Your best choice!
Menaxhimi ynë
termik gjithëpërfshirës.
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Ne freskojmë kur është nxehtë.
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Ne ngrohim kur është ftohtë.
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Ne e bëjmë rehatinë të prekshme.
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Dhe progresin të realizueshëm.
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Ne jemi valvula për zgjerimin.
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Atë që mund të bëjmë sot...
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...mund ta bëjmë edhe nesër.
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Your best choice!

Sigurisht vendimi më i mirë.
MAHLE është një partner ndërkombëtar zhvillimi dhe furnizues i industrisë së automobilave, si dhe
një pionier dhe shtytës i teknologjisë për lëvizshmërinë e së nesërmes. Grupi MAHLE aspiron të bëjë
lëvizshmërinë më efikase, më miqësore ndaj mjedisit dhe më të rehatshme duke optimizuar më tej
motorin e djegies, duke çuar përpara përdorimin e karburanteve alternative dhe në të njëjtën kohë
duke hedhur themelet për pranimin e gjerë dhe implementimin tërësor të lëvizshmërisë elektrike.

Garantohet
cilësia e
kompetencës
së pajisjeve
origjinale.

Portofoli i produkteve të MAHLE është i

Produktet MAHLE janë instaluar të pak-

bazuar në një përvojë të gjerë të siste-

tën në çdo dy automjete në të gjithë

mit dhe, me sistemet dhe komponentet

botën. Komponentët dhe sistemet nga

e motorit, si edhe me filtrimin, mbulon të

MAHLE përdoren me sukses prej deka-

gjitha çështjet e rëndësishme mbi grupin

dash në pistat e garave në të gjithë botën

e transmisionit. Për më tepër, ne kemi

dhe edhe jashtë rrugëve.

edhe ekspertizë për komponentët dhe
sistemet elektrike dhe elektronike, kështu

Me blerjen e Behr Hella Service, që nga

që MAHLE ofron midis të tjerash zgjidhje

2020 MAHLE Aftermarket bëhet një

të integruar të sistemit për lëvizshmërinë

ofrues i plotë i menaxhimit termik dhe

elektrike.

mund të mbështesë kështu tërësisht
ofiçinat me kompetencën e tij gjithëpër-

Me blerjen e pjesës më të madhe të
BEHR në vitin 2013, një nga prodhuesit
kryesorë të pajisjeve origjinale për ftohjen
e motorit dhe kondicionimin e automjeteve, me blerjen e pjesës së menaxhimit termik të Delphi Automotive PLC në
vitin 2015 dhe me grupin e produkteve
të kompresorëve të kondicionimit të
integruar së fundi në Grupin MAHLE,
MAHLE ka zgjeruar më tej pozicionin e tij
lider si një prodhues i pajisjeve origjinale
në fushën e menaxhimit termik, dhe për
këtë arsye është një partner kompetent i
teknologjisë për të gjithë prodhuesit kryesorë të automjeteve në fushën e ftohjes
së motorit dhe ajrit të kondicionuar.

fshirëse të pajisjeve origjinale.
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Gati për menaxhimin termik!
MAHLE nuk është vetëm një furnizues i pjesëve, MAHLE është një ofrues i zgjidhjeve. Veçanërisht
në drejtim të diagnostikimit dhe pajisjeve të ofiçinës ne ofrojmë një zgjidhje të gjithanshme!
Produktet dhe shërbimet tona shkrihen në një sistem holistik. Duke filluar nga viti 2020 ju do të
merrni nga një burim i vetëm të gjitha pjesët e këmbimit të menaxhimit termik të markës tonë të
shitjes BEHR nën markën ombrellë MAHLE. Përveç kësaj, ju mund të shfrytëzoni oferta të shumta
shërbimi për suksesin tuaj, si p.sh. trajnime teknike, informacione për mirëmbajtjen, video instalimi
dhe funksionimi, një sistem biletash si edhe mbështetje atraktive në shitje.

Gjithçka nga
e njëjta dorë.

