
Your best choice!
Naše celovito  
upravljanje toplote.
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Ohladimo, kar je toplo.
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Ogrejemo, kar je hladno.
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Z nami začutite udobje.
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In napredek bo izvedljiv.
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Smo rešitev za širitev.
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In kar znamo danes ...
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... znamo tudi jutri.
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MAHLE je vodilni mednarodni razvojni partner in dobavitelj avtomobilske industrije ter pionir 
in gonilnik tehnološkega razvoja za mobilnost prihodnosti. Koncern MAHLE si prizadeva, da 
bi mobilnost postala učinkovitejša, okolju prijaznejša in udobnejša. To želijo doseči z nadaljnjo 
optimizacijo motorja z notranjim zgorevanjem in s spodbujanjem uporabe alternativnih goriv ter 
hkrati s postavljanjem temeljev za široko sprejetost in obsežno uvedbo električne mobilnosti.

Kompetenca 
proizvajalca 
originalne 
opreme je 
zagotovljena.

Ponudba izdelkov MAHLE temelji na ši-

rokem strokovnem poznavanju sistemov 

ter z motornimi sistemi, komponentami 

in filtri zajema vsa pomembna vprašanja, 

povezana s pogonskim sklopom. Poleg 

tega ima MAHLE ogromno znanja na 

področju električnih in elektronskih kom-

ponent in sistemov, zato ponuja tudi inte-

grirane sistemske rešitve, med drugim za 

elektromobilnost.

Z večinskim prevzemom podjetja BEHR 

v letu 2013 (enega vodilnih proizvajalcev 

originalne opreme za hlajenje motorjev 

in klimatizacijo vozil), prevzemom oddel-

ka za upravljanje toplote družbe Delphi  

Automotive PLC v letu 2015 in z novous-

tanovljeno skupino izdelkov »kompresorji 

za klimatske naprave« znotraj koncerna 

MAHLE je MAHLE dodatno okrepil svoj 

položaj kot vodilni proizvajalec original-

ne opreme tudi na področju upravljanja 

toplote in se s tem ponovno dokazal kot 

kompetenten tehnološki partner za vse 

vodilne proizvajalce vozil na področju hla-

jenja motorjev in klimatizacije vozil.

Izdelki MAHLE so vgrajeni v najmanj vsa-

ko drugo vozilo na svetu. Komponente in 

sistemi MAHLE se že desetletja uspešno 

uporabljajo na dirkališčih po svetu, pa 

tudi tam, kjer ni cest. 

S prevzemom Behr Hella Service bo 

imel MAHLE Aftermarket od leta 2020 v 

svoji ponudbi celoten spekter rešitev za 

upravljanje toplote in lahko z obsežno 

kompetenco na nivoju proizvajalca origi-

nalne opreme podpira servisne delavnice 

prav na vsakem koraku.

Zagotovo najboljša odločitev.

Your best choice!
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Učinkovito upravljanje toplote 
postaja vse pomembnejše. 
S prevzemom Behr Hella 
Service optimalno podpiramo  
uspešno delo servisnih 
delavnic na tem področju. 

Olaf Henning 

Direktor oddelka MAHLE Aftermarket GmbH 

in član vodstva koncerna MAHLEVse iz  
ene roke.

Kdor želi zmagati v priho-
dnosti, se mora nanjo temeljito 
pripraviti. Na primer z močnimi 
strateškimi partnerstvi. Ker 
lahko s skupnimi močmi 
dosežete še veliko več. 

Prevzem družbe Behr Hella Service s 

strani MAHLE je logičen korak, s katerim 

lahko servisnim delavnicam in trgovcem 

na drobno na področju mobilnosti priho-

dnosti nudimo še boljšo podporo. Oba 

prodajna programa se odlično dopolnju-

jeta – skupaj pa brezhibno pokrivamo 

področja klimatizacije in hlajenja za vse 

vrste pogonov.

Želimo vam nuditi čim preprostejši in hi-

trejši dostop do vseh izdelkov in rešitev, ki 

so za vaše delo pomembni. Poleg rezerv-

nih delov nudimo tudi naprave za servisi-

ranje klimatskih sistemov in diagnostiko, 

tehnično usposabljanje ter informacije o 

popravilih in vzdrževanju. Kajti v priho-

dnosti bo učinkovito upravljanje toplote 

igralo vedno pomembnejšo vlogo, ne 

glede na tehnologijo pogona. 

Skratka: Ne glede na to, ali pod pokro-

vom motorja hrumi ali brni, vam MAHLE 

Aftermarket ponuja vse, da bo vaša de-

lavnica tudi na področju upravljanja to-

plote ostala pripravljena na prihodnost.

Več kot 9000-krat kakovost 

Z več kot 9000 kakovostnimi izdelki v 25 

skupinah izdelkov MAHLE Aftermarket 

v celoti pokriva področji klimatizacije in 

hlajenja. 

