
Your best choice!
Nosso completo  
gerenciamento térmico.
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Nós resfriamos o calor.
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E esquentamos o frio.
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Criamos conforto que se sente.
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E potência para seguir em frente.
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Somos uma válvula para expansão.
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O que conseguimos hoje…
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…também conseguiremos amanhã.
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A MAHLE é uma parceira de desenvolvimento e fornecimento para a indústria automotiva que é líder 
internacionalmente, além de pioneira e criadora de tecnologias para a mobilidade do futuro. O Grupo 
MAHLE deseja criar uma mobilidade mais eficiente, sustentável e confortável, otimizando continu-
amente os motores de combustão, promovendo o uso de combustíveis alternativos e, ao mesmo 
tempo, firmando as bases para a ampla aceitação e a introdução generalizada da mobilidade elétrica.

Competência 
garantida em 
equipamen-
tos originais. 

A linha de produtos da MAHLE baseia-se 

na sua vasta competência em sistemas 

e cobre todas as questões importantes 

relacionadas à cadeia cinemática, com 

sistemas e componentes de motores, 

além de filtragem. A isso se soma o seu 

know-how em componentes e sistemas 

elétricos e eletrônicos, permitindo que a 

MAHLE também ofereça soluções inte-

gradas de sistemas para mobilidade elé-

trica, entre outros.

Com o sucesso da aquisição majoritária 

da BEHR em 2013, uma das principais 

fabricantes de equipamentos originais 

de refrigeração de motores e climatiza-

ção automotiva, a aquisição da divisão 

de gerenciamento térmico da Delphi 

Automotive PLC em 2015 e a integração 

do novo grupo de produtos de com-

pressores de ar-condicionado ao Grupo 

MAHLE, a empresa ampliou ainda mais 

a sua posição de liderança como fabri-

cante de equipamentos originais tam-

bém na área de gerenciamento térmico, 

tornando-se uma parceira competente 

em tecnologias para todos os principais 

fabricantes de veículos nas áreas de 

refrigeração de motores e climatização 

automotiva.

Os produtos MAHLE estão instalados 

em, pelo menos, metade dos veículos 

do planeta. Além de estarem presentes 

nas ruas, os componentes e sistemas 

da MAHLE já vêm sendo usados com 

êxito há décadas nas pistas de corrida 

de todo o mundo. 

Com a aquisição da Behr Hella Service, 

a MAHLE Aftermarket torna-se, a partir 

de 2020, um fornecedor completo em 

gerenciamento térmico, podendo suprir 

as oficinas de ponta a ponta com sua 

ampla competência em equipamentos 

originais.

Seguramente,  
sua melhor escolha.

Your best choice!
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A eficiência no gerencia-
mento térmico é cada vez 
mais importante. Com a 
aquisição da Behr Hella 
Service, contribuímos da 
melhor forma para o sucesso 
do trabalho das oficinas. 
Olaf Henning 

Vice-presidente executivo da MAHLE Aftermarket GmbH 

e membro do Conselho de Administração da MAHLE

Tudo de 
um só  
fornecedor.

Quem deseja conquistar 
o futuro precisa se prepa-
rar para ele. Com parce-
rias estratégicas fortes, por 
exemplo. Pois, unidos, pode-
mos realizar muito mais. 

A aquisição da Behr Hella Service pela 

MAHLE foi um passo lógico para poder-

mos oferecer um apoio ainda melhor às 

oficinas e distribuidores na área da nova 

mobilidade. Os dois portfólios de pro-

dutos complementam-se perfeitamente: 

juntos, atendemos de ponta a ponta as 

áreas de climatização e refrigeração para 

todos os tipos de sistemas de propulsão.

A ideia é que você tenha acesso rápido e 

simples a todos os produtos e soluções 

importantes para o seu trabalho. Além 

de peças de reposição, isso também 

inclui equipamentos de manutenção e 

diagnóstico de sistemas de climatização, 

treinamentos técnicos e informações de 

reparo e manutenção. Pois, no futuro, 

um gerenciamento térmico eficiente terá 

um papel cada vez mais importante – 

para todas as tecnologias de propulsão. 

Resumindo: haja o que houver sob o capô 

do motor, a MAHLE Aftermarket sempre 

oferece tudo de que seu negócio precisa 

para estar pronto para o futuro – também 

na área de gerenciamento térmico.

Qualidade multiplicada 
por mais de 9 mil 

Com mais de 9 mil artigos de alta qua-

lidade em cerca de 25 grupos de pro-

dutos, o portfólio da MAHLE Aftermarket 

cobre de ponta a ponta as áreas de cli-

matização e refrigeração. 