Menaxhimi efikas termik
po bëhet gjithnjë e më i
rëndësishëm. Me blerjen
e Behr Hella Service ne
mbështetim në mënyrë
optimale punën e suksesshme të ofiçinave.

Nëse do një të ardhme triumfuese duhet të pozicionohesh
mirë. Për shembull nëpërmjet
partneriteteve të forta strategjike. Sepse në ekip ti mund
të arrish shumë më tepër.

të kondicionuar, të diagnostifikimit, trajni-

Olaf Henning

mi teknik, informacionet e riparimit dhe të

Administrator MAHLE Aftermarket GmbH dhe

mirëmbajtjes. Sepse në të ardhmen, me-

anëtar i bordit drejtues të grupit MAHLE

Blerja e Behr Hella Service nga MAHLE

Me pak fjalë: Pavarësisht nëse motori

është një hap konsekuent për t’u ofruar

gumëzhin apo zukat, MAHLE Aftermarket

ofiçinave dhe shitësve një përkrahje edhe

ju ofron gjithçka që ju nevojitet për ta

më të mirë në fushën e lëvizshmërisë të

mbajtur ofiçinën të mirëpërgatitur për të

re. Të dy programet e produktit plotësojnë

ardhmen edhe në fushën e menaxhimit

Në një sistem të ndjeshëm si menaxhimi termik, të gjithë kompo-

njëri-tjetrin në mënyrë të përkryer dhe së

termik.

nentët punojnë së bashku nën nxehtësi dhe presion të lartë, si një

naxhimi efikas termik do të luajë një rol
gjithnjë e më të rëndësishëm tek të gjitha
teknologjitë e motorëve.

ekip i mirëharmonizuar. Të gjitha modulet janë të koordinuara njëqind

bashku ne i mbulojmë plotësisht fushat e
ajrit të kondicionuar dhe të ftohjes për të

Kur është fjala për ajër të kondicionuar dhe ftohjen
e motorit, me MAHLE Aftermarket jeni në duar
kompetente.

Më shumë se 9.000 herë cilësi

përqind me njëri-tjetrin. Këtu përkon kompetenca e teknologjisë,
dizajni i performancës, përshtatshmëria dhe cilësia e materialit.

gjitha llojet e motorëve.
Me më shumë se 9,000 artikuj cilësorë
Në mënyrë që ju të keni qasje të lehtë

në rreth 25 grupe produktesh, MAHLE

Ka, pra, shumë arsye për të zgjedhur vazhdimisht pjesë cilësore nga

dhe të shpejtë në të gjitha produktet dhe

Aftermarket mbulon krejtësisht fushat e

marka e shitjeve BEHR nën markën ombrellë MAHLE.

zgjidhjet që janë të rëndësishme për pu-

ajrit të kondicionuar dhe të ftohjes.

nën tuaj. Përveç pjesëve të këmbimit,
këtu janë edhe pajisjet e shërbimit të ajrit
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Plotësisht pa shqetësime!

Asgjë nuk është e pamundur!
MAHLE Aftermarket ofron një
portofol produktesh, me të
cilin secili ka në dorë zgjidhjen
e përshtatshme për çdo përdorim dhe kërkesë.

Qoftë makinë elektrike, me motor me djegie të brendshme ose hibrid, një gjë e kanë
të përbashkët: konkretisht sasinë e madhe të pjesëve që duhet të mirëmbahen dhe
sipas nevojës edhe të ndërrohen. Pikërisht këtu hyn në lojë MAHLE me programin
e tij gjithëpërfshirës të produkteve të menaxhimit termik!

