
Your best choice!
Kapsamlı termal yönetim  
sistemimiz.
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Sıcağı soğutuyoruz.
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Soğuğu ısıtıyoruz.
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Konforu hissedilebilir hale getiriyoruz.
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Ve ilerlemeyi mümkün kılıyoruz.
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Biz, genleşme için bir  
supap görevi görüyoruz.
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Bugün ne yapabiliyorsak...
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...yarın da yapabiliriz.
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MAHLE, otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası bir geliştirme partneri ve tedarikçisi olmasının 
yanı sıra yarının mobilitesi alanında çığır açan ve teknoloji öncüsü bir firmadır. MAHLE Grubu, içten 
yanmalı motorları daha da optimize ederek, alternatif yakıtların kullanımını ilerleterek ve aynı zamanda 
elektrikli ulaşım araçlarının yaygın bir şekilde kabul görmesi ve geniş kapsamlı kullanılmasının temelini 
atarak, mobiliteyi daha verimli, çevre dostu ve konforlu hale getirmeyi hedeflemektedir.

Orijinal 
donanım 
uzmanlığı 
garantidir.

MAHLE'nin ürün yelpazesi, geniş bir sis-

tem uzmanlığına dayanmakta ve motor 

sistemleri ve bileşenleri ile filtrasyonun 

yanı sıra güç aktarma sistemleri alanında-

ki tüm önemli hususları kapsamaktadır. 

MAHLE'nin diğerlerinin yanında elekt-

rikli ulaşım araçları için entegre sistem 

çözümleri sunabileceği şekilde, bunlara 

elektrikli ve elektronik bileşenler ve sis-

temlere yönelik teknik bilgi eklenmektedir.

Motor soğutma ve araç iklimlendirme ala-

nında önde gelen orijinal donanım üretici-

lerinden biri olan BEHR'in çoğunluk his-

sesinin 2013 yılında devralınması, Delphi 

Automotive PLC’nin termal yönetim sis-

temleri bölümünün 2015 yılında devralın-

ması ve MAHLE Grubu’na yeni entegre 

edilen klima kompresörleri ürün grubu 

sayesinde MAHLE, orijinal donanım üre-

ticisi olarak sahip olduğu lider konumu-

nu termal yönetim sistemleri alanında da 

geliştirmeye devam etmiş ve bu sayede 

motor soğutma ve araç iklimlendirme ala-

nında, önde gelen tüm araç üreticilerinin 

yetkin teknoloji ortağı olmuştur.

MAHLE ürünleri, dünya çapında en azın-

dan her iki araçtan birine monte edilmiş 

durumdadır. Yarış pistlerinde ve yolların 

dışında da MAHLE bileşenleri ve sistem-

leri onlarca yıldır başarılı bir şekilde kulla-

nılmaktadır. 

Behr Hella Service’in devralınmasıyla 

MAHLE Aftermarket, 2020 yılından itiba-

ren termal yönetim sistemleri alanında bir 

komple tedarikçi olacak ve kapsamlı oriji-

nal donanım uzmanlığıyla, araç servislerini 

de bütüncül olarak destekleyebilecektir.

Kesinlikle  
en iyi karar.

Your best choice!
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Verimli termal yönetim, 
giderek daha önemli hale 
geliyor. Behr Hella Service’in  
devralınması sayesinde, 
araç servislerinin başarılı 
çalışmalarını optimum sevi-
yede desteklemekteyiz. 
Olaf Henning 

MAHLE Aftermarket GmbH Genel Müdürü ve 

MAHLE Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Hepsi tek 
elden.

Geleceği kazanmak isteyen, 
kendisini gelecek için güvenli 
bir biçimde hazırlamalıdır. 
Örneğin güçlü stratejik ortaklık-
larla. Çünkü birlik içerisinde çok 
daha iyi ilerleme sağlanabilir. 

Behr Hella Service’in MAHLE tarafından 

devralınması, araç servislerine ve bayilere 

yeni mobilite alanında daha iyi bir destek 

sunabilmek için atılmış somut bir adımdır. 

