
Your best choice!
Náš komplexní 
termomanagement.
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Ochladíme v teple.
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Zahřejeme v chladu.
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S námi poznáte komfort.
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A dostanete se o krok dál.
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Jsme ventilem pro expanzi.
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Co dokážeme dnes…
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… dokážeme také zítra.
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MAHLE je předním mezinárodním vývojovým partnerem a dodavatelem pro automobilový průmysl 
a také průkopníkem a technologickým lídrem na poli mobility budoucnosti. Cílem skupiny MAHLE 
je, aby mobilita byla efektivnější, šetrnější k životnímu prostředí a pohodlnější. Usiluje proto o další 
optimalizaci spalovacího motoru, podporuje využívání alternativních paliv a zároveň buduje základy 
pro široké přijetí a plošné zavádění elektromobility.

Se zárukou 
zkušeností 
výrobce 
originálního 
vybavení.

Produktové portfolio společnosti MAHLE 

je založeno na širokém systémovém know- 

how. Se systémy a  komponentami mo-

torů a  s  filtrací pokrývá všechny důležité 

otázky související s hnacím ústrojím. Ne-

chybí ani know-how v oblasti elektrických 

a  elektronických komponent a  systémů. 

MAHLE tak nabízí integrovaná systémová 

řešení mimo jiné také pro elektromobilitu.

Koncern v  roce 2013 převzal většino-

vý podíl ve společnosti BEHR, jednom 

z předních výrobců originálního vybavení 

pro chlazení motorů a klimatizaci vozidel, 

a v roce 2015 také divizi termomanage-

mentu společnosti Delphi Automotive 

PLC. S  produktovou skupinou kompre-

sorů do klimatizací, která byla nově inte-

grována do skupiny MAHLE, tak společ-

nost dále rozvinula své vedoucí postave-

ní jakožto výrobce originálního vybavení 

rovněž v  oblasti termomanagementu. Je  

proto kompetentním technologickým part- 

nerem pro všechny přední výrobce vozi-

del na poli chlazení motorů a klimatizace 

vozidel.

Výrobky značky MAHLE obsahuje mini-

málně každý druhý automobil na světě. 

Komponenty a  systémy MAHLE se již 

po desetiletí úspěšně používají i  na zá-

vodních tratích po celém světě, ale také 

mimo silnice. 

Převzetím Behr Hella Service se MAHLE 

Aftermarket od roku 2020 stává komplet-

ním poskytovatelem termomanagementu 

a díky svému rozsáhlému know-how vý-

robce originálního vybavení bude posky-

tovat ucelenou podporu také servisům.

S jistotou  
to nejlepší rozhodnutí.

Your best choice!
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Vše od 
jednoho 
dodavatele.

Kdo chce být vítězem, musí 
se postarat, aby v budoucnu 
obstál. Například prostřednic-
tvím silných strategických  
partnerství. Protože v týmu  
toho člověk může změnit  
mnohem víc. 

Převzetí Behr Hella Service společnos-

tí MAHLE je logickým krokem k  tomu, 

abychom mohli servisům a  prodejcům 

nabízet ještě lepší podporu v oblasti nové 

mobility. Výrobkové programy obou spo-

lečností se navzájem perfektně doplňují, 

a  společně tak bez výjimek pokrýváme  

segment klimatizace a chlazení pro všech- 

ny typy pohonů.

Získáváte tím snadný a rychlý přístup ke 

všem produktům a řešením, které ke své 

práci potřebujete. Kromě náhradních dílů 

se jedná také o  jednotky pro servis kli-

matizací a diagnostiku, technická školení 

a informace k opravám a údržbě. Účinný 

termomanagement bude hrát v budouc-

nu stále významnější roli, a  to u  všech 

technologií pohonu. 

Je zkrátka jedno, jestli to pod kapotou 

burácí, nebo jenom tiše bzučí. MAHLE 

Aftermarket nabízí všechno, co potřebu-

jete, abyste si zákazníky v segmentu ter-

momanagementu udrželi i v budoucnu.

Víc než 9000krát kvalita 

S  víc než 9000  kvalitními produkty při-

bližně v  25  produktových skupinách je 

společnost MAHLE Aftermarket schopna 

pokrýt kompletní segment klimatizace 

a chlazení. 

