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KÉT KIVÁLÓ CSAPAT: 
MAHLE ÉS NAGARES 
Mintegy 77 000 alkalmazottjával a MAHLE mindenütt 
jelen van világpiacon. 6000 MAHLE mérnök és technikus 
dolgozik 16 nagy fejlesztési központban Németország-
ban, Nagy-Britanniában, Luxemburgban, Spanyolország-
ban, Szlovéniában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, 
Japánban, Kínában és Indiában a holnap mobilitásával 
kapcsolatos termékek, ill. koncepciók kidolgozásán. 

A nemzetközi autó- és motorgyártás globális fejlesztési part-

nereként a MAHLE innovatív és hatékony megoldásokat  

kínál a motorrendszerek, a szűrés, a termomenedzsment és 

az elektronika/mechatronika terén. 

A spanyolországi elektronikai szakvállalat, a Nagares vezér-

lési és nagyteljesítményű elektronikai egységeket gyárt elektro-

mos mellékaggregátokhoz, termomenedzsment-rendszerekhez 

és mobilitási termékekhez. A termékportfólió többek között az 

alábbi készülékeket öleli fel: 

   működtető elemek és kapcsolók; 

   elektronikai termékek, például diesel izzítógyertyák 

és kisfeszültségű motorvezérlő készülékek, figyel-

meztető akusztikus jel szabályozók vagy akár  

akkumulátor-leválasztó elektronika; 

   nagyteljesítményű elektronika, például DC/DC 

átalakítók; 

   különféle érzékelők. 

Az 1971-ben alapított Nagares jelenleg mintegy 460 főt fog-

lalkoztat három telephelyen (Motilla del Palancar, Valencia 

és Valladolid), akiknek 12 százaléka kizárólag a kutatás és a 

fejlesztés területén dolgozik. 
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A MAHLE FELIRATÚ CSOMAGOLÁS MÁR TARTALMAZZA  

A JÁRMŰELEKTRONIKÁT IS 

A MAHLE Nagares termékek csomagolási dizájnja hosszú távon 

változni fog. Az átmeneti időszakban egy MAHLE cikkszámmal 

ellátott címkét helyezünk el a csomagolásokon. 

A MAHLE és a Nagares közös vonását nemcsak az 
azonos vevők, ill. piacok jelentik – mindkét vállalat inno-
vatív mobilitási megoldásokat, továbbá kiváló minőségű 
szolgáltatásokat és szervizellátást biztosít. 

NAGY TELJESÍTMÉNY MINDEN MOBILITÁSI KONCEPCIÓHOZ 

A két vállalat termékei tökéletesen kiegészítik egymást. A Nagares  

már régóta szállít vezérlő és nagy teljesítményű elektronikai  

készülékeket a MAHLE különböző üzleti területei számára. Az 

elektronikai szakvállalat 2017 óta tagja a MAHLE vállalati cso-

portnak, és BXE termékterület elnevezéssel a mechatronikai  

divízióba integrálták. 

A MAHLE Nagares pótalkatrész-üzletága a jövőben MAHLE 

márkanév alatt a MAHLE Aftermarket üzleti terület részét alkotja 

majd. Így a MAHLE Nagares innovatív elektronikai alkatrészei 

profitálni fognak a világszerte jól ismert MAHLE minőségi márka 

jól kiépített értékesítési hálózatának előnyeiből.  

AMI NEM VÁLTOZIK: A MAHLE FELIRATÚ CSOMAGOLÁS 

EREDETIKÉSZÜLÉK-GYÁRTÓI MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEKET 

TARTALMAZ 

A családtagok általában azonos családnevet viselnek. A MAHLE 

Nagares termékek ezért új megnevezéseket kapnak. Ez az első 

pillantásra egyértelművé teszi: e mögött a MAHLE Aftermarket 

kiváló termékminősége áll. 
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Termékkategória
 

Termékcsoport A termék  
megnevezése 

MAHLE  
értékesítési 
elnevezés 

Működtető elemek  
és kapcsolók 

Kapcsolók/ 
Relék/ 
Tekercsek/ 
Villogók/ 
Dugaszok/ 
Időkapcsolók 

Villogók MFL

Csatlakozódugók MRC

Időkapcsolók MT

Teljesítménykap-
csolók 

MR

Elektronika 

Fűtésvezérlő 
készülékek 

Diesel izzítógyertya 
vezérlőkészülék 

MHG

Vezérlőkészülék 
akusztikus  
figyelmeztető  
jelzésekhez 

Figyelmeztető 
készülékek 

MEWD

Elektronikus kürt MWH

Motorvezérlő 
készülékek 

Kisfeszültségű  
motorvezérlő  
készülékek 

MELM

Akkumulátor- 
leválasztó  
elektronika 

Akkumulátor- 
leválasztó  
elektronika 

MB

Egyéb  
elektronika 

Elektronikai  
egységek 

MECU

Érzékelők 

Hőmérséklet- 
érzékelők 

MST

Forgattyústengely- 
érzékelők 

MSC

Vízérzékelők MSW

Egyéb érzékelők MSO

Nagyteljesítményű 
elektronika 

DC/DC átalakító/
transzformátor 

MPD

Magasabb többletérték a kereskedelem és a műhelyek 

számára: 

   Globális MAHLE hálózat személyes helyszíni  

kapcsolattartóval 

   Még nagyobb termékportfólió egy kézből – minden 

mobilitási megoldáshoz 

   Átfogó műszaki támogatás a MAHLE Aftermarket 

termékszakértőitől 

   Know-how transzfer a MAHLE Aftermarket termé-

koktatások terén 

Még több pozitívum: 

   Vezérlő-és nagyteljesítményű elektronika személy-

gépkocsikhoz, továbbá haszongépjárművekhez 

kompromisszumot nem ismerő MAHLE Nagares  

eredeti készülékgyártói minőségben 

   Többéves járműelektronikai fejlesztési és gyártási 

szakértelem az új elektronika termékterületen 

   Hozzáférés az úttörő elektronikai alkalmazásokkal 

bővített és a piaccal összhangban folyamatosan  

frissített termékprogramhoz 

A betűkombinációk a következő cikkeket jelölik: 

MAHLE Aftermarket



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart 

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com
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