
Your best choice!
Komponenty do  
zarządzania temperaturą.
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Gdy ciepło – chłodzimy.
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Gdy zimno – ogrzewamy.
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Dzięki nam odczujesz komfort...
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...i lepsze parametry jazdy.



10 11

Stawiamy na rozwój.
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To, co potrafimy dzisiaj...
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... jutro zrobimy lepiej.
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MAHLE to jeden z wiodących międzynarodowych partnerów rozwojowych i poddostawców 
przemysłu motoryzacyjnego oraz lider mobilności przyszłości. Dzięki staraniom koncernu MAHLE 
mobilność staje się bardziej wydajna, przyjazna dla środowiska i komfortowa poprzez dalszą 
optymalizację silnika spalinowego, promowanie wykorzystania paliw alternatywnych i jednoczesne 
tworzenie podstaw dla szerokiej akceptacji i kompleksowego wdrożenia elektromobilności.

Gwarantowane  
kompetencje 
OEM.

Portfel produktów MAHLE jest oparty na 

szerokich kompetencjach systemowych. 

Układy i podzespoły silnikowe oraz filtra-

cyjne obejmują wszystkie ważne funkcje 

związane z układem napędowym. Po-

nadto MAHLE posiada know-how w za-

kresie elektrycznych i elektronicznych 

podzespołów i systemów, dzięki czemu 

oferuje również zintegrowane rozwiąza-

nia m.in. dla sektora elektromobilności.

Dzięki większościowemu przejęciu firmy 

BEHR w 2013 r., jednego z wiodących 

producentów wyposażenia fabryczne-

go (OEM) do układów chłodzenia silnika 

i  klimatyzacji pojazdów, przejęciu pionu 

zarządzania temperaturą spółki Delphi 

Automotive PLC w 2015  r. oraz nowej, 

zintegrowanej w koncernie MAHLE gru-

pie produktów – kompresorów do kli-

matyzacji, firma MAHLE jeszcze bardziej 

ugruntowała swoją wiodącą pozycję jako 

producent wyposażenia fabrycznego 

również w obszarze zarządzania tem-

peraturą, stając się kompetentnym part-

nerem technologicznym dla najważniej-

szych producentów pojazdów w zakresie 

układów chłodzenia silnika i klimatyzacji 

pojazdów.

Komponenty MAHLE są instalowane 

w  co najmniej co drugim pojeździe na 

świecie. Podzespoły i systemy MAHLE 

są z powodzeniem używane od dziesię-

cioleci również na torach wyścigowych 

i w zastosowaniach terenowych na całym 

świecie. 

Wraz z przejęciem Behr Hella Service, 

MAHLE Aftermarket stanie się od 2020 r. 

kompleksowym dostawcą w zakresie za-

rządzania temperaturą, a dzięki zaawan-

sowanym kompetencjom OEM będzie 

w stanie zapewnić również całościowe 

wsparcie dla warsztatów.

Pewność najlepszego wyboru.

Your best choice!
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Skuteczne zarządzanie 
temperaturą jest coraz 
ważniejsze. Dzięki prze-
jęciu firmy Behr Hella 
Service będziemy opty-
malnie wspierać efek-
tywną pracę warsztatów. 
Olaf Henning 

Dyrektor zarządzający MAHLE Aftermarket GmbH 

i członek kierownictwa koncernu MAHLE

Wszystko 
od jednego 
dostawcy.

Aby osiągać zyski w przyszło-
ści, już dziś należy się odpo-
wiednio na nią przygotować. 
Na przykład poprzez nawiąza-
nie silnego partnerstwa stra-
tegicznego. Wspólnie można 
osiągnąć znacznie więcej. 

Przejęcie spółki Behr Hella Service przez 

MAHLE to konsekwentny krok w kierun-

ku zapewnienia jeszcze lepszego wspar-

cia dla warsztatów i handlu w zakresie 

nowej mobilności. Obie oferty produktów 

uzupełniają się idealnie – razem spójnie 

pokrywamy zapotrzebowanie w zakresie 

klimatyzacji i chłodzenia dla wszystkich 

rodzajów napędów.

Dostęp do produktów i rozwiązań istot-

nych w pracy warsztatu powinien być 

tak prosty i szybki, jak to tylko możliwe. 

Oprócz części zamiennych oferujemy 

również urządzenia do serwisowania 

i diagnostyki klimatyzacji, szkolenia tech-

niczne oraz informacje dotyczące napra-

wy i konserwacji. W przyszłości efek-

tywne zarządzanie temperaturą będzie 

odgrywać coraz większą rolę we wszyst-

kich technikach napędowych. 

Krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy 

pod maską silnika słychać warkot, czy 

szum, MAHLE Aftermarket oferuje swo-

im klientom wszystko, co potrzebne do 

efektywnego zarządzania temperaturą 

w przyszłości.

Ponad 9000 razy jakość 

MAHLE Aftermarket ma w asortymencie 

ponad 9000 wysokiej jakości artykułów 

w 25 grupach produktów, dzięki czemu 

całkowicie spełni oczekiwania klientów 

w obszarze klimatyzacji i chłodzenia. 

