
Your best choice!
Soluțiile noastre complete  
de management termic.
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Răcorim căldura.
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Și încălzim frigul.
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Pentru un confort recunoscut.
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Și un progres realizabil.
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Suntem calea spre expansiune.
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Ce putem face astăzi ...
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... vom putea face și mâine.
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La nivel internațional, MAHLE este partener de dezvoltare și furnizor de top pentru industria auto, dar 
și deschizător de drumuri și promotor al tehnologiilor necesare mobilității viitorului. Concernul MAHLE 
se angajează să facă mobilitatea mai eficientă, mai ecologică și mai confortabilă, prin optimizarea 
permanentă a motorului cu ardere internă, prin promovarea utilizării combustibililor alternativi, dar și 
prin stabilirea unei baze pentru acceptarea și introducerea pe scară largă a mobilității electrice.

Echipare la 
calitatea de 
producător de  
echipamente 
originale: 
garantată.

Portofoliul de produse MAHLE are la 

bază o competență de sistem extinsă și 

acoperă toate aspectele importante care 

țin de grupul motopropulsor, prin compo-

nentele și sistemele de motor, precum și 

soluțiile de filtrare oferite. La acestea se 

adaugă expertiza deținută pentru com-

ponentele și sistemele electrice și elec-

tronice, MAHLE fiind astfel capabil să 

ofere soluții de sistem integrate pentru 

mobilitatea electrică, printre altele.

Prin preluarea majoritară a companiei 

BEHR în 2013, BEHR fiind unul dintre li-

deri în producția de echipamente origina-

le pentru răcirea motorului și climatizarea 

auto, prin preluarea Departamentului de 

management termic de la Delphi Auto-

motive PLC în 2015 și datorită integrării 

noii divizii de produs Compresoare de 

climatizare în concernul MAHLE, acesta 

și-a consolidat și extins poziția de lider 

în producerea de echipamente originale 

și în domeniul managementului termic. 

Concernul este astfel un partener com-

petent al tuturor producătorilor de auto-

mobile de top, când vine vorba de teh-

nologia de climatizare și cea de răcire a 

motoarelor.

La nivel global, produsele MAHLE sunt 

instalate în cel puțin fiecare al doilea au-

tovehicul. Componentele și sistemele de 

la MAHLE sunt folosite cu succes de de-

cenii întregi inclusiv pe pistele de curse, 

dar și dincolo de ele, pe stradă. 

Prin preluarea Behr Hella Service, 

MAHLE Aftermarket devine din 2020 

furnizor de soluții complete în domeniul 

managementului termic și poate sprijini 

așadar integral atelierele, prin compe-

tența sa cuprinzătoare de producător de 

echipamente originale.

Cu siguranță  
cea mai bună decizie.

Your best choice!
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Managementul termic  
eficient devine din ce în ce 
mai important. Prin prelu- 
area Behr Hella Service  
sprijinim în mod optim 
succesul activității atelierelor. 

Olaf Henning 

Director MAHLE Aftermarket GmbH și membru 

al conducerii concernului MAHLETotul dintr-o 
singură sursă.

Cine dorește să-i surâdă viitorul 
trebuie să și-l asigure. De exem-
plu prin parteneriate strategice 
solide. Deoarece împreună se 
pot realiza mult mai multe. 

Preluarea Behr Hella Service de către 

MAHLE este pasul logic pentru a putea 

oferi un și mai bun sprijin atelierelor și 

afacerilor care se ocupă de mobilitatea 

inovatoare. Cele două game de produse 

se completează reciproc perfect, iar îm-

preună acoperim fără sincope domeniile 

de climatizare și răcire pentru toate tipuri-

le de propulsie.

Trebuie să beneficiați de un acces cât mai 

ușor și mai rapid posibil la toate produse-

le și soluțiile importante pentru activita-

tea dumneavoastră. Pe lângă piesele de 

schimb, sunt incluse aici și echipamente  

de service pentru climatizare și diagno-

ză, cursuri de pregătire tehnică, informații 

privind reparațiile și întreținerea. Și asta 

pentru că managementul termic eficient 

va juca în viitor un rol tot mai important, 

indiferent de tehnologia propulsiei. 

Pe scurt: indiferent dacă de sub capo-

tă se aude un mârâit sau un zumzăit, 

MAHLE Aftermarket vă oferă tot ce aveți 

nevoie pentru ca afacerea dumneavoas-

tră să rămână în formă pe viitor și în pri-

vința managementului termic.

De peste 9.000 de ori calitate 

Cu peste 9.000 de articole de calitate 

din circa 25 grupe de produs, MAHLE 

Aftermarket acoperă complet domeniile 

de climatizare și răcire. 

