ve 
teknisyenin çalıştığı bu birimlerde ürünler en son sınıra kadar ve 
onun da ötesine varan zorlu testlere tabi tutulmaktadır. Komple 
filtre modüllerinin, yaklaşık 40 bar’a kadar varan bir basınca ve 
-40 °C veya 150 °C gibi aşırı sıcaklıklarda gerçekleştirilen basınç 
atımlarına yüz binlerce kez dayanması gerekmektedir. Burada 
aynı zamanda, kimyasallar, yoğun titreşimler ve ince tozların 
etkileri de hasar görmeden atlatılmalıdır.

Seri üretimine izin verilinceye kadar, ilk adımların sanal ortamda 
gerçekleştirildiği bu yol uzun ve zorludur. Yüksek performanslı 
bilgisayarlarda yürütülen simülasyonlar yardımıyla konstrüksiyon-
ların üzerine bindirilecek yükler hesaplanır. Bu amaç doğrultu-
sunda filtrelerin çok karmaşık bileşenleri, en küçük ve daha kolay 
hesaplanabilen küplere ayrılır ve birbirine bağlanır. St. Micha-
el’deki AR&GE müdürü Hans-Peter Lang konuyu şöyle derliyor: 
“Sonlu Elemanlar Yöntemi olarak adlandırılan bu yöntem yardı-
mıyla - zahmetli montaj tesislerinin kurulmasına ve pahalı enjek-
siyon döküm parçalarının üretilmesine gerek kalmadan - direnç-
ler, kaynak bağlantıları ve deformasyonlar gerçeğe en yakın 
koşullarda analiz edilebiliyor”. Bu geliştirme safhasında sonra, ilk 
parçalar genellikle 3D yazıcılarda üretiliyor. Bunun ardından şir-
kete ait kalıp üretim birimi, filtre modülleri bileşenleri için gerekli 
araçları imal ediliyor.

Filtrelerin geliştirilmesi, MAHLE mühendislerini son derece zorlu 
görevler ile karşı karşıya bırakabilen motor ve otomotiv üretici 
firmaların mühendisleri ile yakın bir çalışma ortamında gerçekle-
şiyor. Çünkü o güzel karoseriler ve aerodinamik formlar, genelde 
şu anlama da gelir: Son derece sınırlı çalışma alanı. Yüksek 
performans, yakıtların ince filtrasyonu ve mümkün olan en uzun 
değişim periyotlarını elde etmek için, MAHLE geliştiricileri sihir 
sandıklarının en alt bölümlerine ve çok özel malzemelere kadar 
uzanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla diğer niteliklerinin yanı sıra 
cam elyaf ile güçlendirilmiş filtre kâğıtları veya gövde muhafazası 
için sofistike kimyasal maddeler kullanılır. MAHLE ürünlerinin 
mümkün olduğunca uzun süre güvenilir bir şekilde görevlerini 
yapabilmesi için, elbette her şeyden önce varmaları istenen yer-
lere mükemmel durumda ulaşmaları gerekir. Bu nedenle mühen-
dislerimiz ayrıca, hem orijinal donanım için hem de Aftermarket 
için, optimum kalitede ambalajlar ve transport birimleri geliştirir.
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  Ürünün doğrulanması sayesinde somut yardım sunulması - böylece hatalı 
parçaların montajı nedeniyle oluşacak dolaylı hasarlardan kaçınma

  İlgili ürüne tam olarak uyan diğer parçaların kolayca belirlenmesi (pistonlar 
için örneğin segmanlar ve silindir gömlekleri)

 Sunulan verilerin sürekli güncellenmesi

Bu etiketler taklit edilmezliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda MAHLE 
Aftermarket’in yedek parça sektörü ve araç servislerindeki iş ortakları için 
oluşturduğu ve sürekli olarak geliştirdiği ve güncellediği kapsamlı bilgi havu-
zuna doğrudan erişim imkânı veriyor.

Kutuda tam olarak ne olduğunu bilmek istiyorsanız, önce bunu kapalı bırakma-
nız gerekir. Çünkü etiketin üzerindeki kare kodun taranması, ürünün kendisin-
den çok daha fazla bilgi verir ve böylece sizin ambalajı gereksiz yere açmanız 
ve hasar vermeniz önlenir. 

Bu kod, MAHLE Original, Perfect Circle ve Behr markalarına ait motor parçaları, 
turboşarj ve termostat ambalajları üzerinde basılıdır. Size MAHLE Aftermarket 
çevrimiçi kataloğuna doğrudan bağlantı verecek ve bu sayede yedek parça ile 
ilgili çok çeşitli bilgiler sunacaktır:
 Ürünün boyutuna kadar tüm ayrıntıları
 Motor ve araç eşleştirmeleri
 Montaj kılavuzları
  Ürüne özel bilgiler, örneğin Technical Messenger’dan
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AKTIF KATMA DEĞER: YENI ETIKETLERIN ÜZERINDEKI KARE KOD, MAHLE AFTERMARKET ÇEVRIMIÇI 
KATALOĞUNDAKI KAPSAMLI ÜRÜN TEKNIK BILGISINE DOĞRUDAN ERIŞIM OLANAĞI SUNAR.

Motor parçaları, turboşarj ve 
termostat ambalajlarındaki 

kare kod: Tarama ile kapsamlı 
ürün bilgisine erişim.
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