Ftohës radiatori

Intercooler

Rezervuarë
kompensimi

Pompa uji

Pompa uji elektrike

Pjesët e pompave të ujit

Ftohës të riqarkullimit të
gazrave të shkarkimit

Ftohës vaji

Ftohës radiatori /
Ventilatorë kondensator

Freksione Visco® /
Freksione ventilator

Ventilatorë Visco® /
Ventilatorë

Shkëmbyes nxehtësie
për kabinën

Sensorë termik

Kompresorë për
ajrin e kondicionuar

Kompresorë elektrikë
të ajrit të kondicionuar

Kondensatorë për
ajrin e kondicionuar

Valvula zgjerimi

Valvula mbyllëse

Tharës filtër
dhe akumulatorë

Vaporizuesë

Turbina për
ajrin e kabinës

Rregullatorë ajri për
ajrin e kondicionuar
dhe rezistorë

Çelësa për
ajrin e kondicionuar

Filtra kabine

Aktuatorë të
ajrit të kondicionuar

Grupe tubash për
ajrin e kondicionuar

Vajra kompresori për
ajrin e kondicionuar

Pajisje shërbimi për
ajrin e kondicionuar

Termostate

Sensorë
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Automjete të mëdha,
asortiment i madh!

Ne gjithashtu jemi të përfaqësuar
në fushën e menaxhimit termik
për automjetet tregtare me një
gamë veçanërisht të gjerë të
produkteve dhe shërbimeve.

MAHLE Aftermarket ka themel të fortë në biznesin e automjeteve komerciale: Ne mbulojmë
një pjesë të madhe të të gjitha automjeteve jo vetëm për komponentët e motorit, të motorëve
të nisjes, filtrave dhe kompresorëve turbo, ne jemi gjithashtu në pararojë të menaxhimit termik
me asortimentin tonë të gjerë!

Ftohës radiatori

Intercooler

Rezervuarë
kompensimi

Termostate

Kompresorë për
ajrin e kondicionuar

Kompresorë elektrikë
të ajrit të kondicionuar

Kondensatorë për
ajrin e kondicionuar

Pompa uji

Pompa uji elektrike

Valvula zgjerimi

Valvula mbyllëse

Tharës filtër
dhe akumulatorë

Ftohës të riqarkullimit të

Ftohës vaji

Vaporizuesë

Turbina për
ajrin e kabinës

Rregullatorë ajri për
ajrin e kondicionuar
dhe rezistorë

Ventilatorë Visco® /
Ventilatorë

Filtra kabine

Aktuatorë të ajrit
të kondicionuar

Çelësa për ajrin
e kondicionuar

Vajra kompresori për
ajrin e kondicionuar

Pajisje shërbimi për
ajrin e kondicionuar

gazrave të shkarkimit

Freksione Visco® /
Freksione ventilator

Shkëmbyes nxehtësie
për kabinën

Sensorë termik

Sensorë

Grupe tubash për
ajrin e kondicionuar
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Zgjedhjen e bëni ju!
Në MAHLE, nevojat e klientit janë gjithmonë në plan të parë. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë
gamën më të gjerë premium për ajrin e kondicionuar të automjeteve dhe ftohjen e motorit në
Aftermarket e lirë. PREMIUM LINE ofron pjesë këmbimi me cilësi të lartë, me performancë të lartë,
jetëgjatësia e të cilave është krijuar për të gjithë ciklin jetësor të automjetit. Ato performojnë në
maksimumin e tyre edhe në kushte ekstreme.

Premium apo
standard
i mirë?

PREMIUM LINE ofron pjesë këmbimi

Standardi është gjithmonë i mirë

me cilësi të lartë, me performancën më
të lartë dhe përfshin afërsisht 4500 pro-

Afërsisht 3.000 produkte standarte pa

dukte që prodhohen nga BEHR, AKG,

shtojcën PREMIUM LINE ofrojnë një per-

VISTEON dhe prodhues të tjerë me kom-

formancë të mirë dhe përfaqësojnë një

pentencë të pajisjeve origjinale.

zgjidhje ekonomike me një raport të shkëlqyeshëm çmim/performancë. Cilësi e

Produktet PREMIUM LINE janë zgjidhja

mirë me një çmim të përballueshëm.

ideale për klientët që presin më të mirën.
Ato janë veçanërisht të qëndrueshme

Dhe gjëja më e rëndësishme: Me pro-

dhe ofrojnë performancën më të mirë

duktet e duhura, PREMIUM LINE ose

edhe në kushte ekstreme.

