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WORK.  
PERFECTLY DONE.

İşini her zaman olabildiğince mükemmel yapmak 
için her şeyi veriyorsun. Böylece kuryeler, kam-
yon sürücüleri, çiftçiler veya inşaat işçileri işlerini 
güvenilir bir şekilde yapabilir. Bu nedenle sırtını 
kolluyor ve en iyi orijinal ekipman kalitesi, kap-
samlı bir ürün yelpazesi ve en iyi hizmetlerimizle 
birlikte büyük bir tutku ve bağlılıkla, tamamen 
işine konsantre olabilmeni ve her şeyin sorunsuz 
işlemesini sağlıyoruz. 

Şuna güvenebilirsin:  
MAHLE’nin orijinal ekipman uzmanlığı 

Ticari araç segmentinde, kapsamlı teknik bilgimize ve geniş uzman-

lığımıza güvenebilirsin. Çünkü MAHLE, üstün kalite ve dayanıklılık 

demektir. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz, dünya çapında bu itibarı 

kazanmak için hem yolda hem de yol dışında çok uğraşmıştır. 

Başarımızdaki faktörlerden biri, neredeyse tüm araç üreticileriyle, 

tüm araç segmentlerindeki ve tüm ürün gruplarındaki orijinal ekip-

man üreticisi uzmanlığımızdır. 100 yılı aşkın süredir.

MAHLE ürünlerini dünyanın hemen her yerinde bulabilirsin. Orijinal 

ekipman, ticaret ve araç servisi alanlarında müşterilerimize yakın 

olmak için küresel çapta faaliyet gösteren bir grubuz. Ürünlerimiz 

"Made by MAHLE"dir (MAHLE tarafından üretilmiştir) ve üretim 

merkezi veya bölgeden bağımsız olarak her zaman aynı kaliteyi 

yansıtır. 

Bugün 30’dan fazla ülkede 160 tesiste MAHLE kalitesi üretiyoruz. 

Ve tesislerimizin her biri Alman mühendisliği ve teknik bilgisi ile aynı 

standartlarda üretim yapmaktadır. 

Her zaman iyi donanımlı 

MAHLE, gelecekte de ortağın ve tedarikçilerin arasında ilk terci-

hin olmaya devam edecek. Zira yarının filolarının nelere ihtiyacı 

olduğunu biliyoruz, çünkü bu filoları ticari araç üreticileriyle birlikte 

geliştiriyoruz. Şu anda dünya çapındaki AR-GE merkezlerimizde, 

ister akü elektrikli, ister hidrojen bazlı, ister iklim açısından nötr bir 

şekilde üretilen yakıt bazlı olsun, alternatif tahrik konseptleri üze-

rinde çalışıyoruz. Bununla ilgili bilgiler de doğrudan MAHLE’nin 

Aftermarket bölümüne aktarılır. Böylece, işin için doğru ürünleri 

istediğin zaman sana sunabilir ve teslim edebiliriz. 
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Transporter:  
Şehir, arazi, otoyol

Transporterler çok işlevli araçlardır ve binek araçlarla ortak birçok 

yapı grubu vardır. Ancak çevik, hızlı ve hafif ticari araçlar, genellikle 

kamyonlarla aynı ölçüde zorlamaya maruz kalmaktadır. Müşterile-

rinin transporterlerinin en zorlu koşullarda bile (tam yüklü ve mak-

simum hızda) güvenilir bir şekilde performans göstermeleri gerekir. 

Bu nedenle kötü yol koşulları, yüksek hızlar veya sürekli dur-kalk, 

sağlam ve yüksek kaliteli bileşenler ve yedek parçalar gerektirir.

Ustanın müşterilerine zamanında ulaşabilmesi ve paketin zamanında 
teslim edilebilmesi için MAHLE sana motor soğutma ve iklimlendirme, 
servis ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhis, motor parçaları,  
contalar, filtreler, marş motoru ve alternatörlerin yanı sıra e-mobilite 
ve elektronik ile ilgili her şey için eksiksiz bir program sunar. 
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Ağır vasıta:  
Uzun mesafe için

Büyük, ağır, güçlü: Kamyonlar, uzun kullanım ömrü ve kullanım 

performansı için tasarlanmıştır. Onlara yöneltilen talepler yüksek-

tir. Nakliyeciler, filo işletmecileri ve sürücüler, sürekli bir zaman ve 

maliyet baskısına maruz kalırlar. Bu nedenle arıza sürelerinin en 

aza indirilmesi gerekmektedir.

Kamyonun uzun mesafelerde bile güvenilir bir şekilde çalışmasını 
sağlamak için MAHLE, müşterilerine motor parçaları, contalar, filtreler, 
marş motoru ve alternatörler, motor soğutma ve iklimlendirme, servis 
ekipmanları ve donanımı ve arıza teşhisinin yanı sıra e-mobilite ve 
elektronik ile ilgili her şey için geniş bir ürün yelpazesi sunar. 
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İş makineleri:  
İş asla durmaz

Bunlar günlük olarak en ağır işleri yapar ve her kullanımda kapa-

sitelerinin yüzde 100’ü talep edilir. İş makinelerinin motorları, 

şanzımanları ve soğutma sistemleri, aşırı gereksinimlere güvenilir 

bir şekilde dayanmalıdır. İş makinelerinin kolay çalışmaya başla-

masını, yüksek çekiş, hidrolik ve kaldırma performansına uzun 

süre dayanmasını ve ayrıca ileri ve geri çalışma arasındaki sürekli 

değişimlere dayanmasını sağlarsın.

MAHLE, işinin asla durmaması için filtreler, marş motoru ve alterna-
törler, motor parçaları, elektronik ve servis ekipmanları ve donanımı 
dâhil olmak üzere iş makineleri için geniş bir ürün programı sunar. 
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Tarım makineleri:  
Tüm zeminlerde yolda

Müşterilerinin tarım makineleri, özellikle hasat mevsiminde gece 

gündüz kullanılır. Traktörler, yükleme ve saman doğrama makinele-

rini, presleme makinelerini çeker, silodaki yem balyalarını yuvarlar, 

karıştırır, besler ve taşıma için kullanılır. Yani, günlük işlerde yeri dol-

durlamayacak, her türlü zeminde ve her mevsimde kullanılabilen 

güçlü ve çok yönlü yeteneklerdir.

Tarlanın zamanında sürülmesi ve şantiyedeki çalışmaların sorunsuz 
bir şekilde devam etmesi için MAHLE, motor soğutma ve iklimlen-
dirme, servis ekipmanları ve donanımı, motor parçaları, contalar, 
filtreler, marş motoru ve alternatörlerin yanı sıra elektronik ile ilgili her 
şey için tarım makinelerine yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunar. 
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart/Almanya

Telefon: +49 711 501-0 
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