Pregătit pentru  
managementul termic!
MAHLE nu este doar un furnizor de piese, MAHLE pune la dispoziție soluții. Noi vă oferim soluții 
complete mai ales când vine vorba de diagnoză și echipamente de atelier! Produsele și serviciile 
noastre se îmbină în crearea unui sistem integral. De la începutul anului 2020, veți primi toate piesele 
de schimb pentru management termic, cu brandul nostru comercial BEHR de sub brandul-umbrelă 
MAHLE, dintr-un singur loc. De asemenea, puteți utiliza numeroase oferte de servicii pentru succesul 
dumneavoastră, ca de exemplu cursuri de pregătire tehnică, informații privind întreținerea, clipuri 
video privind funcționarea și montarea, un sistem de ticketing și asistență atractivă pentru vânzări.

În ceea ce privește climatizarea și răcirea motorului,  
cu MAHLE Aftermarket sunteți complet și competent  
pregătit.

Într-un sistem sensibil precum cel de management termic, toate 

componentele lucrează împreună ca o echipă bine închegată, în 

condiții de căldură și presiune înalte. Toate modulele sunt calibrate 

între ele sută la sută. Aici domnesc competența tehnologică, desig-

nul performant, precizia de montaj și calitatea materialului. 

Sunt multe motive pentru a alege întotdeauna piese de calitate, de 

la brandul comercial BEHR, de sub brandul-umbrelă MAHLE.

Your best choice!
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Filtre de habitaclu

Echipamente de service 
pentru instalații A /C

Senzori

Compresoare A /C

Ventilatoare Visco®/
ventilatoare

Întrerupătoare A /C

Condensatoare A /C

Răcitoare pentru 
agentul de răcire

Seturi de  
furtunuri A /C

Ventilatoare pentru 
condensatoare/răcitoare  

de agent de răcire

Pompe de apă Pompe electrice de apă Seturi de pompă de apă

Filtre uscătoare și 
acumulatoare

Schimbătoare de  
căldură pentru habitaclu

Electrocompresoare A /C

Uleiuri de  
compresor A /C

Regulatoare de  
ventilator A /C și  

rezistențe

Ventilatoare de habitaclu

Ventile de destindere

Tuburi de expansiune

Servomotoare A /C

Protecție completă!

Termostate

Senzori de 
temperatură

Radiatoare de răcire a 
gazelor de evacuare 

recirculate

Vase de expansiuneRăcitoare pentru aerul  
de supraalimentare

Cuplaje Visco®/cuplaje 
de ventilator

Răcitoare de ulei Vaporizatoare

Nu există „Nu se poate”! 
MAHLE oferă un portofoliu prin 
care oricine are la îndemână 
soluția potrivită pentru orice 
aplicație sau necesitate. 

Your best choice!

Indiferent dacă este vorba despre motoare cu ardere internă, mașini hibride sau electrice, toate  
au ceva în comun: o mulțime de piese care trebuie întreținute sau schimbate la nevoie. MAHLE 
intră la fix în joc, cu programul său cuprinzător de produse pentru managementul termic!
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MAHLE are o activitate forte susținută și în domeniul autovehiculelor utilitare și de transport:  
Acoperim o gamă largă de autovehicule nu doar când vine vorba de componente de motor, 
demaroare și alternatoare, filtre sau turbocompresoare. Gama noastră extinsă de produse  
ne asigură un loc foarte avansat și în domeniul managementului termic!

Autovehicule mari,  
ofertă mare!

Vase de expansiune

Avem o gamă largă de produse 
și oferte de service inclusiv în 
domeniul managementului termic 
pentru autovehicule utilitare.

Filtre de habitaclu

Senzori

Compresoare A /C

Ventilatoare Visco®/
ventilatoare

Întrerupătoare A /C

Condensatoare A /CRăcitoare pentru 
agentul de răcire

Pompe de apă Filtre uscătoare și 
acumulatoare

Schimbătoare de  
căldură pentru habitaclu

Electrocompresoare A /C

Regulatoare de  
ventilator A /C și  

rezistențe

Ventilatoare de habitaclu

Ventile de destindere Tuburi de expansiune

Servomotoare A /C

Termostate

Senzori de 
temperatură

Radiatoare de răcire a 
gazelor de evacuare 

recirculate

Răcitoare pentru aerul  
de supraalimentare

Cuplaje Visco®/cuplaje 
de ventilator

Vaporizatoare

Your best choice!

Echipamente de service 
pentru instalații A /C

Seturi de  
furtunuri A /C

Uleiuri de  
compresor A /C

Pompe electrice de apă

Răcitoare de ulei
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La MAHLE, necesitățile clienților sunt întotdeauna pe primul loc. Acesta este motivul pentru care vă 
punem la dispoziție cea mai cuprinzătoare gamă premium pentru climatizarea și răcirea motoarelor 
autovehiculelor de pe piața independentă aftermarket. Gama PREMIUM LINE vă oferă piese de 
schimb la cea mai înaltă calitate și cea mai bună performanță, durabilitatea acestora fiind proiectată 
pentru întregul ciclu de viață al autovehiculului. Ele asigură cea mai bună performanță chiar și în 
condiții extreme. 

