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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart, Alemanha

Telefone: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com

www.mpulse.mahle.com

Nossa estratégia dual 
para os conceitos de  
mobilidade do futuro 
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A mobilidade elétrica será o conceito de pro-
pulsão do futuro. Ao mesmo tempo, os mo-
tores de combustão ainda permanecerão por 
muitos anos como o sistema predominante de 
acionamento, mantendo sua alta relevância 
especialmente no aftermarket. Por isso, como 
criadora de inovações, a MAHLE persegue 
duas estratégias tecnológicas consistentes: 
trabalhamos em novas soluções para tornar os 
motores de combustão mais eficientes e sus-
tentáveis, e ao mesmo tempo desenvolvemos 
sistemas de propulsão, eletrônica de potência 
e sistemas elétricos auxiliares de alta eficiência 
para veículos híbridos e elétricos. 

MAHLE – o seu parceiro de confiança.  
Hoje e no futuro. 

Pisando fundo em  
todos os conceitos  
de mobilidade

Sempre a linha certa 

Com a MAHLE, você pode confiar em um parceiro forte para  

todos os conceitos de mobilidade. Beneficie-se da nossa exper-

tise como desenvolvedores de inovações e do portfólio abran-

gente de produtos da MAHLE, que é constantemente ampliado 

e engloba as seguintes áreas: 

 n Componentes de motores 

 n Juntas 

 n Filtros 

 n Refrigeração e climatização 

 n Motores de arranque e geradores 

 n Mobilidade elétrica e sistemas eletrônicos 

 n Equipamento de oficinas e diagnóstico  

Serviços pioneiros inclusos 

Com produtos para motores de combustão e seus periféricos, a 

MAHLE está há décadas entre os principais parceiros de desen-

volvimento dos fabricantes internacionais de automóveis e veículos 

comerciais. E quando o assunto é inovação para veículos elétricos, 

também estamos um passo à frente, como pioneiros em tecno-

logias de gestão de bateria, entre outros. E, no futuro, as nossas 

soluções na área de tecnologias termoelétricas contribuirão para 

aquecer as cabines dos veículos elétricos com muito mais eficiên-

cia do que hoje, sem prejudicar a autonomia da bateria. 


