
Your best choice!
Átfogó  
termomenedzsmentünk.



02 03

Lehűtjük a meleget.
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Felmelegítjük a hideget.
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Érezhetővé válik a kényelem.
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És elérhetővé a haladás.
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Mi vagyunk a növekedés mozgatórugója.
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Amire ma képesek vagyunk...
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... arra holnap is képesek leszünk.



16 17

A MAHLE az autóipar nemzetközi szinten vezető fejlesztési partnere és beszállítója, valamint a jövő 
mobilitásának úttörője és hajtómotorja. A MAHLE konszern a mobilitás hatékonyabbá, környe-
zetkímélőbbé és kényelmesebbé tételére törkeszik úgy, hogy tovább optimalizálja a belső égésű 
motorokat, ösztönzi az alternatív üzemanyagok használatát, egyidejűleg megteremtve az elektromo-
bilitás széles körű elfogadásának és teljes körű elterjesztésének alapját.

Garantált az 
eredetikészü-
lék-gyártói 
szakértelem.

A MAHLE termékportfólió alapja a ki-

terjedt rendszerszintű szakértelem, és a 

motorrendszerekkel és -komponensek-

kel, valamint a szűréssel a hajtáslánc 

minden fontos témakörét lefedi. Ehhez 

párosul az elektromos és elektronikus 

komponensek és rendszerek know-how-

ja, így a MAHLE integrált rendszerszintű 

megoldásokat kínál többek között az 

elektromobilitásra is.

A jármű légkondicionáló berendezések és 

motorhűtés vezető eredetikészülék-gyár-

tója, a BEHR 2013-as többségi felvásár-

lásával, a Delphi Automotive PLC ter-

momenedzsment szakterületének 2015. 

évi átvételével és a MAHLE konszernbe 

újonnan integrált klímakompresszorok 

termékcsoporttal a MAHLE eredetiké-

szülék-gyártóként tovább erősítette ve-

zető pozícióját a termomenedzsment 

területén is, és ezáltal minden vezető 

járműgyártó kompetens technológiai 

partnerévé vált a motorhűtés és jármű 

légkondicionáló berendezések területén.

A MAHLE termékeit világszerte legalább 

minden második autóban megtalálhat-

juk. A MAHLE alkatrészeit és rendszereit 

évtizedek óta sikeresek alkalmazzák a 

világ versenypályáin, és nem csupán az 

utakon. 

A MAHLE Aftermarket a Behr Hella Ser-

vice megvásárlásával 2020-tól komplett 

szolgáltatóvá válik a termomenedzsment 

területén, és az eredetikészülék-gyártói 

szakértelmének köszönhetően teljes körű 

támogatást nyújt a műhelyek számára is.

Biztosan a legjobb döntés.

Your best choice!
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A hatékony termomenedzs-
ment egyre fontosabbá válik. 
A Behr Hella Service megvá-
sárlásával optimális támoga-
tást tudunk nyújtani a műhe-
lyek sikeres munkájához. 

Olaf Henning 

A MAHLE Aftermarket GmbH ügyvezetője  

és a MAHLE konszern vezetőségi tagjaMindent  
egy kézből.

Aki nyerő szeretne lenni a 
jövőben, annak fel kell készül-
nie rá. Például szoros straté-
giai partnerkapcsolatokkal. 
Hiszen közösen egyértel-
műen többet érhetünk el. 

A MAHLE a Behr Hella Service átvételével 

konzekvens lépést tett annak érdekében, 

hogy az új mobilitás területén még jobban 

támogathassa a műhelyeket és a keres-

kedelmet. A két termékprogram tökéle-

tesen kiegészíti egymást - együtt pedig 

minden meghajtás klíma- és hűtésigé- 

nyeit hiánymentesen fedjük le.

Célunk, hogy Ön a lehető legegyszerűb-

ben és leggyorsabban hozzáférhessen 

minden olyan termékünkhöz és megoldá-

sunkhoz, amelyek fontosak a munkájá-

hoz. A pótalkatrészeken túl ide tartoznak 

a klímaszerviz eszközök, a diagnosztika, 

a műszaki tréningek, valamint a javítási 

és karbantartási információk is. Hiszen a 

jövőben egyre nagyobb szerepet játszik 

a hatékony termomenedzsment - még-

pedig az összes hajtási technológiában. 

Röviden: mindegy, hogy a motorházte-

tő alatt brummog vagy zümmög a mo-

tor, a MAHLE Aftermarket mindennel el 

tudja látni, amivel vállalkozását a termo-

menedzsment tekintetében optimálisan 

felkészítheti a jövőre.

Minőség több, mint 
9000 esetben 

25 termékcsoport több, mint 9000 minő-

ségi árucikkével a MAHLE Aftermarket a 

klíma és hűtés teljes területét lefedi. 