Preparados para  
o gerenciamento térmico!
Bem mais que uma fornecedora de peças, a MAHLE é uma fornecedora de soluções. Princi-
palmente nos quesitos de diagnóstico e equipamentos para oficinas, oferecemos uma solução 
de ponta a ponta! Juntos, nossos produtos e serviços formam um sistema completo e integral. 
Desde o início de 2020, você recebe todas as peças de reposição para gerenciamento térmico 
da nossa marca comercial BEHR sob a marca-mãe MAHLE, de um só fornecedor. Além disso, 
você pode usufruir de inúmeras opções de serviços para o seu sucesso, como treinamentos 
técnicos, informações de manutenção, vídeos sobre funções e montagem e um sistema de 
chamados, além de um atraente suporte para vendas.

Quando o tema é climatização e refrigeração de moto-
res, com a MAHLE Aftermarket você está preparado 
para qualquer desafio, com competência máxima.

Em um sistema sensível como o de gerenciamento térmico, todos 

os componentes trabalham juntos sob calor e alta pressão, como 

uma equipe bem entrosada. Todos os módulos são 100% coorde-

nados entre si. Para isso, competência tecnológica, design de alto 

desempenho, precisão de ajuste e qualidade nos materiais são 

fundamentais. 

Você tem muitos motivos para escolher sempre as peças de qua-

lidade da marca comercial BEHR sob a nossa marca-mãe MAHLE.

Your best choice!
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Filtros de cabine

Equipamentos para 
manutenção de AC

Sensores

Compressores de AC

Ventiladores comuns 
ou Visco®

Comutadores de AC

Condensadores de AC

Radiadores

Jogos de  
mangueiras de AC

Ventoinhas do radiador/
condensador

Bombas de água Bombas elétricas 
de água

Kits de bomba de água

Filtros secadores  
e acumuladores

Trocadores de calor 
da cabine

Compressores  
elétricos de AC 

Óleos para  
compressor de AC

Reguladores e  
resistências da  

ventoinha do AC

Ventoinhas 
de cabine

Válvulas de expansão

Tubos do orifício

Atuadores de AC

Sem preocupações  
de ponta a ponta!

Termostatos

Sensores  
térmicos

Resfriadores de  
recirculação de gases 

de escape

Tanques de  
compensação

Resfriadores do ar 
de admissão

Acoplamentos comuns 
ou Visco®

Radiadores de óleo Evaporadores

Sem limites para as possibilidades! 
A MAHLE oferece um portfólio 
com soluções perfeitas para 
cada exigência e aplicação. 

Your best choice!

Sejam movidos a combustão, híbridos ou elétricos, todos os automóveis têm uma coisa em comum: 
uma infinidade de peças que precisam ser mantidas e substituídas quando necessário. É aí que a 
MAHLE entra em campo com sua ampla linha de produtos na área de gerenciamento térmico!



22 23

A MAHLE também é grande no mercado de furgões e veículos comerciais: suprimos a maior 
parte dos veículos não só com componentes para motores, geradores e motores de arranque, 
filtros e turbocompressores – no gerenciamento térmico, também estamos muito à frente com 
nossa vasta linha de produtos!

Uma grande linha  
para grandes veículos!

Tanques de  
compensação

Na área de gerenciamento térmico 
para veículos comerciais, também 
marcamos presença com uma 
gama especialmente ampla de 
produtos e ofertas de serviços.

Filtros de cabine

Sensores

Compressores de AC

Ventiladores comuns 
ou Visco®

Comutadores de AC

Condensadores de ACRadiadores

Bombas de água Filtros secadores  
e acumuladores

Trocadores de calor 
da cabine

Compressores  
elétricos de AC 

Reguladores e  
resistências da  

ventoinha do AC

Ventoinhas  
de cabine

Válvulas de expansão Tubos do orifício

Atuadores de AC

Termostatos

Sensores  
térmicos

Resfriadores de  
recirculação de gases 

de escape

Resfriadores do ar 
de admissão

Acoplamentos comuns 
ou Visco®

Evaporadores

Your best choice!

Equipamentos para 
manutenção de AC

Jogos de  
mangueiras de AC

Óleos para  
compressor de AC

Bombas elétricas 
de água

Radiadores de óleo
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Na MAHLE, as necessidades do cliente vêm sempre em primeiro lugar. Por isso, oferecemos a linha 
premium mais completa para climatização automotiva e refrigeração de motores do aftermarket 
independente. A PREMIUM LINE oferece peças de reposição com qualidade de equipamento 
original, com vida útil prolongada durante todo o ciclo de vida dos veículos. Elas oferecem máximo 
desempenho mesmo em condições extremas. 