Připraveni na  
termomanagement!
MAHLE není jen dodavatelem dílů – MAHLE poskytuje řešení. Komplexní řešení nabízíme 
zejména v oblasti diagnostiky a dílenského vybavení. Naše výrobky a služby tvoří ucelený systém. 
Od začátku roku 2020 budete všechny náhradní díly pro termomanagement od značky BEHR 
dostávat od jednoho dodavatele pod společnou značkou MAHLE. Kromě toho budete moci 
pro úspěšné fungování vašeho servisu využívat různé služby, např. technická školení, informace 
k údržbě, instruktážní videa k funkcím a montáži, systém tiketů a atraktivní podporu prodeje.

V segmentu klimatizace a chlazení motoru budete  
mít díky MAHLE Aftermarket přístup ke všemu,  
co potřebujete.

V tak citlivém systému, jakým je termomanagement, musejí všech-

ny komponenty fungovat za vysokých teplot a při vysokém tlaku 

jako dobře sehraný tým. Všechny moduly jsou proto 100% sladěné. 

Je to výsledek technologického know-how, dostatečně dimenzo-

vaného výkonu, maximální přesnosti a vynikající kvality materiálu. 

Dost důvodů pro to, aby si člověk vždy vybíral pouze kvalitní díly 

prodejní značky BEHR pod společnou značkou MAHLE.

Your best choice!

Význam účinného termo-
managementu stále roste. 
Díky převzetí společnosti 
Behr Hella Service můžeme 
optimálně podporovat 
úspěšnou práci servisů.
Olaf Henning 

jednatel MAHLE Aftermarket GmbH  

a člen představenstva skupiny MAHLE
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kabinové filtry

přístroje pro servis 
klimatizací

senzory

kompresory  
do klimatizací

ventilátory Visco® / 
ventilátory

vypínače 
klimatizace

kondenzátory  
do klimatizací

chladiče chladicí 
kapaliny

sady hadic  
do klimatizací

ventilátory chladiče chladicí 
kapaliny / kondenzátoru

vodní čerpadla elektrická vodní čerpadla sady vodních čerpadel

sušičky filtrů  
a akumulátory

kabinové  
výměníky tepla

elektrické kompresory 
do klimatizací 

kompresorové oleje  
do klimatizací

regulátory ventilátorů 
v klimatizacích a odpory

kabinové ventilátory

expanzní ventily

trubice s kalibračním 
otvorem

servopohony  
klimatizace

Zcela bezstarostně!

termostaty

teplotní čidla

chladiče recirkulace 
výfukových plynů

expanzní nádržkymezichladiče

spojky Visco® /  
spojky ventilátoru

chladiče oleje výparníky

Že to nejde? Nesmysl! MAHLE 
nabízí portfolio, s nímž každý 
získá to vhodné řešení pro každou 
aplikaci a pro každý požadavek. 

Your best choice!

Jedno mají všechny vozy společné, ať už mají spalovací motor či hybridní pohon nebo jezdí  
na elektřinu: obsahují spoustu dílů, o které je třeba se starat a které je někdy třeba vyměnit.  
A právě tady vstupuje do hry rozsáhlý výrobní program MAHLE pro termomanagement.
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Společnosti MAHLE se daří i v segmentu dodávek a užitkových vozů. Velkou část všech vozidel 
pokrýváme nejen tehdy, pokud jde o komponenty motorů, startéry a alternátory, filtry nebo  
turbodmychadla – přední postavení zaujímá také náš rozsáhlý sortiment pro termomanagement.

Velká vozidla, velký sortiment!

expanzní nádržky

Také na poli termomanage- 
mentu pro užitkové vozy jsme 
zastoupeni velmi širokou 
nabídkou produktů a služeb.

kabinové filtry

senzory

kompresory  
do klimatizací

ventilátory Visco® / 
ventilátory

vypínače 
klimatizace

kondenzátory  
do klimatizací

chladiče chladicí 
kapaliny

vodní čerpadla sušičky filtrů  
a akumulátory

kabinové  
výměníky tepla

elektrické kompresory 
do klimatizací

regulátory ventilátorů 
v klimatizacích a odpory

kabinové ventilátory

expanzní ventily trubice s kalibračním 
otvorem

servopohony  
klimatizace

termostaty

teplotní čidla

chladiče recirkulace 
výfukových plynů

mezichladiče

spojky Visco® /  
spojky ventilátoru

výparníky

Your best choice!

přístroje pro servis 
klimatizací

sady hadic  
do klimatizací

kompresorové oleje  
do klimatizací

elektrická vodní čerpadla

chladiče oleje
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V MAHLE stojí potřeby zákazníka vždy v popředí. Proto nabízíme nejrozsáhlejší prémiový sortiment 
pro klimatizaci vozidel a chlazení motorů na nezávislém trhu s náhradními díly. Řada PREMIUM 
LINE přináší náhradní díly v kvalitě OE, jejichž životnost je předurčuje pro celý životní cyklus vozidla. 
I v extrémních podmínkách dosahují nejvyššího výkonu. 

