ELECTROMOBILITATE:
BINE AI VENIT, NAGARES!
Începând de astăzi în portofoliul MAHLE Aftermarket
Soluţii pentru sisteme electronice auto
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Bine ai venit, Nagares!

DOUĂ ECHIPE DE TOP:
MAHLE ŞI NAGARES
Cu aproximativ 77.000 de angajaţi, firma MAHLE este
prezentă pe toate pieţele din lume. 6.000 de ingineri şi
tehnicieni MAHLE lucrează în 16 centre de dezvoltare
mari din Germania, Marea Britanie, Luxemburg, Spania,
Slovenia, SUA, Brazilia, Japonia, China şi India la produse
şi sisteme pentru mobilitatea viitorului.

Bine ai venit, Nagares!

Specialistul spaniol în electronică, Nagares dezvoltă şi produce
sisteme electronice de comandă şi putere pentru echipamente
electrice auxiliare, sisteme de management termic şi mobilitate
electrică. Portofoliul de produse cuprinde printre altele,
 Actuatori şi comutatoare
 Produse electronice cum sunt dispozitive de comandă
pentru bujii Diesel şi motoare de joasă tensiune,
controllere cu semnale de avertizare acustică, sau
componente electronice de separare a bateriilor
 Sisteme electronice de înaltă performanţă de tipul
convertizoarelor c.c./c.c.

Ca partener de dezvoltare global al industriei internaţionale de

 Diverşi senzori

automobile şi motoare, MAHLE este sinonim cu soluţiile inovatoare şi eficiente în domeniile: sisteme de motoare, filtrare,
management termic şi electricitate/mecatronică.

Firma Nagares a fost înfiinţată în 1971 şi în prezent numără
aproximativ 460 de angajaţi în trei locaţii (Motilla del Palancar,
Valencia şi Valladolid), iar douăsprezece procente dintre aceştia
lucrează exclusiv în domeniile Cercetare şi Dezvoltare.
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UNDE VEDEŢI SCRIS MAHLE, ÎNSEAMNĂ CĂ ÎNĂUNTRU
SE AFLĂ ACUM ŞI ELECTRONICĂ AUTO

Design-ul ambalajului produselor MAHLE Nagares se va
schimba cu timpul. În perioada de tranziţie, ambalajele vor
avea o etichetă cu codul de articol MAHLE.

Legătura dintre firmele MAHLE şi Nagares este reprezentată nu numai de clienţi şi pieţe identice, ci ambele
companii sunt sinonime cu soluţii de mobilitate inovatoare
şi performanţe excelente la capitolul Calitate şi Service.
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ PENTRU TOATE SISTEMELE DE MOBILITATE

Produsele celor două companii se completează în mod ideal.
Nagares furnizează deja de mult timp electronică de comandă
şi putere pentru diversele unităţi operaţionale ale firmei MAHLE.
Începând din mai 2017, specialistul în electronică face parte
din grupul MAHLE, fiind integrat în Divizia Mecatronică, ca
Domeniul BXE.
Pe viitor, sectorul de piese de schimb al MAHLE Nagares va deveni parte a domeniului MAHLE Aftermarket, sub marca MAHLE.
În acest fel, componentele electronice inovatoare ale MAHLE
Nagares vor profita de imaginea şi de reţeaua de distribuţie bine
dezvoltată a mărcii de calitate consacrate MAHLE.

LA FEL CA PÂNĂ ACUM: UNDE VEDEŢI SCRIS MAHLE, ÎNSEAMNĂ
CĂ ÎNĂUNTRU AVEŢI CALITATE DE ECHIPAMENT ORIGINAL

Membrii unei familii poartă de regulă acelaşi nume de familie. Din
acest motiv produsele MAHLE Nagares vor primi noi denumiri.
În acest fel va fi clar de la prima vedere: au calitatea superioară
a produselor MAHLE Aftermarket.
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Combinaţiile de litere reprezintă următoarele articole:

Categoria
de produse

Actuatori şi
comutatoare

Componente
electronice

Senzori

Numele
produsului

Comutatoare/
Relee/
Bobine/
Relee de
intermitenţă/
Fişe/
Temporizatoare

Relee de
intermitenţă

MFL

Conectoare

MRC

Temporizatoare

MT

Comutatoare
de putere

MR

Dispozitive
de comandă
radiatoare

Dispozitiv
de comandă
bujii Diesel

MHG

Dispozitiv
de comandă
pentru semnale
acustice de
avertizare

Dispozitive
de avertizare

MEWD

Claxon electronic

MWH

Dispozitive
de comandă
motoare

Aparate de
comandă motoare
de joasă tensiune

MELM

Componente
electronice
de separare
a bateriilor

Componente
electronice
de separare
a bateriilor

MB

Alte componente
electronice

Unităţi
electronice

MECU

Senzor de
temperatură

MST

Senzori Crankshaft

MSC

pentru autocamioane şi vehicule utilitare, în calitate

Senzori de apă

MSW

de echipament original, fără compromisuri, de la

Alţi senzori

MSO

Convertizoare/
transformatoare
c.c./c.c.
Componente
electronice
de performanţă

MAHLE Aftermarket

Denumirea
comercială
MAHLE

Grupa
de produse

Valoare adăugată mai mare pentru comerţ şi ateliere:
 Reţea MAHLE globală cu persoană de contact
personală direct la faţa locului
 Un portofoliu de produse încă şi mai cuprinzător din
aceeaşi sursă – pentru toate soluţiile de mobilitate
 Asistenţă tehnică complexă acordată de specialiştii
în produse MAHLE Aftermarket
 Transfer de know-how la cursurile despre produsele
MAHLE Aftermarket

MPD

Şi mai multe avantaje:
 Componente electronice de comandă şi putere

MAHLE Nagares
 Noul domeniu Electronics are o competenţă îndelungată în dezvoltarea şi producţia de componente
electronice auto
 Acces la gama de produse extinsă cu aplicaţii
electronice inovatoare, actualizată permanent în
funcţie de cerinţele pieţei
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MAHLE Aftermarket GmbH
70376 Stuttgart
Telefon: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Pragstraße 26 – 46

