
Your best choice!
Η δική μας πλήρης  
θερμοδιαχείριση.
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Ψύχουμε τη θερμότητα.



04 05

Ζεσταίνουμε το κρύο.
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Κάνουμε πράξη την άνεση.
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Και την πρόοδο δυνατή.
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Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη.
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Αυτά που μπορούμε  
να κάνουμε σήμερα ...
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... θα τα κάνουμε και αύριο.
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Η MAHLE είναι ένας κορυφαίος παγκοσμίως αναπτυξιακός εταίρος και προμηθευτής της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το έδαφος και αναπτύσσει τεχνολογίες για την κίνηση 
του αύριο. Σκοπός του ομίλου MAHLE είναι η διαμόρφωση της κίνησης με έναν πιο αποτελεσματικό, 
οικολογικό και άνετο τρόπο βελτιστοποιώντας τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, προωθώντας 
τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μία ευρεία αποδοχή και 
επαρκή εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης.

Με εγγυημένη 
την ικανότητα 
αρχικού  
εξοπλισμού.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της MAHLE 

βασίζεται σε μία ευρεία ικανότητα του συ-

στήματος και καλύπτει με τα συστήματα 

και τα εξαρτήματα κινητήρων, αλλά και 

τη διήθηση, όλα τα σημαντικά ζητήματα 

γύρω από το σύστημα ισχύος. Εδώ προ-

στίθεται η τεχνογνωσία γύρω από τα ηλε-

κτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και 

συστήματα, με τη MAHLE να προσφέρει, 

μεταξύ άλλων, ενσωματωμένες λύσεις 

συστημάτων για την ηλεκτροκίνηση.

Με την πλεοψηφική εξαγορά της BEHR 

το 2013, ενός εκ των κορυφαίων κατα-

σκευαστών αρχικού εξοπλισμού στον 

τομέα ψύξης κινητήρων και κλιματισμού 

οχημάτων, την ανάληψη του τμήματος 

θερμοδιαχείρισης της Delphi Automotive 

PLC το 2015 και την ενσωμάτωση στον 

όμιλο MAHLE της ομάδας προϊόντων συ-

μπιεστών κλιματιστικών, η MAHLE εδραί-

ωσε ακόμη περισσότερο την ηγετική της 

θέση ως κατασκευαστής αρχικού εξο-

πλισμού στον τομέα θερμοδιαχείρισης, 

αποτελώντας έτσι έναν ικανό τεχνολο-

γικό συνεργάτη για όλους τους κορυ-

φαίους κατασκευαστές οχημάτων στον 

τομέα ψύξης κινητήρων και κλιματισμού 

οχημάτων.

Προϊόντα της MAHLE είναι εγκατεστημέ-

να τουλάχιστον σε κάθε δεύτερο όχημα 

παγκοσμίως. Αλλά και στις αγωνιστικές 

πίστες του κόσμου, καθώς και εκτός 

δρόμου, τα εξαρτήματα και τα συστή-

ματα της MAHLE χρησιμοποιούνται με 

επιτυχία εδώ και δεκαετίες. 

Με την εξαγορά της Behr Hella Service, 

η MAHLE Aftermarket θα προσφέρει από 

το 2020 ολοκληρωμένες λύσεις θερμοδι-

αχείρισης στηρίζοντας εξ ολοκλήρου τα 

συνεργεία με την εκτεταμένη ικανότητά 

της σε λύσεις αρχικού εξοπλισμού.

Η καλύτερη απόφαση  
με ασφάλεια.

Your best choice!
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Όλα από  
μία πηγή.

Όποιος θέλει να κερδίζει 
μελλοντικά, πρέπει να κάνει 
τα κατάλληλα βήματα προς 
το μέλλον. Για παράδειγμα 
μέσω ισχυρών στρατηγικών 
συνεργασιών. Διότι ενωμένοι 
κινούμαστε σαφώς καλύτερα. 

Η εξαγορά της Behr Hella Service από τη 

MAHLE είναι ένα συνεπές βήμα για ακό-

μη καλύτερη στήριξη των συνεργείων και 

του εμπορίου σε θέματα της νέας κινη-

τικότητας. Τα δύο προγράμματα προϊ-

όντων αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά 

- από κοινού καλύπτουμε ομαλά τους 

κλάδους κλιματισμού και ψύξης για όλα 

τα είδη μετάδοσης κίνησης.

Θα έχετε όσο το δυνατόν πιο εύκολη και 

γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα 

και τις λύσεις που είναι σημαντικά για τη 

δουλειά σας. Εδώ, εκτός των ανταλλα-

κτικών, συγκαταλέγονται συσκευές σέρ-

βις κλιματιστικών και διάγνωση, τεχνικές 

εκπαιδεύσεις, πληροφορίες επισκευής 

και συντήρησης. Διότι στο μέλλον η απο-

τελεσματική θερμοδιαχείριση θα παίζει 

έναν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο – και 

μάλιστα σε όλες τις τεχνολογίες μετάδο-

σης κίνησης. 