Felkészültünk a  
termomenedzsmentre!
A MAHLE nem csupán egy alkatrész-beszállító, a MAHLE megoldásokat kínál. Elsősorban  
a diagnosztika és a műhelyfelszerelés területén nyújtunk teljes körű megoldást! Termékeink és  
szolgáltatásaink teljes körű rendszert alkotnak. 2020 elejétől az összes termomenedzsment- 
pótalkatrészt egy kézből kapja BEHR kereskedelmi márkanév alatt, MAHLE termékcsaládnévvel.  
Ezen kívül számos szervizajánlatot kínálunk a sikeréhez, mint például műszaki tréningeket,  
karbantartási információkat, működési és beszerelési videókat, egy hibabejelentő-rendszert,  
valamint vonzó értékesítéstámogatást.

A klíma és a motorhűtés területén a MAHLE 
Aftermarkettel Ön teljes körűen felkészült.

Egy olyan érzékeny rendszerben, mint a termomenedzsment, az 

összes alkatrész hő és nagy nyomás alatt, bejáratott csapatként 

dolgozik együtt. Az összes modul száz százalékosan össze van 

hangolva. Itt megfelelő a technológiai hozzáértés, a teljesítmény 

beállítása, az illeszkedés és az anyagminőség. 

Számos ok, ami miatt mindig érdemes a BEHR kereskedelmi már-

kanév alatt MAHLE termékcsaládnévvel forgalmazott minőségi 

alkatrészek mellett dönteni.

Your best choice!
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Utastéri szűrők

Klímaszerviz- 
készülékek

Érzékelők

Klímakompresszorok

Visco® ventilátorok/ 
ventilátorok

Klímakapcsolók

Klímakondenzátorok

Hűtőközeghűtők

Klíma csőegységek

Hűtőközeg-hűtők/ 
kondenzátor ventilátorok

Vízszivattyúk E-vízszivattyúk Vízszivattyú-készletek

Szűrőszárítók és 

akkumulátorok

Utastér-hőcserélők

Elektromos   
klímakompresszorok

Klíma  
kompresszorolajak

Klímaventilátor- 
szabályozók  

és ellenállások

Utastér ventilátorok

Tágítószelepek

Kapilláris csövek

Klíma vezérlőelemek

Minden gondot levesz a válláról!

Termosztátok

Hőmérséklet- 
érzékelők

Kipufogógáz   
visszavezetés hűtők

Tágulási tartályokTöltőlevegő hűtők

Visco® kuplungok/ 
szellőzőkuplungok

Olajhűtők Párologtatók

Nem ismer lehetetlent! A MAHLE 
olyan portfóliót kínál, amellyel 
bárki minden alkalmazáshoz 
és minden követelményhez a 
megfelelő megoldás birtokába jut. 

Your best choice!

Teljesen mindegy, hogy belső égésű motorral, hibrid hajtással rendelkező vagy elektromos járműről 
van szó, egyvalami közös bennük: mégpedig az a töméntelen mennyiségű alkatrész, amelyek mind 
szervizelést és szükség esetén cserét igényelnek. És pontosan itt lép a képbe a MAHLE teljes körű 
termomenedzsment termékprogramja!
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A MAHLE a kisteherautók és haszongépjárművek területén is jelentős forgalmat bonyolít:  
Nem csupán a motoralkatrészek, önindítók és generátorok, szűrők vagy turbófeltöltők  
esetében fedjük le minden jármű nagy részét – átfogó kínálatunknak köszönhetően a  
termomenedzsment területén is élen járunk!

Nagy járművek,  
nagy választék!

Tágulási tartályok

A haszongépjárművek termo-
menedzsmentje területen is 
nagyon széles körű termék- és 
szervizkínálattal rendelkezünk.

Utastéri szűrők

Érzékelők

Klímakompresszorok

Visco® ventilátorok/ 
ventilátorok

Klímakapcsolók

Klímakondenzátorok
Hűtőközeghűtők

Vízszivattyúk Szűrőszárítók és 

akkumulátorok

Utastér-hőcserélők

Elektromos   
klímakompresszorok

Klímaventilátor- 
szabályozók  

és ellenállások

Utastér ventilátorok

Tágítószelepek Kapilláris csövek

Klíma vezérlőelemek

Termosztátok

Hőmérséklet- 
érzékelők

Kipufogógáz   
visszavezetés hűtők

Töltőlevegő hűtők

Visco® kuplungok/ 
szellőzőkuplungok

Párologtatók

Your best choice!

Klímaszerviz- 
készülékek

Klíma csőegységek Klíma  
kompresszorolajak

E-vízszivattyúk

Olajhűtők
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A MAHLE számára mindig az ügyfél igényei állnak az előtérben. Ezért rendelkezünk a jármű légkon-
dicionáló berendezések és a motorhűtés területén a legnagyobb prémium választékkal az alkat-
részek és felszerelések szabadpiacán. A PREMIUM LINE olyan EK-minőségű pótalkatrészeket kínál, 
amelyek hosszú élettartamát a jármű teljes életciklusára tervezték. Rendkívüli feltételek esetén is a 
legnagyobb teljesítményt garantálják. 

