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D O S T A W C Y

Podczas pracy silnika 
wszystkie jego elementy 

poddane są ekstremalnym 
obciążeniom, dlatego 

do jego budowy muszą 
być zastosowane najwyższej 

jakości materiały. 
Zawory MAHLE wykonane 
są z wysokogatunkowych 

stopów doskonale dopaso
wanych do wymagań prze

mysłu motoryzacyjnego. 
Prace nad unowocześnia

niem materiałów prowadzo
ne są we współpracy MAHLE 

z wytwórcami silników.

Wszystko zależy od materiału
ilMHLE

Driven by performance
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W zależności od typu  zaworów, ich grzybki 
i trzonki m ogą być w ykonane z różnych m ate
riałów, by nadać im  pożądane cechy. Przykła
dem  może być zawór firm y MAHLE produko
wany z dw óch rodzajów  stali. G rzybek zaworu 
wykonany jest ze stali w ysokostopowej i po 
łączony z trzonkiem  w  taki sposób, by zawór 
był odporny na wysoką tem peraturę i czynniki 
chemiczne.
Zawory stosowane we współczesnych, bar
dziej w ysilonych silnikach muszą podołać 
większym obciążeniom . Zaw ory MAHLE zosta
ły skonstruowane tak, by mniej zużywały się 
podczas eksploatacji silnika, a ich żywotność 
była większa. Osiąga się to  przez utwardzenie 
gniazda zaw orow ego lub przez napawanie 
specjalnymi stopam i (stellitami) powierzchni 
styku zaworu z gniazdem .Trzonki zaw orów  są 
zaś najczęściej azotowane i chrom ow ane, by 
nadać im  lepsze w łaściwości ślizgowe i wyższą 
odporność na zużycie.

SCHŁADZANIE ZA POMOCĄ 
CIEKŁEGO METALU
Doskonałym rozwiązaniem technolog icznym  
opracow anym  przez firm ę MAHLE, przezna
czonym  do  siln ików  narażonych na szcze
gó ln ie  wysoką są zawory drążone, w ype łn io 
ne ciekłym  sodem. Zawory teg o  typu  mają 
specjalny kanalik biegnący od grzybka zaworu 
w  głąb trzonka. W ypełn iony on jest w  dw óch 
trzecich sodem. Podczas pracy silnika, sód

staje się ciekły i doskonale przewodzi ciepło. 
Dzięki ruchow i zaworu w  górę i dół, ciep ło  o d 
prowadzane jest z g łów k i zaworu do  trzonka 
przez ciekły sód, a następnie przez prowadnicę 
zaworową rozpraszane jest w  g łow icy  silnika.

SZERSZA OFERTA
MAHLE jest św iatow ym  liderem  w  produkcji 
zaw orów  chłodzonych sodem. Firma potrafi 
doskonale dopasować się do  potrzeb prze
mysłu sam ochodow ego i rynku -  produkuje 
zawory o d ługości trzonków  od 80 do  2 1 0  
mm. Zastosowanie odpow iedn ich  techno log ii 
zapewnia najwyższe standardy jakości i po 
zwala produkować również n iew ie lkie partie 
produktów . Ścisła współpraca MAHLE z prze
mysłem m otoryzacyjnym  przynosi również 
korzyści k lientom  na rynku w tórnym . Firma 
oferujeszerokągam ęzaworówprzeznaczonych 
do  sam ochodów  osobow ych i ciężarowych, 
która n iedaw no została rozszerzona o ponad 
400 typów , przeznaczonych d o  sam ochodów  
takich marek jak  Audi, BMW, Citroen, Ford, 
Opel, Peugeot, Renault, VW i Volvo. Istotnie 
powiększono również g rupę zaw orów  prze
znaczonych do  aut w łoskich: Alfy, Rata i Lancii. 
W palecie p roduktów  MAHLE znalazły się rów 
nież zawory stosowane w  silnikach m on tow a
nych w  pojazdach użytkowych (Deutz, MWM, 
Perkins i innych). Wszystkie nowe typy  zaw o
rów można znaleźć w  najnowszym  katalogu 
Mahle, który można zam ówić w  hurtowniach.
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