Με λίγα λόγια: Ανεξαρτήτως του κινητή-

ρα που βρίσκεται κάτω από το καπό, η 

MAHLE Aftermarket σάς προσφέρει τα 

πάντα, ώστε η επιχείρησή σας να παρα-

μείνει στο μέλλον σε φόρμα στον τομέα 

της θερμοδιαχείρισης.

Πάνω από 9.000 
εξαρτήματα ποιότητας 

Με περισσότερα από 9.000 προϊόντα 

ποιότητας σε περίπου 25 ομάδες προ-

ϊόντων η MAHLE Aftermarket καλύπτει 

πλήρως τους τομείς κλιματισμού και 

ψύξης. 

Έτοιμοι για τη θερμοδιαχείριση!
Η MAHLE δεν είναι απλώς ένας προμηθευτής ανταλλακτικών, η MAHLE είναι ένας προμηθευτής 
λύσεων. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις κυρίως σε θέματα διάγνωσης και εξοπλισμού των 
συνεργείων! Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Από 
τις αρχές του 2020 θα λαμβάνετε όλα τα ανταλλακτικά θερμοδιαχείρισης της εταιρείας πωλήσεων 
BEHR υπό την ελέγχουσα εταιρεία MAHLE από μία πηγή. Επίσης, μπορείτε να αξιοποιείτε άπειρες 
προσφορές υπηρεσιών για την επιτυχία σας, όπως για παράδειγμα τεχνικές εκπαιδεύσεις, 
πληροφορίες συντήρησης, βίντεο λειτουργίας και τοποθέτησης, ένα σύστημα ticketing, καθώς και 
ελκυστικές υπηρεσίες υποστήριξης πωλήσεων.

Με τη MAHLE Aftermarket είστε πλήρως εξασφαλι-
σμένοι σε θέματα κλιματισμού και ψύξης κινητήρων.

Σε ένα ευαίσθητο σύστημα, όπως αυτό της θερμοδιαχείρισης, όλα 

τα στοιχεία εργάζονται από κοινού σαν μία ομάδα κάτω από συν-

θήκες θερμότητας και υψηλής πίεσης. Όλες οι μονάδες είναι 

πλήρως εναρμονισμένες μεταξύ τους. Εδώ συνδυάζονται η τεχνο-

λογική ικανότητα, το εύρος απόδοσης, η ακρίβεια και η ποιότητα 

των προϊόντων. 

Είναι πολλοί, λοιπόν, οι λόγοι για να αποφασίσετε υπέρ των εξαρ-

τημάτων ποιότητας της BEHR υπό την ελέγχουσα εταιρεία MAHLE.

Your best choice!

Η αποτελεσματική θερμο-
διαχείριση γίνεται ολοένα 
και πιο σημαντική. Χάρη 
στην εξαγορά της Behr 
Hella Service στηρίζουμε 
ιδανικά την επιτυχημένη 
λειτουργία των συνεργείων.
Olaf Henning 

Διευθυντής της MAHLE Aftermarket GmbH  

και μέλος της Διοίκησης του Ομίλου MAHLE
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Φίλτρα εσωτερικού  
χώρου

Συσκευές σέρβις  
κλιματιστικών

Αισθητήρες

Κομπρεσέρ A /C

Ανεμιστήρες Visco®/ 
Ανεμιστήρες

Διακόπτες A /C

Πυκνωτές A /C

Ψυγεία ψυκτικού  
μέσου

Ομάδες εύκαμπτων 
σωλήνων A /C

Ανεμιστήρες ψυγείων 
ψυκτικού μέσου/πυ-

κνωτών

Αντλίες νερού Ηλεκτρικές  
αντλίες νερού

Σετ αντλιών νερού

Φίλτρα-ξηραντήρες 
και συσσωρευτές

Εναλλάκτες θερμότητας  
εσωτερικού χώρου

Ηλεκτρικά  
κομπρεσέρ A /C

Λάδια συμπιεστών A/C

Ρυθμιστές φυσητήρων  
A /C και αντιστάσεις

Φυσητήρες  
εσωτερικού χώρου

Εκτονωτικές βαλβίδες

Σωλήνες  
μέτρησης ροής

Ενεργοποιητές A /C

Εντελώς ξέγνοιαστα!

Θερμοστάτες

Βύσματα  
θερμοστοιχείων

Ψυγεία ανακυκλοφορίας  
καυσαερίων

Δεξαμενές  
εξισορρόπησης

Ψύκτες αέρα  
τροφοδοσίας

Συμπλέκτες Visco®/ 
Συμπλέκτες ανεμιστήρα

Ψυγεία λαδιού Εξατμιστές

Δεν γίνεται, δεν υπάρχει! 
Η MAHLE προσφέρει ένα 
χαρτοφυλάκιο, με το οποίο όλοι 
έχουν έτοιμη την κατάλληλη λύση 
για κάθε χρήση και κάθε απαίτηση. 

