
Work. Perfectly done.
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Doskonale przygotowani, cały czas 

MAHLE będzie Twoim partnerem i  pierwszym wyborem także 

w przyszłości. Wiemy, czego będą potrzebować floty przyszło-

ści, ponieważ to my – wspólnie z producentami pojazdów użyt-

kowych – pracujemy nad ich rozwojem. Wszystko to dzieje się 

w centrach badawczo-rozwojowych rozsianych po całym świe-

cie, gdzie pochylamy się nad alternatywnymi koncepcjami napę-

du – opartymi na akumulatorach elektrycznych, wodorze czy pali-

wach wytwarzanych w sposób neutralny dla klimatu. Wiedza z tej 

dziedziny płynie bezpośrednio również do segmentu rynku wtór-

nego w MAHLE. Dzięki temu jesteśmy w stanie nieustannie ofero-

wać odpowiednie produkty, idealnie dopasowane do Twojej pracy. 

Nowe technologie napędów już w produkcji seryjnej 

W przypadku lekkich do średnio ciężkich pojazdów użytkowych 

liczymy się z rosnącą elektryfikacją napędu, nawet jeśli w wielu 

regionach silniki spalinowe będą jeszcze długo odgrywać ważną 

rolę. Na potrzeby tej dziedziny możemy wykorzystać nasze pro-

dukty i rozwiązania z segmentu samochodów osobowych albo 

zaadaptować je niewielkim nakładem sił. 

Z kolei w przypadku ciężkich pojazdów użytkowych jako kolej-

ną formę źródła energii widzimy ogniwa paliwowe czy wodór. 

MAHLE już od wielu lat jest partnerem rozwojowym i dostawcą 

seryjnym dla systemów ogniw paliwowych. Dzięki naszym tech-

nologiom w wielu obszarach już dziś jesteśmy gotowi na wodór. 

MAHLE może poszczycić się silną pozycją zwłaszcza w segmen-

cie skomplikowanych układów dolotowych powietrza oraz kontroli 

temperatury systemów ogniw paliwowych. Już dziś wiele naszych 

produktów mieści się w pojazdach produkowanych seryjnie, a ko-

lejne podzespoły od MAHLE poddawane są obecnie badaniom 

na stanowiskach testowych producentów samochodów osobo-

wych i pojazdów użytkowych.

Współpracujemy z Ballard, aby zyskać głębsze zrozumienie kom-

pletnego systemu ogniwa paliwowego i szybciej wprowadzić go 

na masowy rynek. MAHLE wykorzystuje do tego swoje bogate 

doświadczenie z zarządzaniem termicznym, regulacją przepływu 

powietrza, elektroniką mocy oraz upakowaniem. W Stuttgarcie 

zorganizowaliśmy sekcję testową H2. To tutaj od wiosny 2021 r. 

testujemy zarówno zastosowanie wodoru w  silnikach spalino-

wych na potrzeby ruchu pojazdów ciężkich, jak i ogniwo paliwo-

we w kompletnym systemie. 

Jak widać, MAHLE już dziś pochyla się nad niemal wszystkimi 

technologiami napędów. Intensywnie przygotowujemy się do tego, 

aby zarówno teraz, jak i w przyszłości móc wspierać Cię rozwią-

zaniami z obszaru serwisu i konserwacji. Dzięki temu Ty przygo-

tujesz się na nadejście tych trendów.

WORK. PERFECTLY DONE.
Dajesz z siebie wszystko, aby praca była wykonana najlepiej, jak to tylko możliwe. Dzięki temu kurierzy,  
kierowcy ciężarówek, rolnicy czy pracownicy 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 znajdo-
wała się na pierwszym planie, a wszystko przebiegało jak trzeba. 

Możesz się na nas zdać:  
kompetencje OE od MAHLE 

W segmencie pojazdów użytkowych mo-

żesz zdać się na nasze szerokie know-

-how i  dogłębną ekspertyzę. W  końcu 

MAHLE to synonim najwyższej jakości 

i  trwałości. Na tę renomę zapracowa-

ły nasze produkty i  systemy stosowane 

na całym świecie – zarówno na ulicach, 

jak i poza nimi. Czynnikiem decydującym 

o sukcesie są przy tym nasze kompeten-

cje 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 dzia-

łającym na skalę globalną. Dbamy o bliski 

kontakt z  klientami – w obszarze wypo-

sażenia fabrycznego, handlu i warsztatu. 