Her iki ürün programı, mükemmel şekilde 

birbirini tamamlıyor; birlikte tüm tahrik sis-

temi türleri için klima ve soğutma alanları-

nı eksiksiz bir şekilde kapsıyoruz.

İşiniz için önemli olan tüm ürün ve çözüm-

lere, mümkün olduğunca kolay ve hızlı bir 

şekilde erişim sağlamanız gerekir. Yedek 

parçaların yanı sıra klima servis cihazları 

ve arıza teşhisi, teknik eğitimler, onarım 

ve bakım bilgileri de bunlara dahildir. 

Çünkü, verimli bir termal yönetim sistemi 

gelecekte giderek daha önemli bir rol oy-

nayacak, hem de tüm motor güç aktarım 

sistemi ve mekanizması teknolojilerinde. 

Kısaca: Motor kaputlarının altından ho-

murtu veya vızıltı sesleri gelmesi o kadar 

önemli değil; işletmenizin termal yönetim 

sistemi alanında da geleceğe hazırlıklı ol-

ması için, MAHLE Aftermarket size her 

şeyi sağlar.

9.000 kereden daha fazla kalite 

MAHLE Aftermarket, yaklaşık 25 ürün 

grubunda 9.000’den fazla kaliteli ürün-

le, klima ve soğutma alanlarını tamamen 

kapsamaktadır. 

Termal yönetim sistemleri için hazır!
MAHLE sadece bir parça tedarikçisi değildir, MAHLE bir çözüm sağlayıcısıdır. Özellikle arıza teşhisi 
ve servis ekipmanları ve donanımı konularında kapsamlı bir çözüm sunuyoruz! Ürün ve hizmetlerimiz, 
bütüncül bir sistemde birleşmektedir. 2020 yılının başlarından beri, tüm termal yönetim sistemleri 
yedek parçalarını MAHLE şemsiye markası altındaki BEHR satış markamızla tek elden almaktasınız. 
Buna ek olarak, başarınız için, örneğin teknik eğitimler, bakım bilgileri, işlev ve montaj videoları, bir 
biletleme sistemi ve cazip bir satış desteği gibi sayısız hizmetten yararlanabilirsiniz.

İklimlendirme ve motor soğutma konusunda, MAHLE 
Aftermarket ile her açıdan yetkin bir konumdasınız.

Termal yönetim sistemi gibi hassas bir sistemde, tüm bileşenler 

tıpkı iyi koordine edilmiş bir ekip gibi, aşırı sıcak ve yüksek basınç 

altında birlikte çalışır. Tüm modüller birbirleri ile yüzde yüz uyumludur. 

Burada, teknoloji yetkinliği, güç tasarımı, hassas ayar ve malzeme 

kalitesi birbiriyle uyumludur. 

MAHLE şemsiye markası altındaki BEHR satış markasının yüksek 

kaliteli parçalarını tekrar tekrar seçmek için birçok neden vardır.

Your best choice!
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Kabin filtreleri

Klima servis cihazlarıSensörler

Klima kompresörleri

Visco® fanlar/fanlar

Klima şalterleri

Klima kondansatörleri

Radyatörler

Klima hortum grupları

Radyatörler/ 
kondansatör fanları

Su pompaları Elektrikli su pompaları Su pompası kitleri

Filtre kurutucular  
ve akümülatörler

Kabin ısı eşanjörleri

Elektrikli klima  
kompresörleri 

Klima kompresörü  
yağları

Klima fan regülatörleri  
ve rezistansları

Kabin fanları

Genleşme supapları

Orifis tüpleri

Klima aktüatörleri

Tamamen endişesiz!

Termostatlar

Termal sensörler

Egzoz gazı devridaim 
soğutucuları

Genleşme hazneleriİntercooler'ler

Visco® kavramalar/ 
fan kavramaları

Yağ radyatörleri Evaporatörler

İmkansız diye bir şey yoktur! 
MAHLE, her türlü uygulama ve 
her türlü gereksinim için herkesin 
en uygun çözüme sahip olduğu 
bir portföy sunmaktadır. 