Gotowi na zarządzanie temperaturą!
MAHLE jest nie tylko dostawcą części – MAHLE to także dostawca rozwiązań. Oferujemy kom-
pleksowe rozwiązania przede wszystkim z zakresu diagnostyki i wyposażenia warsztatów. Nasze 
produkty i usługi współtworzą uzupełniający się system. Od początku 2020 r. nasi klienci będą 
mogli otrzymać z jednej firmy wszystkie części zamienne do zarządzania temperaturą marki BEHR 
pod marką nadrzędną MAHLE. Ponadto dostępne będą dodatkowe usługi, takie jak np. szkolenia 
techniczne, informacje o konserwacji, filmy wideo o działaniu i montażu, system zgłoszeń serwiso-
wych oraz atrakcyjne wsparcie sprzedaży.

W segmencie klimatyzacji i chłodzenia silnika MAHLE 
Aftermarket oferuje wszechstronne kompetencje.

W zaawansowanym układzie służącym do zarządzania temperaturą 

wszystkie podzespoły współpracują ze sobą w warunkach wysokiej 

temperatury i wysokiego ciśnienia niczym zgrany zespół. Wszystkie 

moduły są w 100% dopasowane do siebie. Tu spotykają się kom-

petencje technologiczne, wydajność, dokładność dopasowania oraz 

jakość materiału. 

To najlepsze powody, aby za każdym razem decydować się na 

wysokiej jakości części marki dystrybucyjnej BEHR pod marką 

nadrzędną MAHLE.

Your best choice!
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Filtry kabinowe

Urządzenia do  
serwisowania klimatyzacji

Czujniki

Kompresory  
klimatyzacji

Wentylatory Visco® / 
wentylatory

Przełączniki klimatyzacji

Skraplacze klimatyzacji

Chłodnice chłodziwa

Węże układu  
klimatyzacji

Wentylatory chłodnicy 
chłodziwa / skraplacza

Pompy wodne Elektryczne pompy 
wodne

Zestawy pompy 
wodnej

Filtry-osuszacze 
i zasobniki

Kabinowe  
wymienniki ciepła

Elektryczne kompresory 
klimatyzacji 

Oleje do kompresora  
klimatyzacji

Regulatory dmuchawy 
klimatyzacji i rezystory

Dmuchawy kabinowe

Zawory rozprężne

Dysze dławiące

Siłowniki układu 
klimatyzacji

Koniec problemów!

Termostaty

Czujniki  
temperatury

Chłodnice recyrkulacji 
spalin

Zbiorniki  
wyrównawcze

Chłodnice powietrza 
doładowującego

Sprzęgła Visco® / 
sprzęgła wentylatorów

Chłodnice oleju Parowniki

Dla nas nie ma rzeczy niemożli-
wych! MAHLE oferuje asortyment, 
w którym każdy znajdzie odpo-
wiednie rozwiązanie do danego 
zastosowania i wymogów. 

Your best choice!

Nie ma znaczenia, czy chodzi o pojazd spalinowy, hybrydę, czy pojazd elektryczny – wszystkie 
samochody mają jedną cechę wspólną: mianowicie zawierają szereg części, które należy 
serwisować i w razie potrzeby wymieniać. I właśnie tu wkracza MAHLE ze swoim bogatym  
asortymentem produktów do zarządzania temperaturą!
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MAHLE aktywnie działa również w branży pojazdów dostawczych i użytkowych – nie tylko  
w zakresie podzespołów silnikowych, rozruszników i alternatorów, filtrów czy turbosprężarek. 
Dostarczamy części do większości pojazdów a nasz bogaty asortyment jest bezkonkurencyjny 
także w zakresie zarządzania temperaturą.

Duże pojazdy,  
duży asortyment!

Zbiorniki  
wyrównawcze

Nasz wyjątkowo bogaty portfel 
produktów i usług obejmuje 
również produkty z zakresu 
zarządzania temperaturą do 
pojazdów użytkowych.

Filtry kabinowe

Czujniki

Kompresory  
klimatyzacji

Wentylatory Visco® / 
wentylatory

Przełączniki klimatyzacji

Skraplacze klimatyzacjiChłodnice chłodziwa

Pompy wodne Filtry-osuszacze  
i zasobniki

Kabinowe  
wymienniki ciepła

Elektryczne kompresory 
klimatyzacji 

Regulatory dmuchawy 
klimatyzacji i rezystory

Dmuchawy kabinowe

Zawory rozprężne Dysze dławiące

Siłowniki układu 
klimatyzacji

Termostaty

Czujniki  
temperatury

Chłodnice recyrkulacji 
spalin

Chłodnice powietrza 
doładowującego

Sprzęgła Visco® / 
sprzęgła wentylatorów

Parowniki

Your best choice!