Premium sau 
standard bun?

Categoria PREMIUM LINE vă oferă piese 

de schimb la cea mai înaltă calitate și cea 

mai bună performanță, incluzând apro-

ximativ 4.500 de produse realizate de 

BEHR, AKG, VISTEON și alți producători 

cu competență de nivel OEM.

Produsele din categoria PREMIUM LINE 

reprezintă astfel soluțiile ideale pentru cli-

enții care se așteaptă la o calitate optimă, 

ele sunt deosebit de durabile și asigură 

cea mai bună performanță chiar și în con-

diții extreme.

Deosebire fără echivoc când 
vine vorba de calitate

În cataloage sunt specificate adesea 

două produse compatibile pentru autove-

hicul, iar la produsul din gama PREMIUM 

LINE se regăsește de fiecare dată un 

marcaj aferent. De asemenea, marca-

jul PREMIUM LINE este prezent atât pe 

etichetele ambalajelor, cât și pe piesele 

propriu-zise. Această clasificare clară a 

produselor confirmă de fiecare dată faptul 

că în cutie se găsește produsul corect. 

Standard înseamnă 
întotdeauna bun

Cele aproximativ 3.000 de produse stan-

dard, fără sufixul PREMIUM LINE, oferă o 

performanță bună și reprezintă o soluție 

rentabilă, cu un raport preț/calitate exce-

lent. Calitate bună la un preț rentabil.

Cel mai important: cu produsele cores-

punzătoare, PREMIUM LINE sau stan-

dard, și cu servicii foarte utile, vă veți 

face clienții fericiți și vă veți asigura că 

vor reveni tot la dumneavoastră.

Dumneavoastră alegeți!

PREMIUM LINE: soluția ideală pentru clienții 
care se așteaptă la o calitate optimă.

Your best choice!
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Viitorul este de  
două ori mai palpitant!

Temperatură optimă garantată,  
pentru oameni și autovehicule

Dacă dezvoltarea își continuă ritmul, estimăm că vom vedea în 

atelierele de service din ce în ce mai multe autovehicule hibride 

și electrice, nu doar autovehicule cu motoare cu ardere internă. 

Un lucru este deja sigur: managementul termic va juca și atunci 

un rol major. 

Propulsia electrică a unui autovehicul hibrid sau electric este 

concepută pentru performanțe maxime. Sistemele acestora 

lucrează din acest motiv parțial cu tensiuni foarte înalte. Cu atât 

mai importantă devine temperarea corectă a sistemului și com-

ponentelor individuale, aceasta având o influență majoră asupra 

autonomiei autovehiculului și duratei de viață a bateriei. Nu 

numai habitaclul trebuie încălzit iarna și răcorit vara, ci și tem-

peratura motorului electric, a electronicii de putere și a bateriei. 

Acestea trebuie menținute permanent într-un interval optim de 

temperatură. Aceasta înseamnă: încălzire suplimentară pe 

timpul iernii, pentru a menține bateria caldă și răcire pe timpul 

verii. Răcirea este necesară inclusiv la încărcarea sau descăr-

carea bateriei. Electromotorul și electronica de putere trebuie 

de asemenea răcite. 

Pentru aceasta este necesar un sistem sofisticat, cu multe 

componente, de la chiller, răcitor de baterie, compresor de 

climatizare electric, radiator de joasă temperatură, electro-

pompă de agent de răcire și până la încălzitoare electrice 

auxiliare de înaltă tensiune, care trebuie întreținute și înlocuite 

când este cazul.

Cu o gamă cuprinzătoare de produse și nenumărate oferte 

de servicii, vă ghidăm și vă însoțim cu încredere în universul 

managementului termic, atât în prezent cât și în viitor.

Cine câștigă cursa? Noi, cei de la MAHLE, credem că motorul cu ardere internă ne va însoți încă 
mult timp. Totodată știm că viitorul este al mobilității electrice, dar și al altor tehnologii de propulsie 
alternative sau combustibili alternativi. Vom continua așadar să urmăm ambele trasee și să oferim 
pentru ele produsele potrivite, precum și servicii cuprinzătoare. Strategia duală a MAHLE: atât 
pentru prezent, cât și pentru viitor.

Motorul cu ardere internă ne va mai 
însoți pentru mult timp de acum înainte, 
dar viitorul aparține mobilității electrice și 
tehnologiilor alternative de propulsie.

Your best choice!

Informații suplimentare privind 

managementul termic de la 

MAHLE găsiți aici: 



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 - 46 

70376 Stuttgart /Germania

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 
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