Fit za upravljanje toplote!
MAHLE ni le dobavitelj delov – MAHLE je ponudnik rešitev. Ponujamo celovit paket rešitev zlasti  
na področju diagnostike in opreme za delavnice! Naši izdelki in storitve se zlivajo v enovit sistem.  
Od začetka leta 2020 prejemate vse nadomestne dele za upravljanje toplote naše prodajne  
znamke BEHR pod krovno blagovno znamko MAHLE iz ene roke. Poleg tega si lahko uspeh  
zagotovite z obsežno ponudbo storitev, na primer s tehničnimi usposabljanji, informacijami o  
vzdrževanju, videoposnetki o delovanju in vgradnji, kartičnim sistemom za podporo in privlačno  
prodajno podporo.

MAHLE Aftermarket vam na področju klimatizacije in  
hlajenja motorjev zagotavlja obsežno kompetentno  
podporo.

V občutljivem sistemu, kot je sistem za upravljanje toplote, vse 

komponente sodelujejo pod vročino in visokim tlakom kot uigrana 

ekipa. Vsi moduli so stoodstotno medsebojno usklajeni. Pri tem se 

lahko brez pomislekov zanesete na tehnološko kompetenco, zmo-

gljivost, natančnost in kakovost materialov. 

Številni razlogi, zakaj se je modro vedno znova odločiti za kakovostne 

izdelke prodajne blagovne znamke BEHR pod krovno blagovno 

znamko MAHLE.

Your best choice!
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Filtri za kabino

Servisne postaje za 
klimatske naprave

Tipala

Klimatski 
kompresorji

Ventilatorji/ 
ventilatorji Visco®

Stikala za  
klimatsko napravo

Klimatski  
kondenzatorji

Hladilniki hladilnega 

sredstva

Skupine cevi za 
klimatske naprave

Ventilatorji za hladilnik 
hladilnega sredstva/

kondenzator

Vodne črpalke Električne vodne 
črpalke

Kompleti za  

vodne črpalke

Sušilni filtri  
in akumulatorji

Izmenjevalniki  
toplote za kabino

Električni klimatski  
kompresorji 

Olja za kompresor 
klimatske naprave

Regulatorji ventilatorjev 

klimatskih naprav in upori

Ventilatorji za kabino

Ekspanzijski ventili

Dušilne cevi

Nastavni pogoni za  
klimatske naprave

Povsem brez skrbi!

Termostati

Temperaturna 
tipala

Hladilniki recirkulacije  
izpušnih plinov

Izravnalne posodeHladilniki polnilnega 
zraka

Sklopke za ventilator/
sklopke Visco®

Hladilniki za olje Uparjalniki

Ne gre – teh besed ne poznamo!  
MAHLE ponuja paleto izdelkov,  
s katero vsakdo najde primerno  
rešitev za vsako opravilo in  
vsako potrebo. 

Your best choice!

Ne glede na to, ali gre za vozila z notranjim zgorevanjem, hibridna vozila ali električna vozila, je vsem 
skupno, da vsebujejo ogromno sestavnih delov, ki jih je treba vzdrževati in po potrebi tudi zamenjati. 
Prav tu vam na pomoč priskoči MAHLE z obsežnim programom izdelkov za upravljanje toplote!
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MAHLE igra tudi pri kombijih in gospodarskih vozilih veliko vlogo: Velikega dela vozil ne pokrivamo  
le na področju komponent za motorje, zaganjalnikov in alternatorjev, filtrov ali turbopolnilnikov,  
temveč smo z obsežno ponudbo v samem vrhu tudi pri upravljanju toplote!

Velika vozila, velika ponudba!

Izravnalne posode

Tudi na področju upravljanje 
toplote za gospodarska vozila 
smo prisotni s posebej široko 
ponudbo izdelkov in storitev.

Filtri za kabino

Tipala

Klimatski 
kompresorji

Ventilatorji/ 
ventilatorji Visco®

Stikala za  
klimatsko napravo

Klimatski  
kondenzatorji

Hladilniki hladilnega 

sredstva

Vodne črpalke Sušilni filtri  
in akumulatorji

Izmenjevalniki 
toplote za kabino

Električni klimatski 
kompresorji

Regulatorji ventilatorjev 

klimatskih naprav in upori

Ventilatorji za kabino

Ekspanzijski ventili Dušilne cevi

Nastavni pogoni za  
klimatske naprave

Termostati

Temperaturna 
tipala

Hladilniki recirkulacije 
izpušnih plinov

Hladilniki polnilnega 
zraka

Sklopke za ventilator/
sklopke Visco®

Uparjalniki

Your best choice!

Servisne postaje za 
klimatske naprave

Skupine cevi za  
klimatske naprave

Olja za kompresor 
klimatske naprave

Električne vodne 
črpalke

Hladilniki za olje
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Pri MAHLE so potrebe strank vedno na prvem mestu. Zato ponujamo najobsežnejšo ponudbo 
premijskih rešitev za klimatizacijo vozil in hlajenje motorjev na prostem poprodajnem trgu. Linija 
PREMIUM LINE obsega nadomestne dele vrhunske kakovosti z vrhunsko zmogljivostjo, katerih 
dolga življenjska doba je zasnovana za ves življenjski cikel vozila. Vrhunsko delovanje zagotavljajo 
tudi v ekstremnih pogojih. 