Your best choice!

İçten yanmalı motorlu, hibrit veya elektrik motorlu olması hiç fark etmez; tüm otomobillerde ortak olan 
bir özellik vardır: yani bakımı yapılması ve gerektiğinde değiştirilmesi gereken birçok parça. İşte tam 
bu noktada, kapsamlı termal yönetim sistemi ürün yelpazesi ile MAHLE devreye girmektedir!
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MAHLE, transporterler ve ticari araçlar iş kolunda da büyüktür: Sadece motor bileşenleri,  
marş motorları ve alternatörler, filtreler veya turboşarjlar alanında tüm araçların büyük bir  
kısmını kapsamakla kalmıyoruz; kapsamlı ürün gamımız ile aynı zamanda termal yönetim  
sistemleri alanında da en ön saflarda yer alıyoruz!

Büyük araçlar,  
büyük ürün gamı!

Genleşme hazneleri

Ticari araçlar için termal yönetim 
sistemleri alanında da özellikle 
geniş bir ürün ve hizmet 
yelpazesiyle temsil edilmekteyiz.

Kabin filtreleri

Sensörler

Klima kompresörleri

Visco® fanlar/fanlar Klima şalterleri

Klima kondansatörleriRadyatörler

Su pompaları Filtre kurutucular  
ve akümülatörler

Kabin ısı eşanjörleri

Elektrikli klima  
kompresörleri 

Klima fan regülatörleri  
ve rezistansları

Kabin fanları

Genleşme supapları Orifis tüpleri

Klima aktüatörleri

Termostatlar

Termal sensörler

Egzoz gazı devridaim 
soğutucuları

İntercooler'ler

Visco® kavramalar/ 
fan kavramaları

Evaporatörler

Your best choice!

Klima servis cihazlarıKlima hortum grupları Klima kompresörü  
yağları

Elektrikli su pompaları

Yağ radyatörleri
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MAHLE'de müşterinin ihtiyaçları her zaman ön plandadır. Bu nedenle, bağımsız Aftermarket 
pazarında araç iklimlendirme ve motor soğutmaya yönelik en kapsamlı premium ürün gamını 
sunuyoruz. Burada PREMIUM LINE, uzun kullanım ömürleri aracın tüm yaşam döngüsüne göre 
tasarlanmış olan orijinal ekipman kalitesinde yedek parçalar sunmaktadır. Bu parçalar, aşırı 
koşullarda bile en yüksek performansı sunar. 

Premium mu 
yoksa iyi bir 
standart mı?

PREMIUM LINE, orijinal ekipman kalitesin-

de yedek parçalar sunmakta ve MAHLE, 

AKG, Hanon ve diğer orijinal ekipman 

üreticileri tarafından üretilmekte olan yakl. 

4.500 ürünü kapsamaktadır.

Böylece, orijinal ekipman kalitesindeki 

PREMIUM LINE ürünleri, optimum sevi-

yeyi bekleyen müşteriler için ideal bir çö-

zümdür; bu ürünler özellikle uzun ömürlü 

olup, aşırı koşullarda bile en yüksek per-

formansı sunarlar.

Net ve anlaşılır kalite 
farklılaşması

Kataloglarda genellikle araçla eşleşen 

iki ürün seçenek olarak gösterilir; her 

PREMIUM LINE ürün için uygun bir ta-

nımlama bulunabilir. Aynı şekilde, ambalaj 

etiketlerinin ve bizzat parçaların üzerinde 

PREMIUM LINE etiketi görülebilir. Böyle-

ce, net ve anlaşılır bir ürün sınıflandırması 

sayesinde, kutunun içerisinde ne teslim 

edildiği her zaman güvenlidir. 