Your best choice!

Μονάδες καύσης, υβριδικά συστήματα, ηλεκτροκίνητα ποδήλατα - όλα έχουν ένα κοινό:  
μία σειρά εξαρτημάτων που πρέπει να συντηρηθούν και εάν χρειαστεί να αντικατασταθούν.  
Και εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η MAHLE με το εκτενές πρόγραμμα προϊόντων της  
γύρω από τη θερμοδιαχείριση!
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Η MAHLE έχει αναπτυχθεί και στον τομέα φορτηγών και οχημάτων επαγγελματικής χρήσης: 
Καλύπτουμε ένα μεγάλο μέρος όλων των οχημάτων σε εξαρτήματα κινητήρων, μίζες και  
δυναμό, φίλτρα και τουρμπίνες - παράλληλα όμως βρισκόμαστε στην πρώτη σειρά με τη  
μεγάλη ποικιλία μας και στον τομέα της θερμοδιαχείρισης!

Μεγάλα οχήματα,  
μεγάλη ποικιλία!

Δεξαμενές  
εξισορρόπησης

Εκπροσωπούμε, ταυτόχρονα,  
και τον τομέα θερμοδιαχείρισης για 
οχήματα επαγγελματικής χρήσης 
με ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 
προϊόντων και προσφορών σέρβις.

Φίλτρα εσωτερικού  
χώρου

Αισθητήρες

Κομπρεσέρ A /C

Ανεμιστήρες Visco®/ 
Ανεμιστήρες

Διακόπτες A /C

Πυκνωτές A /CΨυγεία ψυκτικού  
μέσου

Αντλίες νερού Φίλτρα-ξηραντήρες 
και συσσωρευτές

Εναλλάκτες θερμότητας  
εσωτερικού χώρου

Ηλεκτρικά  
κομπρεσέρ A /C

Ρυθμιστές φυσητήρων  
A /C και αντιστάσεις

Φυσητήρες  
εσωτερικού χώρου

Εκτονωτικές  

βαλβίδες

Σωλήνες  
μέτρησης ροής

Ενεργοποιητές A /C

Θερμοστάτες

Βύσματα  
θερμοστοιχείων

Ψυγεία ανακυκλοφορίας  
καυσαερίων

Ψύκτες αέρα  
τροφοδοσίας

Συμπλέκτες Visco®/ 
Συμπλέκτες ανεμιστήρα

Εξατμιστές

Your best choice!

Συσκευές σέρβις  
κλιματιστικών

Φίλτρα εσωτερικού  
χώρου

Λάδια συμπιεστών A/C

Ηλεκτρικές  
αντλίες νερού

Ψυγεία λαδιού



24 25

Στη MAHLE οι ανάγκες του πελάτη βρίσκονται πάντα σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό και προσφέρουμε 
την πιο ευρεία premium ποικιλία σε θέματα κλιματισμού οχημάτων και ψύξης κινητήρων στην 
ελεύθερη αγορά aftermarket. Η σειρά PREMIUM LINE προσφέρει ανταλλακτικά κορυφαίας 
ποιότητας με μέγιστη απόδοση, των οποίων η διάρκεια ζωής προορίζεται για ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής του οχήματος. Έχουν μέγιστη απόδοση ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης. 

Premium 
ή καλά 
Standard 
προϊόντα;

Η σειρά PREMIUM LINE προσφέρει 

ανταλλακτικά κορυφαίας ποιότητας με 

μέγιστη απόδοση περιλαμβάνοντας περ. 

4.500 προϊόντα, τα οποία κατασκευά-

ζονται από τις εταιρείες BEHR, AKG, 

VISTEON και άλλους κατασκευαστές με 

ικανότητα αρχικού εξοπλισμού.

Τα προϊόντα της σειράς PREMIUM LINE 

αποτελούν, έτσι, την ιδανική λύση για πε-

λάτες που απαιτούν τελειότητα - έχουν 

εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και μέ-

γιστη απόδοση ακόμη και υπό ακραίες 

συνθήκες χρήσης.

Σαφής διαφοροποίηση 
ως προς την ποιότητα

Στους καταλόγους απεικονίζονται συχνά 

δύο κατάλληλα για το εκάστοτε όχημα 

προϊόντα προς επιλογή - σε κάθε προϊ-

όν της σειράς PREMIUM LINE θα βρείτε 

μία αντίστοιχη σήμανση. Η επισήμανση 

PREMIUM LINE φαίνεται τόσο στις ετι-

κέτες συσκευασίας όσο και στα ίδια τα 

εξαρτήματα. Χάρη λοιπόν στη σαφή κα-

τηγοριοποίηση των προϊόντων μπορείτε 

να είστε ανά πάσα στιγμή σίγουροι για το 

τι υπάρχει μέσα στο κουτί. 