Premium  
ali dober  
standard?

Linija PREMIUM LINE predstavlja vrhun-

ske rezervne dele z vrhunsko zmoglji-

vostjo in obsega približno 4500 izdelkov, 

ki jih proizvajajo BEHR, AKG, VISTEON in 

drugi proizvajalci s kompetenco proizva-

jalca originalne opreme.

Izdelki PREMIUM LINE so zato idealna 

rešitev za stranke, ki pričakujejo najbolj-

še: imajo izjemno dolgo življenjsko dobo 

in zagotavljajo vrhunsko delovanje tudi v 

ekstremnih pogojih.

Jasno razlikovanje kakovosti

V katalogih sta pogosto prikazana po dva 

izdelka, ki ustrezata določenemu vozilu – 

ob vsakem izdelku PREMIUM LINE stoji 

tudi ustrezna oznaka. Oznaka PREMIUM 

LINE je vidna tudi na embalažnih etiketah 

in na samih delih. Z jasno razvrstitvijo iz-

delkov tako nikoli ni dvoma, kaj je doba-

vljeno v škatli. 

Standard je vedno dober

Približno 3000 izdelkov brez dodatka 

PREMIUM LINE zagotavlja dobro zmo-

gljivost in predstavlja gospodarno rešitev 

z odličnim razmerjem med zmogljivostjo 

in ceno. Dobra kakovost po ugodni ceni.

In najpomembnejše: S pravimi izdelki, pa 

naj bodo PREMIUM LINE ali Standard, in 

koristnimi storitvami boste poskrbeli, da 

bodo vaše stranke vedno zadovoljne in 

se bodo z veseljem vrnile.

Izbira je vaša!

PREMIUM LINE – idealna rešitev za stranke,  
ki pričakujejo najboljše.

Your best choice!
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Prihodnost bo  
dvojno napeta!

Zajamčeno prijetna temperatura – za ljudi in vozila

Če se bo trenutni razvoj nadaljeval, kot kažejo napovedi, bomo 

v delavnicah videvali vse več hibridov in električnih vozil, ne le 

vozil z notranjim zgorevanjem. Nekaj pa je gotovo že zdaj: 

Upravljanje toplote bo tudi takrat igralo pomembno vlogo. 

Električni pogon hibridnega ali električnega vozila je zasnovan 

za maksimalno zmogljivost. Zato tukaj delujejo sistemi z vča-

sih zares izjemno visokimi napetostmi. Toliko pomembnejši je 

zato pravilen nadzor temperature celotnega sistema in posa-

meznih komponent, kar ima velik vpliv na doseg vozila in 

dolgo življenjsko dobo akumulatorja. Upravljanje temperature 

pa ne pomeni le ogrevanja kabine pozimi in ohlajanja poleti, 

temveč tudi zagotavljanje optimalne temperature elektromo-

torja, močnostne elektronike in akumulatorja. To pomeni, da 

je treba akumulator pozimi dogrevati, poleti pa hladiti. Hlajenje 

je treba zagotoviti tudi pri polnjenju in praznjenju akumulator-

ja. Tudi elektromotor in močnostna elektronika potrebujeta 

hlajenje. 

Za to potrebujemo izpopolnjen sistem s številnimi komponen-

tami – od hladilnih naprav, hladilnikov za akumulatorje, elek-

tričnih kompresorjev za klimatsko napravo, nizkotemperaturnih 

hladilnikov in električnih črpalk za hladilno tekočino pa vse do 

visokonapetostnih pomožnih grelnikov – ki jih je seveda treba 

vzdrževati in po potrebi zamenjati.

S široko paleto izdelkov in obsežno ponudbo storitev vas 

spremljamo in varno vodimo skozi svet upravljanja toplote, 

danes in v prihodnosti.

Kdo se bo prebil v ospredje? Pri MAHLE smo prepričani, da bo motor z notranjim zgorevanjem še 
dolgo ostal z nami. Hkrati vemo, da prihodnost pripada e-mobilnosti, pa tudi drugim alternativnim 
oblikam pogonov in goriv. Zato bomo tudi v prihodnje razvijali obe poti – in za obe poti ponujali tudi 
ustrezne izdelke in celovite storitve. Dvojna strategija MAHLE – za danes in jutri.

Motor z notranjim zgorevanjem bo 
še dolgo ostal z nami – prihodnost 
pripada e-mobilnosti, pa tudi drugim 
alternativnim oblikam pogonov in goriv.

Your best choice!

Več informacij o 

toplotnem upravljanju 

MAHLE najdete tukaj:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart /Nemčija

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 
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