Standart her zaman iyidir

Orijinal ekipmana eşdeğer kalitede, 

PREMIUM LINE eklentisi olmayan yak-

laşık 3.000 standart ürün, iyi bir perfor-

mans sunmakta ve mükemmel fiyat/

performans oranı ile ekonomik bir çözüm 

oluşturmaktadır. Uygun fiyata iyi kalite.

Ve en önemlisi: PREMIUM LINE veya 

standart, en uygun ürünlerle ve yararlı hiz-

metlerle müşterilerinizi mutlu eder, böylece 

tekrar gelmelerini sağlarsınız.

Seçim sizin!

OE kalitesinde PREMIUM LINE –  
optimum seviyeyi bekleyen müşteriler için.

Your best choice!



26 27

Gelecek, iki misli daha  
heyecanlı olacak!

Konforlu bir sıcaklık garanti –  
hem insanlar hem de araçlar için

Öngörüldüğü gibi, güncel gelişme bu şekilde devam edecek 

olursa, araç servislerinde sadece içten yanmalı motorlu araçlar 

değil, giderek daha fazla sayıda hibrit ve elektrikli araç görece-

ğiz. Bir şey daha şimdiden kesin: Termal yönetim sistemleri, o 

zaman da önemli bir rol oynayacak. 

Bir hibrit veya elektrikli aracın tahrik ünitesi, yüksek performans-

lar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bu araçlardaki sistemler 

bazen aşırı gerilimle çalışır. Aracın menzili ve akünün kullanım 

ömrü üzerinde büyük bir etkiye sahip olan sistemin ve münfe-

rit parçaların doğru sıcaklık kontrolü de bir o kadar önemlidir. 

Sadece yolcu kabininin kışın ısıtılması ve yazın iklimlendirilme-

si değil, aynı zamanda elektromotorun, güç elektroniğinin ve 

akünün de sürekli olarak optimum bir sıcaklık aralığında tutul-

ması gerekmektedir. Bu, aküyü sıcak tutmak için kışın ısıtma, 

yazın soğutma yapılması anlamına gelir. Soğutma, aküyü şarj 

veya deşarj ederken de gereklidir. Elektromotor ve güç elekt-

roniği de aynı şekilde soğutulmalıdır. 

Bunun için, soğutucu, akü radyatörü, elektrikli klima kompre-

sörü, düşük sıcaklık radyatörü ve elektrikli soğutma sıvısı pom-

pasından, yüksek voltajlı ısıtıcılara kadar, bakımı yapılması ve 

duruma göre değiştirilmesi gereken çok sayıda bileşene sahip, 

zekice tasarlanmış bir sisteme gereksinim vardır.

Kapsamlı bir ürün portföyü ve çok çeşitli bir hizmet yelpaze-

siyle, termal yönetim sistemleri dünyasında sizi bugün ve ge-

lecekte güvenli bir şekilde yönlendirecek ve eşlik edeceğiz.

Yarışı kim yapacak? MAHLE olarak biz, içten yanmalı motorların daha uzun süre bize eşlik edeceğine 
inanıyoruz. Bununla birlikte, elektrikli ulaşım araçlarının ve aynı zamanda diğer alternatif motor güç 
aktarım sistemi ve mekanizması teknolojilerinin ve yakıtların da geleceğin bir parçası olduğunu 
biliyoruz. Bu nedenle, her iki yolu da izlemeye devam edeceğiz ve bu iki yolun her biri için de uygun 
ürünlerin yanı sıra kapsamlı bir hizmet sunacağız. MAHLE'nin iki stratejisi - bugün ve yarın için.

İçten yanmalı motorlar daha uzun  
süre bize eşlik edecek – elektrikli  
ulaşım araçları ve aynı zamanda diğer  
alternatif motor güç aktarım sistemi  
ve mekanizması teknolojileri geleceğin  
bir parçasıdır.

Your best choice!

MAHLE’nin termal yönetim 

sistemi hakkında daha fazla 

bilgiyi şurada bulabilirsiniz:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 
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