Τα Standard προϊόντα 
είναι πάντα καλά

Τα περίπου 3.000 Standard προϊόντα χω-

ρίς την προσθήκη PREMIUM LINE προ-

σφέρουν καλή απόδοση και αποτελούν 

μία οικονομική λύση με εξαιρετική σχέση 

τιμής-απόδοσης. Καλή ποιότητα σε καλή 

τιμή.

Και το σημαντικότερο: Με τα κατάλληλα 

προϊόντα, PREMIUM LINE ή Standard, 

και τις βοηθητικές υπηρεσίες κάνετε χα-

ρούμενους τους πελάτες σας - φροντί-

ζοντας να έρθουν ξανά.

Εσείς επιλέγετε!

PREMIUM LINE - η ιδανική λύση για πελάτες που δεν 
συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

Your best choice!
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Το μέλλον θα είναι  
διπλά συναρπαστικό!

Εγγυημένη θερμοκρασία άνεσης -  
για τον άνθρωπο αλλά και το αυτοκίνητο

Εάν τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με τα προγνωστικά, 

τότε θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερα υβριδικά και ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα στα συνεργεία, όχι μόνο εσωτερικής καύσης. 

Ένα πράγμα είναι ήδη σίγουρο: Η θερμοδιαχείριση θα παίξει 

και σε αυτήν την περίπτωση σημαντικό ρόλο. 

Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενός υβριδικού ή 

ηλεκτρικού οχήματος είναι σχεδιασμένο για υψηλές επιδόσεις. 

Γι' αυτό και τα συστήματα εδώ λειτουργούν εν μέρει με ακραί-

ες τάσεις. Καθίσταται ολοένα σημαντικότερη η σωστή ρύθμι-

ση της θερμοκρασίας του συστήματος και των μεμονωμένων 

στοιχείων - κάτι που έχει μεγάλη επιρροή στην εμβέλεια του 

οχήματος και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όχι μόνο ο 

χώρος των επιβατών πρέπει να θερμαίνεται τον χειμώνα και 

να κλιματίζεται το καλοκαίρι, αλλά και η θερμοκρασία του 

ηλεκτροκινητήρα, του ηλεκτρονικού συστήματος ισχύος και 

της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται διαρκώς σε ένα ιδανικό 

θερμοκρασιακό εύρος. Αυτό σημαίνει πρόσθετη θέρμανση 

τον χειμώνα, ώστε να διατηρείται ζεστή η μπαταρία, και ψύξη 

το καλοκαίρι. Η ψύξη απαιτείται και κατά τη φόρτιση και εκ-

φόρτιση της μπαταρίας. Ο ηλεκτροκινητήρας και το ηλεκτρο-

νικό σύστημα ισχύος πρέπει επίσης να ψύχονται. 

Γι' αυτό και χρειάζεται ένα έξυπνο σύστημα με πολλά εξαρ-

τήματα - από ψυγείο, ψύκτη μπαταρίας, ηλεκτρικό κομπρεσέρ 

κλιματισμού, ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας, ηλεκτρική αντλία 

ψυκτικού μέσου, μέχρι και πρόσθετους θερμαντήρες υψηλής 

τάσης - τα οποία πρέπει να συντηρούνται και εάν χρειάζεται 

να αντικαθίστανται.

Με ένα ευρύ πρόγραμμα προϊόντων και διάφορες προσφορές 

σέρβις σάς κατευθύνουμε και σας συνοδεύουμε με ασφάλεια, 

σήμερα και στο μέλλον, στον κόσμο της θερμοδιαχείρισης.

Ποιος κερδίζει την κούρσα; Εμείς στη MAHLE πιστεύουμε ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα 
μας συνοδεύει για πολύ ακόμα. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι το μέλλον ανήκει στην ηλεκτροκίνηση, 
αλλά και σε άλλες εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης και καύσιμα. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε 
να ακολουθούμε και τους δύο δρόμους - και να προσφέρουμε για τον κάθε δρόμο τα κατάλληλα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η διπλή στρατηγική της MAHLE - για σήμερα και για αύριο.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης 
θα μας συνοδεύει για πολύ ακόμα 
- το μέλλον όμως ανήκει στην 
ηλεκτροκίνηση, αλλά και σε άλλες 
εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης.

Your best choice!

Περισσότερες πληροφορίες  

σχετικά με τη θερμοδιαχείριση 

της MAHLE θα βρείτε εδώ:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 - 46 

70376 Stuttgart /Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com M
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