Standard, dhe shërbime të dobishme, ju
mund t’i bëni klientët tuaj të lumtur dhe

Diferencimi i qartë i cilësisë

siguroheni që ata të vijnë përsëri tek ju.

Katalogët shpesh tregojnë dy produkte
që përputhen me automjetin. Për secilin
produkt PREMIUM LINE ka një etiketë
përkatëse. Etiketa PREMIUM LINE mund
të shihet edhe në etiketat e paketimit dhe
të vetë pjesëve. Falë klasifikimit të qartë
të produktit është gjithmonë e sigurt ajo
që dorëzohet në kuti.

PREMIUM LINE - zgjidhja ideale
për klientët që presin më të mirën.
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Motori me djegie të brendshme do të
na shoqërojë edhe për një kohë të gjatë,
por e ardhmja i përket lëvizshmërisë
elektrike, por edhe teknologjive të tjera
alternative të motorëve.

E ardhmja do të
jetë dyfish emocionuese!

Garantohet temperaturë e rehatshme!
Për njerëzit dhe automjetet

bateria gjithashtu duhet të mbahen në çdo kohë në një temperaturë optimale. Kjo do të thotë: në dimër ngrohje për të
mbajtur baterinë të ngrohtë dhe ftohje gjatë verës. Ftohja është

Nëse zhvillimi aktual vazhdon kështu siç parashikohet, atëherë

e nevojshme edhe gjatë karikimit dhe shkarkimit të baterisë.

do të shohim gjithnjë e më shumë hibride, biçikleta Stromer

Si elektromotori ashtu edhe elektronika e fuqisë duhet të ftohen

dhe automjete elektrike nëpër ofiçina; jo vetëm motorë me

gjithashtu.

djegie të brendshme. Një gjë është që tani e sigurt: Menaxhimi
termik do të vazhdojë të luajë një rol të madh.

Kush do ta fitojë garën? Ne tek MAHLE besojmë se motori me djegie do të jetë me ne për një kohë
të gjatë. Në të njëjtën kohë, ne e dimë se e ardhmja i përket lëvizshmërisë elektrike, por edhe teknologjive të tjera alternative të motorëve. Kjo është arsyeja pse ne do të vazhdojmë të ndjekim të dyja
rrugët dhe për të dyja të ofrojmë produktet e duhura si dhe një shërbim gjithëpërfshirës. Strategjia
duale e MAHLE- për sot dhe nesër.

Kjo kërkon një sistem të sofistikuar me shumë komponentë:
nga chiller, ftohës baterish, kompresorë elektrikë të kondicio-

Motori elektrik i një automjeti hibrid apo elektrik është projek-

nimit, ftohës për temperaturë të ulët, pompa ftohëse elektrike

tuar për performancë maksimale. Kjo është arsyeja pse këtu

e deri te ngrohësit e tensionit të lartë, të cilët duhet të riparohen

sistemet funksionojnë ndonjëherë me voltazhe ekstreme. Kjo

dhe nëse është e nevojshme, të zëvendësohen.

e bën akoma më të rëndësishëm kontrollin e saktë të temperaturës së sistemit dhe të secilit komponent, gjë që ka një

Me një program të gjerë produktesh dhe me oferta të lar-

Këtu do të gjeni më shumë

ndikim të madh në diapazonin e automjetit dhe jetëgjatësinë

mishme shërbimesh, ne të drejtojmë dhe të shoqërojmë sot

informacione mbi menaxhimin

e baterisë. Jo vetëm kabina e pasagjerëve duhet të ngrohet

dhe në të ardhmen në mënyrë të sigurtë drejt botës së

termik të MAHLE:

në dimër dhe të ftohet me ajër të kondicionuar në verë, edhe

menaxhimit termik.

temperatura e motorit elektrik, elektronika e energjisë dhe
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