
FUQIA E MARKAVE MAHLE 
NGA MAHLE ORIGINAL BËHET MAHLE 

  
  

AMERIKA  
E VERIUT 

AMERIKA  
E JUGUT 

EVROPA  
QENDRORE 

DHE LINDORE/
AFRIKA/ 
LINDJA E  
MESME  
(EMEA) 

AZIA 

 

MARKA E FORTË GLOBALE 

Ku shkruan MAHLE nga jashtë nga brenda është  

gjithmonë origjinale. Prandaj, që nga 2019-ta,  

marka jonë globale e shitjes quhet thjesht MAHLE. 

BOTA E MARKAVE MAHLE 

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

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM



PËRMBLEDHJE E MARKAVE TË SHITJES 
MAHLE Aftermarket bashkon shtatë marka të forta, të cilat në rang global apo rajonal  
përfaqësojnë inovacione dhe cilësi pa kompromis. 

Marka MAHLE njihet në mbarë botën për pjesë këmbimi përgjatë të gjithë grupit të transmisionit në cilësi të pajisjeve origjinale – 
nga pjesë motori, filra, ftohje dhe ajër të kondicionuar, motorë nisjeje dhe gjeneratorë sinkronë deri te pajisje për ofiçina, elektro-
nikë kontrolli dhe fuqie dhe pjesë këmbimi për automjete klasike. 

BEHR është eksperti botëror për sistemin e ftohjes dhe ajrit të 
kondicionuar – ajrin e kondicionuar të automjetit dhe ftohjen e 
motorit. Në tregun e mirëmbajtjes dhe riparimit të automobilave 
BEHR ofron termostate, çelësa termikë dhe sensorë termikë. 

Marka BRAIN BEE është eksperti evropian për pajisjet e ofiçinës – 
që nga pajisjet e të dhënave të shkarkimeve duke vazhduar me 
pajisjet e diagnostikimit deri te pajisjet e shërbimit të ajrit të  
kondicionuar. 

CLEVITE është një nga markat me traditë më të pasur për pjesë 
të motorit për zbatime në automjete komerciale, ndërtim dhe 
makineri bujqësore amerikane. 

IZUMI është marka për përdorime në automjete komerciale  
japoneze dhe fuoristrada dhe është anëtar disavjeçar i familjes 
së markave MAHLE. 

KNECHT FILTER është specialisti evropian për filtrimin –  
një markë prestigjioze me lidhje të fortë klientësh dhe pjesë  
e familjes së markave MAHLE që prej dekadash. 

Marka METAL LEVE në Amerikën Latine është sinonim për 
gamën e çmuar të produkteve cilësore dhe inovative të MAHLE 
dhe për shërbimin e tij të jashtëzakonshëm. 

CILA PRODUKTE TË CILËS MARKË I GJEJMË NË CILIN RAJON TË BOTËS? 

EMEA AMERIKA E VERIUT AMERIKA E JUGUT AZIA 

Pjesë motori MAHLE, CLEVITE, IZUMI MAHLE, CLEVITE, IZUMI MAHLE, METAL LEVE, CLEVITE, IZUMI MAHLE, IZUMI, CLEVITE

Filtra MAHLE, KNECHT FILTER MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Sistemi i ftohjes dhe ajrit  
të kondicionuar 

MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR

Turbokompresorët MAHLE MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Motorë nisjeje dhe  
gjeneratorë sinkronë 

MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

E-mobiliteti dhe elektronika MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

Pajisje për ofiçina MAHLE, BRAIN BEE MAHLE MAHLE, BRAIN BEE MAHLE, BRAIN BEE


