
Your best choice!
Нашето всеобхватно  
термоуправление.
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Охлаждаме топлината.
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Затопляме хладината.
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Правим комфорта осезаем...
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а прогреса – осъществим.
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Ние сме вентилът към експанзията.
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Това, което можем днес...
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...ще можем и за в бъдеще.
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MAHLE е водещ международен партньор в развитието и поддоставчик за автомобилната 
индустрия, както и лидер в новаторските технологии за мобилността на бъдещето. Концернът 
MAHLE е амбициран да направи мобилността по-ефективна, по-екологична и по-комфортна 
чрез оптимизиране на двигателите с вътрешно горене, стимулиране на употребата на алтер-
нативни горива и същевременно полагане на фундамента за широко приемане и мащабно 
въвеждане на електромобилността.

Гарантирана  
компетентност  
в областта на  
оригиналното 
оборудване.

Продуктовото портфолио на MAHLE 

се основава на широкообхватна сис-

темна компетентност и покрива всич-

ки важни теми, свързани с предава-

телния комплекс: от системи и компо-

ненти за двигатели до филтрация. Към 

това се прибавя ноу-хау за електри-

чески и електронни компоненти и сис-

теми, следователно MAHLE предлага 

също интегрирани системни решения, 

например за електромобилност.

С проведеното през 2013 г. мажори-

тарно придобиване на BEHR (един от 

водещите доставчици на оригинално 

оборудване за охлаждане на двигате-

ли и климатизация на превозни сред-

ства), придобиването на подразделе-

нието за термоуправление на Delphi 

Automotive PLC през 2015 г. и новоин-

тегрираната в концерна MAHLE про-

дуктова група „компресори за клима-

тици“ MAHLE разшири допълнително 

лидерската си позиция на доставчик 

на оригинално оборудване и по този 

начин представлява компетентен тех-

нологичен партньор в областта на ох-

лаждането на двигатели и климатиза-

цията на превозни средства за всички 

водещи автомобилостроители.

Продукти на MAHLE са монтирани в 

минимум всяко второ превозно сред-

ство. От десетилетия насам компонен-

ти и системи на MAHLE се използват 

успешно също на състезателните пис-

ти по света, както и извън пътищата. 

Чрез придобиването на Behr Hella 

Service от 2020 г. нататък MAHLE 

Aftermarket ще бъде доставчик на пъл-

ната гама услуги в областта на термо-

управлението, предлагайки комплекс-

на подкрепа също на автосервизите 

благодарение на своята широкооб-

хватна компетентност по отношение 

на оригиналното оборудване.

Със сигурност  
най-доброто решение.

Your best choice!
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Всичко това 
от един 
единствен 
доставчик.

Бъдещето принадлежи на тези, 
които са подготвени за него. 
Например посредством силни 
стратегически партньорства. 
Обединени можем да постиг-
нем значително повече. 

Придобиването на Behr Hella Service 

от MAHLE е логичната стъпка, за да 

можем да предложим на автосервизи-

те и търговците от сферата на новата 

мобилност още по-добро съдействие. 

Продуктовите асортименти на двете 

фирми се допълват идеално – и за-

едно ще покриваме изцяло областите 

климатизация и охлаждане за всички 

видове задвижване.

Целим да Ви предоставим лесен и 

бърз достъп до всички продукти и 

решения, които са важни за Вашата 

работа. Освен резервни части това 

включва също сервизни уреди за кли-

матични инсталации и диагностика, 

технически обучения, информация за 

ремонт и техническо обслужване. В 

бъдеще ефективното термоуправле-

ние ще играе все по-голяма роля – и то 

при всички технологии на задвижване. 

Накратко: независимо какво има 

под капака на двигателя, MAHLE 

Aftermarket Ви предлага всичко необ-

ходимо, за да може Вашата фирма да 

е подготвена за бъдещето също в об-

ластта на термоуправлението.

Над 9000 пъти качество 

MAHLE Aftermarket покрива изцяло 

областите климатизация и охлаждане 

с над 9000 качествени артикула в око-

ло 25 продуктови групи. 

Готови за термоуправление!
MAHLE доставя не само части – MAHLE доставя решения. Предлагаме цялостни решения 
преди всичко в областта на диагностиката и сервизното оборудване! Нашите продукти и 
услуги се сливат в една комплексна система. От началото на 2020 г. получавате от един 
единствен доставчик всички резервни части за термоуправление на нашата търговска марка 
BEHR под груповата марка MAHLE. Освен това можете да се възползвате от многобройни 
предложения за услуги, като например технически обучения, информация за техническо 
обслужване, видеоклипове с указания за функции и монтаж, тикетинг система, както и 
атрактивно подпомагане на продажбите.