Prémium  
vagy jó 
standard?

A PREMIUM LINE EK-minőségű pótal-

katrészeket és kb. 4.500 olyan termé-

ket tartalmaz, amelyeket a MAHLE, az 

AKG, a Hanon és további eredetikészü-

lék-gyártók gyártanak.

Így az EK-minőségű PREMIUM LINE 

termékek ideális megoldást biztosítanak 

az optimális megoldást elváró ügyfelek 

számára – különösen hosszú élettartam 

és csúcsteljesítmény extrém körülmé-

nyek között is.

A minőség egyértelmű 
megkülönböztetése

A katalógusokban gyakran két termék 

közül lehet választani az adott gépjár-

műhöz – minden PREMIUM LINE termék 

esetén megtalálható a megfelelő jelölés. 

Ezenkívül a PREMIUM LINE címke a cso-

magolás címkéjén és az alkatrészeken is 

látható. Az egyértelmű termékosztályo-

zásnak köszönhetően mindig garantált, 

hogy mi található a dobozban. 

A standard mindig jó

A kb. 3.000 PREMIUM LINE kiegészítő 

jelzéssel nem rendelkező, EK-minőség-

nek megfelelő (matching quality) termék 

jó teljesítményt kínál, és kiváló ár-érték 

arányú, gazdaságos megoldást biztosít. 

Jó minőség kedvező áron.

És a legfontosabb: a megfelelő termé-

kek - PREMIUM LINE vagy standard - és 

a segítőkész kiszolgálás örömet szerez-

nek az Ön ügyfeleinek – és ezáltal arról 

is gondoskodnak, hogy az ügyfelek visz-

szatérjenek Önhöz.

Öné a választás!

EK-minőségű PREMIUM LINE – az optimális 
megoldást elváró ügyfelek számára.

Your best choice!
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A jövő duplán érdekfeszítő! Garantált a jó közérzetet biztosító hőmérséklet –  
az ember és a gépjármű számára egyaránt

Amennyiben a jelenlegi folyamatok az előrejelzéseknek meg-

felelően folytatódnak, akkor egyre több hibrid és elektromos 

autó kerül a műhelyekbe; nem csupán a belsőégésű motorral 

működő autók. Egy dolog már most biztos: a termomenedzs-

ment ekkor is nagy szerepet kap majd. 

Egy hibrid vagy elektromos jármű elektromos meghajtása a 

lehető legnagyobb teljesítményre készült. Ezért a rendszerek 

helyenként szélsőséges feszültségekkel működnek. Annál 

fontosabb a rendszer és az egyes alkatrészek megfelelő 

hőmérsékleten tartása – ami nagyban befolyásolja a jármű 

hatótávolságát és az akkumulátor élettartamát. Nem csak az 

utasteret kell télen fűteni és nyáron hűteni – a villanymotor, a 

teljesítményelektronika és az akkumulátor hőmérsékletét is 

folyamatosan az optimális hőmérsékleti tartományban kell 

tartani. Ez azt jelenti, hogy télen fűteni kell, hogy az akkumu-

látor melegen maradjon, nyáron pedig hűteni. A hűtés az 

akkumulátor töltésénél és lemerülésénél is szükséges. Az 

elektromos motorokat és a nagyteljesítményű elektronikát 

szintén hűteni kell. 

Ehhez egy okos rendszerre és sok olyan alkatrészre van szük-

ség – a hűtőktől, akkumulátorhűtőtől, e-klímakompresszortól, 

alacsony hőmérsékletű hűtőtől, e-hűtőközeg-szivattyútól 

egészen a nagyfeszültségű segédfűtésekig – amelyeket szer-

vizelni és adott esetben cserélni kell.

Átfogó termékprogrammal és sokszínű szervizkínálattal utat 

mutatunk és elkísérjük Önt a termomenedzsment világában.

Ki lesz a befutó? A MAHLE vállalatnál úgy gondoljuk, hogy a belső égésű motor még 
sokáig elkísér minket. Ugyanakkor tudjuk, hogy a jövő az e-mobilitásé - és a többi 
alternatív meghajtási technológiáé és üzemanyagé. Ezért továbbra is járjuk mindkét utat 
– és mindkét úton a megfelelő termékeket és átfogó szolgáltatást kínálunk. A MAHLE 
duális stratégiája – ma és holnap.

A robbanómotor még sokáig elkísér 
minket – a jövő az e-mobilitásé, és a 
többi alternatív meghajtási technológiáé.

Your best choice!

A MAHLE termomenedzs-

menttel kapcsolatban további 

információk itt találhatók:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

D-70376 Stuttgart

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 
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