Prémiové 
výrobky, 
nebo solidní 
standard?

Řada PREMIUM LINE přináší náhrad-

ní díly v kvalitě OE a  zahrnuje přibližně 

4500  produktů, které vyrábějí MAHLE, 

AKG, Hanon a další výrobci OE.

Produkty PREMIUM LINE tak jsou ideál-

ní volbou pro ty zákazníky, kteří očeká-

vají optimální řešení. Mají velmi dlouhou 

životnost a  i  v  extrémních podmínkách 

dosahují nejvyššího výkonu.

Jasné rozlišení kvality

V  katalozích jsou často vyobrazeny dva 

produkty v kvalitě OE, které odpovídají 

danému vozidlu – u výrobků z řady PRE-

MIUM LINE pak nechybí odpovídající 

označení. Štítek PREMIUM LINE je vidět 

také na etiketách obalů a na dílech. Díky 

jednoznačné klasifikaci výrobků je tak 

vždy jisté, co se v krabici nachází. 

Standard je vždy dobrý

Spolehlivé a  kvalitní jsou samozřejmě 

i  standardní produkty v kvalitě odpoví-

dající OE bez označení PREMIUM LINE, 

kterých nabízíme kolem 3000. Předsta-

vují dostupnější řešení s  vynikajícím po-

měrem mezi cenou a  výkonem. Dobrá 

kvalita za výhodnou cenu.

To nejdůležitější je, že se správnými pro-

dukty, ať už z řady PREMIUM LINE nebo 

ve standardní verzi, a s užitečnými služ-

bami můžete svým zákazníkům udělat 

radost – a zajistit, aby se k vám vraceli.

Máte na výběr!

PREMIUM LINE v kvalitě OE –  
pro zákazníky, kteří očekávají optimum.

Your best choice!
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Budoucnost bude  
dvojnásob napínavá!

Záruka komfortní teploty – pro lidi i vozidla

Pokud bude aktuální vývoj pokračovat podle prognózy, bude 

v servisech kromě vozidel se spalovacím motorem vidět stále 

více hybridů a elektromobilů. Už dnes můžeme s jistotou říct, 

že i pak bude velkou roli hrát termomanagement. 

Elektrický pohon hybridního vozidla nebo elektromobilu je 

navržen pro maximální výkon. Proto zde systémy někdy 

pracují s extrémním napětím. O to důležitější je pak správná 

regulace teploty systému a jednotlivých součástí – což má 

zásadní dopad na dojezd vozidla a životnost baterie. Nejen 

prostor pro cestující je třeba v zimě vyhřívat a v létě klimati-

zovat – v optimálním rozmezí se musí neustále udržovat také 

teplota elektromotoru, výkonové elektroniky a baterie.  

To znamená v zimě ohřívat, aby baterie byla teplá, a v létě 

zase ochlazovat. Chlazení je nutné také při nabíjení a vybíje-

ní baterie. Neobejde se bez něj ani elektromotor a výkonová 

elektronika. 

To vyžaduje sofistikovaný systém s mnoha komponentami – od 

chilleru a chladiče baterie přes elektrický kompresor do klima-

tizace, nízkoteplotní chladič a elektrické čerpadlo chladicí 

kapaliny až po vysokonapěťová přídavná topení – o které je 

třeba se starat a které je někdy třeba vyměnit.

Na bezpečnou cestu do světa termomanagementu budouc-

nosti vás vybavíme širokým výrobním programem a bohatou 

nabídkou služeb.

Kdo nakonec vyhraje? Ve společnosti MAHLE nepochybujeme o tom, že spalovací motor nás  
bude provázet ještě dlouhá léta. Zároveň ale víme, že budoucnost patří elektromobilům a dalším 
alternativním technologiím pohonu a palivům. Proto budeme i nadále sledovat obě cesty – a pro  
obě cesty nabízet vhodné produkty a ucelené služby. Duální strategie MAHLE – pro dnešek i zítřek.

Spalovací motor nás bude provázet 
ještě dlouhá léta, ačkoliv budouc- 
nost patří elektromobilům a dalším 
alternativním technologiím pohonu.

Your best choice!

Více informací ohledně  

termomanagementu od  

MAHLE najdete zde:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart, Německo

Telefon: +49 711 50 10 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com
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