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Şimdi mAHLE Aftermarket portföyüne dahil oldu:

araç elektroniği için çözümler

YENİ
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İspanyol elektronik uzmanı Nagares, elektrikli yardımcı 

bileşenler, termal yönetim sistemleri ve e-mobilite için kon-

trol ve güç elektroniği geliştiriyor ve üretiyor. Portföyü aşağı-

daki ürünleri içermektedir:

  Aktüatörler ve anahtarlar 

  Dizel kızdırma bujileri ve Nidervolt motor kontrol 

üniteleri, akustik uyarı sinyali kontrol cihazları veya 

batarya ayırma elektroniği gibi elektronik ürünler. 

  Dc / Dc dönüştürücü gibi yüksek performanslı 

elektronikler 

  Çeşitli sensörler

Nagares 1971'de kuruldu. Bugün, üç bölgesinde (Motilla del 

Palancar, Valensiya ve Valladolid), yüzde 12'si sadece araştırma 

ve geliştirme alanında çalışan yaklaşık 460 çalışanı var. 

İkİ EN İYİ takım: 
maHLE vE NagarEs
maHLE, yaklaşık 77.000 çalışanı ile tüm küresel pazarlarda 
temsil edilmektedir. almanya, Büyük Britanya, Lüksem-
burg, İspanya, slovenya, aBD, Brezilya, Japonya, Çin 
ve Hindistan'daki 16 ana geliştirme merkezinde, 6,000 
maHLE mühendisi ve teknisyeni yarının hareketliliği için 
ürün ve konseptler üzerinde çalışıyorlar.

Uluslararası otomotiv ve motor endüstrisi için küresel bir 

geliştirme ortağı olan MAHLE, motor sistemleri, filtrasyon, ter-

mal yönetim ve elektrik / mekatronik alanlarında yenilikçi ve ver-

imli çözümler sunmaktadır.
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DIŞARDA mAHLE yAzIyORSA ARtIk İÇERDE DE mAHLE 

yAzmAyA BAŞLAyAcAk 

MAHLE Nagares ürünleri için ambalaj tasarımı sonunda 

değişecek, ancak bu geçiş aşamasında parçalar MAHLE parça 

numarası ile etiketlenecek. 

maHLE ve Nagares aynı müşteriye ve pazara sahip olmakla 
kalmıyor, hem kalite hem de hizmet söz konusu olduğunda 
hem yenilikçi mobilite çözümleri hem de mükemmel per-
formans sunuyorlar.

tüm HAREkEtLİlİk kONSEptLERİ İÇİN yükSEk pERfORmANS

İki şirketin ürün yelpazesi birbirini mükemmel bir şekilde tamam-

lıyor. Uzun bir süre boyunca, Nagares kontrol ve güç elektroniği 

ile çeşitli MAHLE iş birimleri tedarik etti. Elektronik uzmanı Mayıs 

2017'den bu yana MAHLE Group'un bir parçasıydı ve BXE ürün 

bölümü olarak Mekatronik bölümüne entegre edildi. 

Gelecekte MAHLE Nagares'in yedek parça işi MAHLE Aftermar-

ket iş biriminin bir parçası olarak MAHLE markası altında yer 

alacak. Bu, MAHLE Nagares'in yenilikçi elektronik bileşenleri-

nin, global olarak kurulmuş bir kalite markası olan MAHLE'nin 

imajından ve iyi geliştirilmiş dağıtım ağından faydalanacağı an-

lamına geliyor. 

Bu HALA DOğRu: DIŞINDA mAHLE yAzIyORSA, İÇERDE 

ORJİNAL EkİpmAN kALİtESİ vARDIR 

Aynı ailenin üyeleri genellikle bir soyadı paylaşırlar ve bu ned-

enle MAHLE Nagares ürünlerinin MAHLE Aftermarket tarafın-

dan sunulan yüksek ürün kalitesine sahip olduklarını açıkça be-

lirten yeni isimler verilmiştir.
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Ticaret ve atölye için daha büyük katma değer:

  Sitede kişisel bir bağlantı ile küresel mAHLE ağı 

  tüm mobilite çözümleri için tek bir kaynaktan daha 

büyük bir ürün yelpazesi

  mAHLE Aftermarket ürün uzmanlarından kapsamlı 

teknik destek

  mAHLE Aftermarket ürün eğitim oturumlarında bilgi 

aktarımı

Daha da fazla fayda:

  mAHLE Nagares'den orijinal ekipman kalitesinden 

ödün vermeyen binek ve ticari araçlar için kontrol 

ve güç elektroniği

  yeni elektronik ürün bölümündeki araç elektroniği 

geliştirme ve imalatında uzun yıllara dayanan 

uzmanlık 

  Artık öncü elektronik uygulamaları içeren ve pazar 

gereksinimlerine sürekli adapte olan genişletilmiş 

ürün yelpazesine erişim

Harf kombinasyonları aşağıdaki bölümleri temsil eder:

ürün 
kategorisi

ürün 
grubu

ürün 
ismi

mAHLE 
satış 
adlandırması

Aktüatörler 
ve anahtarlar

anahtarlar / 
röleleri / 
bobinler / 
flaşörleri / 
konektörler / 
zamanlayıcılar

Flaşörler mFL

röle 
konektörleri

mrC

Zamanlayıcılar mt

röleler mr

Elektronik

ısıtıcı 
kontrol üniteleri

Dizel kızdırma 
bujisi kontrolörleri

mHg

akustik uyarı 
cihazı kontrol 
üniteleri

Uyarı cihazları mEWD

Elektronik korna mWH

motor 
kontrolleri

Düşük voltaj motor 
konrolörleri

mELm

Elektronik 
batarya 
kesici

Elektronik 
batarya 
kesici

mB

Diğer 
elektronik

Elektronik 
birimler

mECU

Sensörler

sıcaklık 
sensörleri

mst

krank mili 
sensörleri

msC

su sensörleri msW

Diğer sensörler msO

yüksek performans 
elektronik

DC / DC 
dönüştürücüler / 
transformatörler

mPD
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