MAHLE POR FORA,

EXPERTISE LETRIKA

POR DENTRO.

Agora os produtos Letrika estão disponíveis
no portfólio MAHLE Aftermarket.

Dois polos poderosos.
Energia para novas tecnologias.
Com aproximadamente 170 localidades de produção e 16
grandes centros de desenvolvimento (Alemanha, Grã-Bretanha, Luxemburgo, Eslovênia, EUA, Brasil, Japão, China e
Índia), cerca de 66 mil colaboradores, com mais de 5 mil
engenheiros e técnicos, estão desenvolvendo e criando
conceitos, produtos e sistemas orientadores de tendências. Em todo o planeta, a unidade de serviços de engenharia MAHLE Powertrain trabalha arduamente em soluções inovadoras para novos motores altamente eficientes.
O grupo é um parceiro líder global de desenvolvimento para
a indústria internacional automotiva e de motores nas áreas
de sistemas para motores, filtração, gerenciamento térmico
e, agora, com a aquisição da Letrika, no setor de elétrica/
mecatrônica.

Na Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Bielorrússia e China,
o Grupo Letrika desenvolve e fabrica motores de partida,
alternadores, acionamentos e motores elétricos, além de
sistemas mecatrônicos para veículos de passeio, máquinas
agrícolas e de construção, veículos comerciais e industriais, e aplicações marítimas. Com matriz na Eslovênia, o
grupo é um dos grandes fabricantes do mercado global,
tanto no negócio de equipamento original quanto no de
peças de reposição. A Letrika também tem colocado seu
alto nível de desenvolvimento e conhecimento de manufatura nas ruas, motorizando o Renault Twizy, um inovador
veículo elétrico urbano para o qual é a fornecedora original
do motor.

Uma conexão viva.
Por muitos anos, Letrika e MAHLE têm perseguido o
mesmo objetivo de promover intensamente tecnologias
para reduzir ainda mais o consumo e as emissões. As
linhas de produtos Letrika e MAHLE complementam-se
perfeitamente. Assim, fez muito sentido consolidar as
atividades das duas companhias. Para expandir seu
conhecimento em mecatrônica, no segundo semestre de
2014 a MAHLE adquiriu o controle da Letrika. O novo
membro da família MAHLE foi integrado ao Grupo
MAHLE como o profit center “Acionamentos Elétricos e
Aplicações 1” e, desde abril de 2015, está operando sob
o nome MAHLE Letrika. Em maio de 2016, o negócio de
peças de reposição foi integrado à unidade de negócios
Aftermarket, sob a marca MAHLE Original. Dessa forma,
os novos produtos MAHLE Letrika se beneficiaram da
imagem e da bem desenvolvida rede de distribuição
MAHLE Original, uma marca de qualidade globalmente
estabelecida.

MAHLE por fora, expertise Letrika por dentro.
Simultaneamente à sua integração à linha do Aftermarket, os
produtos Letrika, conhecidos por alguns sob a antiga marca
Iskra, tiveram sua embalagem alterada para o padrão
MAHLE. Como em qualquer mudança, haverá uma fase de
transição, na qual tanto as novas como as antigas embalagens estarão nas prateleiras. Assim, produtos mecatrônicos
estarão então disponíveis com a alta qualidade MAHLE de
equipamento original.
MAHLE por fora, qualidade de equipamento original
por dentro.
Como normalmente os membros de uma família têm o
mesmo sobrenome, motores de partida, alternadores e
também acionamentos e motores elétricos Letrika receberam novas designações. Isso, imediatamente, evidencia a qualidade do serviço MAHLE Aftermarket por trás do
produto.

Os produtos são identificados pelas seguintes designações:
Letrika

MAHLE

Descrição

IA
IS
IM

MG
MS
MM
MGX
MSX
MMX
MX

Alternador
Motor de partida
Motor elétrico
Peça de reparo/reposição para alternador
Peça de reparo/reposição para motor de partida
Peça de reparo/reposição para motor elétrico
Peça de reparo/reposição uso múltiplo

M = Mecatrônica
G = Alternador
S = Motor de partida

X = Peça de reparo/reposição

Para facilitar os pedidos e seu processamento, o número
de peça Letrika também é impresso na etiqueta.
Os produtos de alta qualidade MAHLE Original estão protegidos por meio de embalagens e etiquetas de segurança sofisticadas, que permitem rapidamente verificar se
é uma embalagem original MAHLE. Em todo o mundo,
cada peça MAHLE Original recebe uma combinação alfanumérica de duas linhas, conhecida como código MAPP
(sigla em inglês: Fabricantes Contra Pirataria de Produtos).
A primeira linha é o identificador MAHLE Aftermarket
(GTIN) - (sigla em inglês: Números Globais de Item Comercial). A segunda linha contém um código aleatório único
para cada etiqueta. Compare o código aleatório com a
VeoMark® iridescente aplicada à etiqueta de segurança:
se os últimos 6 dígitos do código aleatório corresponderem ao número serial na VeoMark, então é uma peça original MAHLE.
Os benefícios.
	Acesso a produtos MAHLE Letrika para aplicações agrícolas e máquinas de construção.
	
Rápida disponibilidade, graças à eficiente rede global de
logística MAHLE Aftermarket.
	Alto nível de proteção contra falsificações, graças à etiqueta
de segurança MAHLE VeoMark®.

E você recebe mais.
	
Suporte técnico abrangente dos especialistas de produto
MAHLE Aftermarket.
	Transferência de conhecimento nas sessões de treinamento de produto MAHLE Aftermarket.
E há ainda mais para você.
	Motores de partida e alternadores, acionamentos e motores elétricos, e peças auxiliares com a qualidade de
equipamento original MAHLE Letrika.
	
Grande experiência em desenvolvimento e conhecimento
em manufatura no setor de eletrônica e mecatrônica do
novo profit center “Acionamentos Elétricos e Aplicações 1”.
	
Acesso a linha abrangente de produtos, que agora inclui
aplicações de mecatrônica de alta qualidade e está constantemente sendo adaptada para os requisitos/demandas
do mercado.

VeoMark
Código MAPP
(código de
barras 2D)
Código MAPP
(código de
barras EAN 13)

GTIN
Código
aleatório

www.mahle-aftermarket.com