Когато става въпрос за климатизация и охлаждане 
на двигателя, сте подготвени комплексно благода-
рение на компетентността на MAHLE Aftermarket.

В чувствителна система като термоуправлението всички ком-

поненти работят съвместно като обигран екип при условия на 

висока температура и високо налягане. Всички модули са 

съгласувани един с друг на 100 %. Тук технологичната компе-

тентност, разпределението на мощността, съответствието и 

качеството на материалите са на особено високо ниво. 

Многобройни причини, поради които винаги да изберете ка-

чествени части на търговската марка BEHR под груповата 

марка MAHLE.

Your best choice!

Ефективното термоуправ- 
ление придобива все 
по-голямо значение. Чрез 
придобиването на Behr 
Hella Service ще подкре-
пяме оптимално успешната 
работа на автосервизите.
Олаф Хенинг 

Управител на MAHLE Aftermarket GmbH  

и член на ръководството на концерна MAHLE
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Въздушни филтри  
за купе

Сервизни уреди  
за климатични

Сензори

Компресори  
за климатици

Вентилатори  
Visco®/Вентилатори

Превключватели  
за климатици

Кондензатори  
за климатици

Радиатори за  
охлаждаща течност

Групи маркучи  
за климатици

Вентилатори на  
кондензатора/радиатора 
за охлаждаща течност

Водни помпи Електрически 
водни помпи

Комплекти за  
водна помпа

Филтри-дехидратори  
и акумулатори

Топлообменници 
за купе

Електрически компре-
сори за климатици 

Компресорни масла  
за климатици

Регулатори за  
вентилатори на  

климатици и реостати

Вентилатори  
за купе

Разширителни 
клапани

Дроселни клапани

Сервозадвижвания  
за климатици

Комплексни решения!

Термостати

Термодатчици

EGR охладители

Изравнителни 
резервоари

Междинни охладители

Съединители Visco®/ 
Съединители за  

вентилатор

Маслоохладители Изпарители

Няма „не може“! MAHLE 
Aftermarket предлага 
портфолио, с което всеки 
разполага с подходящото 
решение за всяко приложение 
и всякакви изисквания. 

Your best choice!

Независимо дали с двигател с вътрешно горене, хибридно или електрическо  
задвижване – всички автомобили имат нещо общо: а именно многобройни части,  
изискващи поддръжка и смяна при необходимост. Точно тук в играта влиза MAHLE  
със своята богата гама продукти за термоуправление!
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MAHLE е навътре в бизнеса също при микробусите и търговските превозни средства: 
покриваме голяма част от превозните средства не само при компонентите за двигатели, 
стартерите, генераторите, филтрите и турбокомпресорите – благодарение на нашия  
широкообхватен асортимент сме на челна позиция също при термоуправлението!

Големи превозни средства, 
голям асортимент!

Изравнителни  

резервоари

Предлагаме особено 
широк спектър продукти 
и предложения за услуги 
също в областта на 
термоуправлението за 
търговски превозни средства.

Сензори

Въздушни филтри  
за купе

Компресори  
за климатици

Вентилатори  
Visco®/Вентилатори

Превключватели  
за климатици

Кондензатори  
за климатици

Радиатори за  
охлаждаща течност

Водни помпи Филтри-дехидратори  
и акумулатори

Топлообменници 
за купе

Електрически компре-
сори за климатици 

Регулатори за  
вентилатори на  

климатици и реостати

Вентилатори  
за купе

Разширителни 
клапани

Дроселни клапани

Сервозадвижвания  
за климатици

Термостати

Термодатчици

EGR охладители

Междинни  
охладители

Съединители Visco®/ 
Съединители за  

вентилатор

Изпарители

Your best choice!

Сервизни уреди  
за климатични

Групи маркучи  
за климатици

Компресорни масла  
за климатици

Електрически 
водни помпи

Маслоохладители
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При MAHLE потребностите на клиента винаги са с приоритет. Затова предлагаме най-богатия 
премиум асортимент за климатизация на превозни средства и охлаждане на двигатели 
в независимия следпродажбен сегмент. При това PREMIUM LINE предлага резервни 
части с качество на оригинално оборудване, чиято устойчивост е проектирана за целия 
жизнен цикъл на превозното средство. Те предоставят максимална ефективност дори при 
екстремни условия. 