Premium 
ou de ótimo 
padrão?

A PREMIUM LINE oferece peças de re-

posição com qualidade de equipamento 

original, contando com cerca de 4,5 mil 

produtos produzidos por MAHLE, AKG, 

Hanon e outros fabricantes de equipa-

mentos originais.

Sendo assim, os produtos PREMIUM 

LINE com qualidade de OE são uma  

solução ideal para clientes que exigem o 

melhor, com vida útil excepcionalmente 

longa e desempenho máximo mesmo 

em condições extremas.

Diferencial inconfundível de  
qualidade

Os catálogos muitas vezes oferecem 

uma escolha de dois produtos para o 

veículo – sendo que cada produto PRE-

MIUM LINE é identificado com este sím-

bolo especial. O selo PREMIUM LINE 

também está presente nas etiquetas das 

embalagens e nas próprias peças. Gra-

ças à classificação clara dos produtos, 

você sempre tem certeza do que vem 

dentro da caixa. 

Se é padrão, é bom

Os cerca de 3 mil produtos em qualida-

de equivalente à de equipamento original 

sem o complemento PREMIUM LINE ofe-

recem bom desempenho e representam 

uma solução econômica com excelente 

relação custo-benefício. Boa qualidade a 

preços baixos.

E o mais importante: com os produtos 

certos, sejam PREMIUM LINE ou pa-

drão, e os seus ótimos serviços, você 

deixa o seu cliente feliz – e garante que 

ele volte sempre.

A escolha é sua!

PREMIUM LINE com qualidade de OE –  
para clientes que exigem o melhor.

Your best choice!
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O futuro será  
duas vezes mais emocionante!

Temperatura confortável garantida –  
para usuários e veículos

Se tudo continuar evoluindo conforme previsto, veremos não 

só automóveis a combustão nas oficinas, mas também cada 

vez mais veículos híbridos e elétricos. Mas uma coisa já é 

certa: o gerenciamento térmico continuará desempenhando 

um papel fundamental. 

Os sistemas de propulsão elétrica dos veículos híbridos e 

elétricos são projetados para atingir um alto desempenho. Por 

isso, parte desses sistemas operam com tensões extrema-

mente altas. Sendo assim, o controle correto de temperatura 

do sistema e de cada componente ganha ainda mais impor-

tância – o que exerce grande influência sobre a autonomia do 

veículo e a duração da bateria. Não é só a cabine do veículo 

que precisa ser aquecida no inverno e climatizada no verão: 

a temperatura do motor elétrico, da eletrônica de potência e 

da bateria também precisa ser sempre mantida na faixa ideal 

de temperatura. Isso significa esquentar no inverno para man-

ter a bateria aquecida, e também resfriar no verão. A refrige-

ração também é importante para a recarga e descarga da 

bateria, assim como o motor elétrico e a eletrônica de potên-

cia, que precisam ser resfriados. 

Isso exige um sistema inteligente com muitos componen- 

tes – desde resfriadores, radiadores de bateria, compresso-

res elétricos, radiadores de baixa temperatura, bombas 

elétricas de líquido de refrigeração até aquecedores de alta 

tensão – que também precisam ser mantidos e trocados 

quando necessário.

Com uma linha completa de produtos e ofertas diversificadas 

de serviços, estamos ao seu lado para guiá-lo com segu-

rança pelo mundo do gerenciamento térmico – no presente 

e no futuro.

Quem vai vencer a corrida? Nós da MAHLE acreditamos que os motores de combustão ainda nos 
acompanharão por um bom tempo. Por outro lado, sabemos que o futuro pertence à mobilidade 
elétrica, e também a outras alternativas de tecnologias de propulsão e combustíveis. Por isso, conti-
nuaremos seguindo os dois caminhos – e oferecendo produtos adequados e serviços completos 
para ambos. Essa é a dupla estratégia da MAHLE – para hoje e amanhã.

Os motores de combustão ainda  
nos acompanharão por um bom  
tempo – mas o futuro pertencerá à  
mobilidade elétrica e a outras tecno- 
logias alternativas de propulsão.

Your best choice!

Mais informações sobre o  

gerenciamento térmico da  

MAHLE estão disponíveis aqui:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart, Alemanha

Telefone: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com
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