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تخت گاز برای همه
طرح های حمل و نقل
حمل و نقل با وسایل نقلیه برقی در حال تبدیل شدن به
طرح نیرو محرکه آینده است .در عین حال موتور احتراقی
همچنان برای سالهای زیادی نیرو محرکه غالب خواهد بود
و به ویژه در بازار تجهیزات و لوازم یدکی اهمیت باالی
خود را حفظ می کند .به همین دلیل  MAHLEبه عنوان
یک محرک نوآوری ،به صورت منطقی دو راهبرد فناوری
را دنبال می کند :ما در حال کار بر روی راهکارهای جدید
برای کارآمدتر و با محیط زیست سازگارتر کردن موتور
احتراقی هستیم و همزمان سیستم های محرکه بسیار
کارآمد ،الکترونیک قدرت ،و اجزای کمکی الکتریکی را
برای خودروهای هیبریدی و برقی توسعه می دهیم.
 - MAHLEشریک قابل اعتماد شما.
امروز و در آینده.
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همواره برنامه مناسب
با  MAHLEشما می توانید به یک شریک توانمند برای تمام مفاهیم حمل و نقل
اعتماد کنید .از تخصص ما به عنوان یک پیشرو در توسعه و همچنین سبد محصوالت
جامع و به طور مداوم در حال گسترش  MAHLEدر زمینه های زیر بهره ببرید:
n
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nاجزای موتور
nواشرها
nفیلترها
nخنک کننده موتور و تهویه هوا
nراه اندازها (استارترها) و مولدها
nحمل و نقل برقی و الکترونیک
nتجهیزات تعمیرگاه و تشخیص

شامل خدمات پیشگام

 MAHLEبا محصوالتی برای موتورهای احتراقی و لوازم جانبی آن از دهه ها پیش
تاکنون یکی از شرکای توسعه پیشگام برای تولید کنندگان بین المللی خودرو و
خودروهای تجاری بوده است .حتی در صورتی که موضوع نوآوری های مرتبط با
خودروهای برقی در میان باشد ،ما موفق هستیم .به این ترتیب ما به عنوان مثال در
مدیریت باتری از نظر فناوری پیشگام هستیم .و در آینده ،راه حل های ترموالکتریک
ما میتوانند به گرم کردن کابین های خودروهای برقی به صورت به مراتب کارآمدتر
از امروزه و بدون ایجاد اختالل در برد الکتریکی کمک کنند.