Премиум 
или добър 
стандарт?

PREMIUM LINE предлага резервни 

части с качество на оригинално обо-

рудване и включва около 4500 продук- 

та, които се произвеждат от MAHLE, 

AKG, Hanon и други производители на 

оригинално оборудване.

Тъй като са особено устойчиви и пре-

доставят максимална ефективност 

дори при екстремни условия, продук- 

тите PREMIUM LINE с качество на ори-

гинално оборудване представляват 

идеалното решение за клиенти, които 

очакват най-доброто.

Еднозначно разграничаване  
на качеството

В каталозите често се предлагат два 

подходящи за превозното средство 

продукта за избор – при всеки продукт 

PREMIUM LINE е налично съответно 

обозначение. Маркировката PREMIUM 

LINE се вижда също на етикетите на 

опаковките и на самите части. Благо-

дарение на еднозначната продуктова 

класификация винаги е ясно какво се 

доставя в кутията. 

Стандартното винаги е добро

Почти 3000 стандартни продукта със 

съответстващо на оригинално обо-

рудване качество без допълнението 

PREMIUM LINE предлагат добри ра-

ботни характеристики и представля-

ват икономично решение с отлично 

съотношение между качество и цена. 

Добро качество на изгодна цена.

И най-важното: с подходящите продук- 

ти – PREMIUM LINE или Standard – и 

полезни услуги ще зарадвате Вашите 

клиенти и ще се погрижите те да Ви 

потърсят отново.

Вие избирате!

PREMIUM LINE с качество на оригинално 
оборудване – за клиенти, очакващи най-доброто.

Your best choice!
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Бъдещето ще е  
двойно по-вълнуващо!

Гарантирана комфортна температура 
– за хората и превозните средства

Ако актуалната тенденция продължи според прогнозите, в 

автосервизите ще срещаме все повече автомобили с хиб- 

ридно или електрическо задвижване – а не само с двигател 

с вътрешно горене. Едно е сигурно още днес: и тогава 

термоуправлението ще продължи да играе важна роля. 

Електрическото задвижване на хибридните и електричес- 

ките превозни средства е проектирано за максимална 

ефективност. Затова тук работят системи с отчасти екс-

тремни напрежения. Следователно правилното темпери-

ране на системата и отделните компоненти става все 

по-важно – а това има съществено влияние върху пробе-

га на превозното средство и експлоатационния срок на 

батерията. Не само купето трябва да се отоплява през 

зимата и да се климатизира през лятото – температурата 

на електродвигателя, силовата електроника и батерията 

също трябва да се поддържа постоянно в оптималния 

температурен диапазон. Това означава допълнително 

загряване през зимата с цел поддържане на батерията в 

загрято състояние и охлаждане през лятото. Охлаждане 

е необходимо също при зареждане и разреждане на ба-

терията. Електродвигателят и силовата електроника също 

трябва да се охлаждат. 

За целта е необходима високотехнологична система с 

многобройни компоненти – от чилър, охладител на бате-

рията, електрически компресор на климатика, нискотем-

пературен охладител и електрическа помпа за охлаждаща 

течност до високоволтови допълнителни нагреватели – 

изискващи поддръжка и смяна при необходимост.

Посредством богатия продуктов асортимент и разнооб- 

разните предложения за сервиз ще Ви ръководим и съ-

пътстваме сигурно в света на термоуправлението днес и 

за в бъдеще.

Кой ще спечели надпреварата? Ние от MAHLE вярваме, че двигателят с вътрешно горене 
ще ни съпътства още дълго време. Освен това знаем, че бъдещето принадлежи на електро-
мобилността, но и на други алтернативни технологии на задвижване и горива. Затова ще 
продължим да се развиваме и в двете насоки, предлагайки съответните продукти и широко-
обхватни услуги и за двата варианта. Дуалната стратегия на MAHLE – за днес и утре.

Двигателят с вътрешно горене  
ще ни съпътства още дълго  
време – бъдещето принадлежи  
на е-мобилността, но също и на  
други алтернативни технологии  
на задвижване.

Your best choice!

Повече информация във  

връзка с термоуправлението  

от MAHLE ще намерите тук:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart, Германия

Телефон: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com
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