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Rešitve za elektroniko v vozilu 
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Španski strokovnjak za elektroniko Nagares razvija in izdeluje 

krmilno in zmogljivostno elektroniko za električno pomožno 

opremo, sisteme za toplotno upravljanje in e-mobilnost. Port-

felj proizvodov med drugim zajema 

  sprožilnike in stikala 

  elektronske proizvode, npr. vžigalne svečke za dizel 

in nizkovoltne motorne krmilne naprave, regulatorje 

akustičnih opozorilnih signalov ali ločilno elektroniko 

za akumulatorje 

  visokozmogljivostno elektroniko, kot so pretvorniki 

DC/DC 

  različne senzorje 

Leta 1971 ustanovljena družba Nagares danes na treh loka-

cijah (Motilla del Palancar, Valencia in Valladolid) zaposluje 

približno 460 delavcev – 12% jih dela izključno na področju 

raziskav in razvoja. 

DVE VRHUNSKI EKIPI: 
MAHLE IN NAGARES 
S približno 77.000 sodelavci je družba MAHLE prisotna na 
vseh svetovnih trgih. 6.000 inženirjev in tehnikov družbe 
MAHLE dela v 16 velikih razvojnih centrih v Nemčiji, Veliki 
Britaniji, Luksemburgu, Španiji, Sloveniji, ZDA, Braziliji, na 
Japonskem, Kitajskem in v Indiji in sicer na proizvodih in 
konceptih za jutrišnjo mobilnost. 

Kot globalni razvojni partner mednarodne avtomobilske in mo-

torne industrije predstavlja MAHLE inovativne in učinkovite 

rešitve na področju motornih sistemov, filtriranja, toplotnega 

upravljanja in elektrike/mehatronike.



Dobrodošel Nagares! Dobrodošel Nagares!

MAHLE Aftermarket MAHLE Aftermarket

04 05

ZNAMKA MAHLE SEDAJ VKLJUČUJE TUDI  

ELEKTRONIKO ZA VOZILA 

Zasnova embalaže proizvodov MAHLE Nagares bo dolgoročno 

prilagojena. V prehodni fazi bo embalaža opremljena z nalepko 

in številko artikla MAHLE. 

Družb MAHLE in Nagares ne povezujejo le enake stranke 
in trgi. Obe podjetji se zavzemata tudi za inovativne  
mobilnostne rešitve in izvrstne storitve v smislu kakovosti 
in servisa. 

VISOKA ZMOGLJIVOST ZA VSE MOBILNOSTNE KONCEPTE 

Proizvodi obeh podjetij se idealno dopolnjujejo. Družba Nagares 

je že dlje časa dobaviteljica družbe MAHLE na področjih krmilne 

in zmogljivostne elektronike. Od maja 2017 sodi specialist za  

elektroniko k skupini podjetij MAHLE in je kot področje proizvo-

dov BXE integriran v oddelek Mehatronike. 

Prodaja nadomestnih delov družbe MAHLE Nagares bo v 

prihodnje potekala pod znamko MAHLE, del poslovnega 

področja MAHLE Aftermarket. Inovativni deli za elektroniko 

MAHLE Nagares bodo pridobili sloves dobro razvite prodajne 

mreže svetovno priznane blagovne znamke MAHLE. 

TO OSTANE: MAHLE – SINONIM KAKOVOSTNE  

ORIGINALNE OPREME 

Člani družine imajo praviloma isto družinsko ime, zato se 

bodo proizvodi MAHLE Nagares preimenovali. Tako bo na 

prvi pogled jasno: za njimi stoji visoka kakovost izdelkov 

MAHLE Aftermarket. 
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kategorija  
proizvodov 

skupina  
proizvodov 

ime  
proizvoda 

MAHLE  
prodajna  
oznaka

Sprožilniki  
in stikala

Stikala/ 
Releji/ 
Tuljave/ 
Utripalniki/ 
Vtikači/ 
Časovna stikala 

Utripalniki MFL

Spojni vtiči MRC

Časovna stikala MT

Prekinjevala MR

Elektronika

Krmilne naprave 
za grelnike 

Krmilne naprave 
za dizelske  
vžigalne svečke 

MHG

Krmilne naprave 
za akustične 
opozorilne 
signale 

Opozorilne 
naprave 

MEWD

Elektronske hupe MWH

Krmilne naprave 
za motor 

Nizkovoltne 
krmilne naprave  
za motor 

MELM

Ločilna  
elektronika za 
akumulatorje 

Ločilna elektronika 
za akumulatorje 

MB

Druga  
elektronika 

Elektronske enote MECU

Tipala 

Senzor  
temperature 

MST

Senzor ročične 
gredi 

MSC

Senzor za vodo MSW

Drugi senzorji MSO

Visokozmogljivostna 
elektronika 

Pretvornik/ 
transformator  
DC/DC 

MPD

Dodana vrednost za trgovce in delavnice: 

  Globalno omrežje MAHLE s kontaktno osebo na 

kraju samem 

  Še večji portfelj proizvodov iz ene roke – za vse 

mobilnostne rešitve 

  Celovita tehnična podpora s strani strokovnjakov  

za proizvode MAHLE Aftermarket 

  Prenos strokovnega znanja in izkušenj v okviru  

proizvodnega izobraževanja MAHLE Aftermarket 

Še več plus-točk: 

  Krmilna in zmogljivostna elektronika za osebna in 

gospodarska vozila v brezkompromisni kakovosti 

originalne opreme iz rok MAHLE Nagares 

  Dolgoletne razvojne in proizvodne kompetence  

v elektroniki vozil novega proizvodnega področja  

Elektronika 

  Dostop do proizvodnega programa, obogatenega  

z elektroniko prihodnosti , ki ga nenehno posodab-

ljamo glede na zahteve trga 

TABELA PROIZVODOV: 

MAHLE Aftermarket



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart 

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com
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