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BRAND GLOBAL PUTERNIC
Unde vedeţi scris MAHLE, înăuntru este un produs original.
De aceea, brandul nostru global de vânzări se va numi
începând din 2019 pur şi simplu MAHLE.

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 – 46
70376 Stuttgart
Telefon: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com

PREZENTAREA BRANDURILOR DE VÂNZĂRI
MAHLE Aftermarket reuneşte şapte branduri puternice, care atât la nivel internaţional,
cât şi regional sunt sinonime cu inovaţia şi calitatea fără compromisuri.

Brandul MAHLE este sinonim în toată lumea cu piese de schimb pentru întregul grup motopropulsor la calitate OEM – de
la componente de motor, filtre, sisteme de răcire & climatizare, demaroare & alternatoare, până la echipamente de atelier,
sisteme electronice de comandă şi piese de schimb pentru vehicule clasice.

BEHR este expertul internaţional în Răcire & climatizare –
Climatizarea vehiculelor şi Răcirea motoarelor. Pe piaţa de
întreţinere şi reparaţie a automobilelor, BEHR oferă termostate,
termocomutatoare şi sonde de temperatură.

IZUMI este brandul aplicaţiilor japoneze pentru vehicule utilitare
şi off-road şi un vechi membru al familiei de mărci MAHLE.

Brandul BRAIN BEE este expertul european în echipamente
de service – de la aparate pentru testarea emisiilor, trecând
prin echipamente de diagnoză, până la staţii de întreţinere a
instalaţiilor de climatizare.

KNECHT FILTER este specialistul european în filtrare – o marcă
renumită, cu o strânsă legătură cu clienţii, şi de decenii parte a
familiei de branduri MAHLE.

CLEVITE este una dintre cele mai încărcate de tradiţie mărci de
componente de motor pentru aplicaţii în domeniul vehiculelor
utilitare, de construcţie şi agricole în SUA.

În America de Sud, brandul METAL LEVE este sinonim cu
portofoliul de produse inovatoare şi de înaltă calitate al firmei
MAHLE şi cu excepţionalul său service.
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Componente pentru motor

MAHLE, CLEVITE, IZUMI

MAHLE, CLEVITE, IZUMI

MAHLE, METAL LEVE, CLEVITE, IZUMI

MAHLE, IZUMI, CLEVITE

Filtre

MAHLE, KNECHT FILTER

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Sisteme de răcire a motorului &
de aer condiționat

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

Turbocompresoare

MAHLE

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Demaroare & alternatoare

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

Mobilitate electrică &
componente electronice

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

Echipamente de service

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE, BRAIN BEE
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CE PRODUSE EXISTĂ DE LA CE BRAND ÎN CE REGIUNE A LUMII?

