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WORK.  
PERFECTLY DONE.

Dajesz z siebie wszystko, aby praca była wyko-
nana najlepiej, jak to tylko możliwe. Dzięki temu 
kurierzy, kierowcy ciężarówek, rolnicy czy pra-
cownicy budowlani mogą skupić się na swoich 
zadaniach. Dlatego też my stoimy u Twojego 
boku i zapewniamy najwyższą jakość OE, szeroki 
asortyment i najwyższy poziom serwisu – a to 
wszystko z pasją i zaangażowaniem. Wszystko to 
po to, aby Twoja praca znajdowała się na pierw-
szym planie, a wszystko przebiegało jak trzeba. 

Możesz się na nas zdać:  
kompetencje OE od MAHLE 

W segmencie pojazdów użytkowych możesz zdać się na nasze 

szerokie know-how i dogłębną ekspertyzę. W końcu MAHLE to 

synonim najwyższej jakości i  trwałości. Na tę renomę zapraco-

wały nasze produkty i  systemy stosowane na całym świecie – 

zarówno na ulicach, jak i  poza nimi. Czynnikiem decydującym 

o  sukcesie są przy tym nasze kompetencje OE w  przypadku 

niemal wszystkich producentów, we wszystkich segmentach 

i wszystkich grupach produktów. I to od ponad 100 lat.

Produkty MAHLE można zakupić niemal na całym świecie. 

Jesteśmy koncernem działającym na skalę globalną. Dbamy 

o bliski kontakt z klientami – w obszarze wyposażenia fabrycz-

nego, handlu i  warsztatu. Nasze produkty mają znak jakości 

„Made by MAHLE” i  niezmiennie zapewniają najwyższy poziom 

jakości – niezależnie od zakładu produkcyjnego czy regionu. 

Dzisiaj produkty o  jakości MAHLE powstają w  160  zakładach 

rozmieszczonych w  ponad 30  krajach. Każdy z  tych zakładów 

prowadzi produkcję w oparciu o te same standardy, niemieckie 

zasady inżynieryjne i know-how. 

Doskonale przygotowani, cały czas 

MAHLE będzie Twoim partnerem i  pierwszym wyborem także 

w przyszłości. Wiemy, czego będą potrzebować floty przyszłości, 

ponieważ to my – wspólnie z  producentami pojazdów użytko-

wych – pracujemy nad ich rozwojem. Wszystko to dzieje się w cen-

trach badawczo-rozwojowych rozsianych po całym świecie, gdzie 

pochylamy się nad alternatywnymi koncepcjami napędu – opartymi 

na akumulatorach elektrycznych, wodorze czy paliwach wytwarza-

nych w sposób neutralny dla klimatu. Wiedza z tej dziedziny płynie 

bezpośrednio również do segmentu rynku wtórnego w  MAHLE. 

Dzięki temu jesteśmy w stanie nieustannie oferować odpowiednie 

produkty, idealnie dopasowane do Twojej pracy. 
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Pojazdy dostawcze:  
miasto, wieś, autostrada

Pojazdy dostawcze wyróżniają się wielofunkcyjnością. Wiele ich 

podzespołów jest wyjętych prosto z  samochodów osobowych. 

A  jednocześnie zwrotne, szybkie i  lekkie pojazdy użytkowe czę-

sto są eksploatowane równie intensywnie, co pojazdy ciężarowe. 

Pojazdy dostawcze Twoich klientów muszą pracować niezawod-

nie nawet w  najbardziej wymagających warunkach – przy peł-

nym obciążeniu i  najwyższej prędkości. Złe warunki na drodze, 

duże prędkości i ciągłe zatrzymywanie się oraz ponowne rusza-

nie wymagają solidnej konstrukcji oraz wysokiej jakości części 

zamiennych.

Aby zapewnić, że specjaliści dotrą do klienta na czas albo że paczka 
zostanie dostarczona punktualnie, MAHLE gwarantuje Ci kompletną 
ofertę skupioną wokół układu chłodzenia silnika i klimatyzacji, 
wyposażenia warsztatu i diagnostyki, części silnikowych, uszczelek, 
filtrów, rozruszników i prądnic oraz e-mobilności i elektroniki. 
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Samochody ciężarowe 
o dużej masie:  
z myślą o długich trasach

Duże, ciężkie, potężne: pojazdy ciężarowe są projektowane 

z myślą o długiej żywotności i dużym przebiegu. Stawiane przed 

nimi zadania są naprawdę wymagające. Przewoźnicy, operatorzy 

flot i kierowcy znajdują się pod ciągłą presją czasu i cięcia kosztów 

– dlatego też trzeba minimalizować awarie.

Aby samochody ciężarowe niezawodnie pokonywały długie dystanse, 
MAHLE gwarantuje Twoim klientom kompletną ofertę skupioną 
wokół części silnikowych, uszczelek, filtrów, rozruszników i prądnic, 
układów chłodzenia silnika i klimatyzacji, wyposażenia warsztatu 
oraz diagnostyki, a także e-mobilności i elektroniki. 



08 09Work. Perfectly Done.

Maszyny budowlane:  
budowa nigdy nie śpi

Każdego dnia wykonują najcięższą pracę i  zawsze zbliżają się 

do swoich granic. Silniki, przekładnie i układy chłodzenia maszyn 

budowlanych muszą być odporne na najbardziej ekstremalne 

warunki. Dbasz o to, aby maszyny budowlane niezawodnie odpa-

lały i były w stanie wytrzymać przez długi czas dużą siłę uciągu, 

siłę hydrauliczną i udźwig roboczy oraz aby bez problemu znosiły 

stałe przełączanie między pracą do przodu i do tyłu.

Aby uniknąć jakichkolwiek przestojów w pracy, MAHLE zapewnia 
pełny asortyment produktów skierowany do właścicieli maszyn 
budowlanych, obejmujący filtry, rozruszniki i prądnice, części  
silnikowe, elektronikę oraz wyposażenie warsztatu. 
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Maszyny rolnicze:  
sprawnie po wszystkich  
podłożach

Maszyny rolnicze Twoich klientów pracują dniem i nocą – zwłasz-

cza w okresie żniw. Traktory ciągną wozy załadunkowe i  siecz-

karnie oraz prasy, formują pryzmy paszowe i  przetaczają je do 

silosu, mieszają, rozrzucają karmę i są wykorzystywane do trans-

portu. To imponujące, wielofunkcyjne maszyny, wykorzystywane 

na każdym terenie, o każdej porze roku – po prostu niezastąpione 

w codziennej pracy.

Aby pole zostało zaorane na czas, a prace na budowie przebiegały 
sprawnie, MAHLE przygotowało kompletny asortyment produktów 
dla maszyn rolniczych, skupiony wokół chłodzenia silnika i klimaty-
zacji, wyposażenia warsztatu, części silnikowych, uszczelek, filtrów, 
rozruszników i prądnic oraz elektroniki. 
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart, Niemcy

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com
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