Urządzenia do 
serwisowania klimatyzacji

Węże układu  
klimatyzacji

Oleje do kompresora  
klimatyzacji

Elektryczne pompy 
wodne

Chłodnice oleju
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W firmie MAHLE na pierwszym planie stawiamy potrzeby klienta. Dlatego oferujemy najbardziej 
kompleksowy na wolnym rynku wtórnym asortyment premium do układów klimatyzacji pojazdów 
i chłodzenia silnika. PREMIUM LINE to części zamienne w doskonałej jakości i z doskonałymi 
parametrami, których żywotność jest przewidziana na cały cykl życia pojazdu. Nawet w ekstre-
malnych warunkach zapewniają one najwyższą wydajność. 

Premium czy 
Standard?

PREMIUM LINE oferuje części zamien-

ne w doskonałej jakości z doskonałymi 

specyfikacjami. Ten segment obejmuje 

ok. 4500 produktów marek BEHR, AKG, 

VISTEON i innych producentów dostar-

czających wyposażenie w jakości OEM.

Produkty PREMIUM LINE są tym sa-

mym idealnym rozwiązaniem dla klientów 

o najwyższych wymaganiach – są wyjąt-

kowo wytrzymałe i nawet w ekstremal-

nych warunkach zapewniają najwyższą 

wydajność.

Jednoznaczna klasy-
fikacja jakości

W katalogach często prezentowane są do 

wyboru dwa produkty pasujące do pojaz-

du – przy każdym produkcie PREMIUM 

LINE znajduje się odpowiednie znako-

wanie. Etykietę PREMIUM LINE można 

znaleźć także na opakowaniach i samych 

częściach. Dzięki jednoznacznej klasyfi-

kacji produktu zawsze masz pewność, 

co jest dostarczane w kartonie. 

Standard – zawsze dobry wybór

3 tysiące produktów w jakości Standard 

spoza kategorii PREMIUM LINE zapew-

nia dobrą wydajność i stanowi ekono-

miczne rozwiązanie za sprawą doskona-

łego stosunku jakości do ceny. To dobra 

jakość w atrakcyjnej cenie.

A co najważniejsze: dzięki odpowiednim 

produktom PREMIUM LINE lub Standard 

oraz przydatnym usługom serwisowym 

Twój warsztat może zwiększyć zadowo-

lenie klientów – zyskując pewność, że 

wrócą.

Masz wybór!

PREMIUM LINE – idealne rozwiązanie  
dla klientów o najwyższych wymaganiach.

Your best choice!
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Przyszłość –  
podwójne wyzwanie

Gwarancja idealnej temperatury –  
dla ludzi i pojazdów

Jeśli sprawdzą się prognozy dotyczące przyszłych trendów, 

w warsztatach – oprócz pojazdów spalinowych – będą coraz 

częściej pojawiać się hybrydy i pojazdy elektryczne. Jedno jest 

pewne już teraz: zarządzanie temperaturą będzie odgrywać 

bardzo ważną rolę. 

Napędy elektryczne w pojazdach hybrydowych lub elektrycz-

nych są przystosowane do najwyższych osiągów. Dlatego ich 

systemy wykorzystują bardzo wysokie napięcia. Tym ważniej-

sza jest prawidłowa regulacja temperatury systemu i poszcze-

gólnych podzespołów, co ma duży wpływ na zasięg pojazdu 

i żywotność akumulatora. Nie tylko kabina dla pasażerów 

wymaga ogrzewania zimą i chłodzenia latem – przez cały czas 

w optymalnym zakresie należy utrzymywać temperaturę silni-

ka elektrycznego, energoelektroniki i akumulatora. To znaczy: 

dogrzać akumulator zimą, aby utrzymać jego ciepło, i schłodzić 

latem. Chłodzenie jest niezbędne także podczas ładowania 

i rozładowywania akumulatora. Silnik elektryczny i elektronika 

mocy także wymagają chłodzenia. 

Do tego celu potrzebny jest wyrafinowany system z wieloma 

podzespołami – od chillera, chłodnicy akumulatora, elektrycz-

nego kompresora klimatyzacji, chłodnicy niskotemperaturowej, 

elektrycznej pompy chłodziwa aż po wysokonapięciowe do-

grzewacze – które wymagają konserwacji i w razie potrzeby 

wymiany.

Dzięki bogatemu asortymentowi produktów i zróżnicowanej 

ofercie usług serwisowych niezawodnie towarzyszymy naszym 

klientom w świecie zarządzania temperaturą – dziś i w przy-

szłości.

Kto wygra wyścig? W MAHLE jesteśmy przekonani, że silnik spalinowy będzie nam towarzyszył 
jeszcze przez długi czas. Jednocześnie wiemy, że przyszłość należy do elektromobilności i innych 
alternatywnych technologii napędów i paliw. Dlatego w dalszym ciągu będziemy rozwijać się  
w obu kierunkach, oferując odpowiednie produkty i kompleksowe usługi w obu segmentach.  
Dualna strategia MAHLE – na dziś i jutro.

Silnik spalinowy będzie nam towarzyszył 
jeszcze przez długi czas – przyszłość 
należy jednak do elektromobilności 
i innych alternatywnych technologii 
napędowych.

Your best choice!

Więcej informacji o asortymen-

cie MAHLE do zarządzania 

temperaturą znajdziesz tutaj:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 
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