Nasze produkty mają znak jakości „Made 

by MAHLE” i niezmiennie zapewniają naj-

wyższy poziom jakości – niezależnie od za-

kładu produkcyjnego czy regionu. 

Dzisiaj produkty o  jakości MAHLE po-

wstają w 160 zakładach rozmieszczonych 

w ponad 30 krajach. Każdy z tych zakła-

dów prowadzi produkcję w oparciu o  te 

same standardy, niemieckie zasady inży-

nieryjne i know-how. 

Nasze silne marki 
 
MAHLE 
Globalna marka MAHLE obejmuje części zamienne 

wzdłuż całego układu napędowego w oryginalnej 

jakości – od części silnika, filtrów, osprzętu silnika aż 

po sterowanie temperaturą i mechatronikę. Ponadto 

w jej zakres wchodzi wysokiej jakości wyposażenie 

specjalne do konserwacji i serwisowania. 

BEHR 
Będąc światowym liderem w dziedzinie zarządzania 

temperaturą, długoletnim partnerem rozwojowym 

oraz międzynarodowym dostawcą seryjnym wypo-

sażenia fabrycznego OEM, firma MAHLE w ramach 

marki BEHR oferuje kompleksowy portfel produk-

tów i rozwiązań w segmencie klimatyzacji pojazdów 

i chłodzenia silników na rynku zamiennych części 

samochodowych do napraw i konserwacji. 

BRAIN BEE 
Ekspert z obszaru wyposażenia warsztatu – od 

urządzeń do analizy spalin przez narzędzia dia-

gnostyczne i serwis klimatyzacji, aż po rozwiązania 

cyfrowe do kalibracji systemów asystujących kie-

rowcy (TechPRO® Digital ADAS). 

CLEVITE
To marka o bogatej tradycji, produkująca wydajne 

panewki łożysk oraz części do silników do zastoso-

wań w pojazdach użytkowych, maszynach budow-

lanych i maszynach rolniczych na rynku północno-

amerykańskim. 

IZUMI
Marka odpowiedzialna za zastosowania w pojaz-

dach użytkowych i off-road na rynku japońskim. 

KNECHT FILTER
Europejski specjalista w zakresie filtracji. 

METAL LEVE 
W regionie Ameryki Południowej ta marka stanowi 

synonim innowacyjnego, wysokiej jakości portfolio 

produktów MAHLE i doskonałych usług.
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Pojazdy dostawcze:  
miasto, wieś, autostrada

W drodze – 
zawsze  
i wszędzie

Kilometr po kilometrze: Twoi klien-

ci z branży dostawczej zarabiają pienią-

dze dzięki żmudnemu pokonywaniu każ-

dego kolejnego kilometra. Najlepiej 24/7,  

każdego dnia i  przez całą dobę. Ozna-

cza to, że każdy przestój i każda wizyta 

w warsztacie to realne straty. Niezależnie 

od tego, czy ten postój jest planowany 

(serwis), czy nieplanowany (awaria). Go-

towość do pracy lekkich pojazdów użyt-

kowych ma bezpośredni, istotny wpływ na 

rentowność i łączne koszty eksploatacyj-

ne Twoich klientów. 

Pełna gotowość

W  przypadku pojazdów dostawczych 

istotną rolę odgrywają także niewielkie 

zużycie paliwa i ograniczenie emisji. No-

woczesne, wytrzymałe i wydajne systemy 

zarządzania termicznego również muszą 

to uwzględniać. Wysokiej jakości części 

zamienne mogą w  wymiernym stopniu 

przyczynić się do wydłużenia okresu mię-

dzyprzeglądowego. A pokrycie znacznej 

części rynku oraz duża dostępność prze-

kładają się na przyspieszenie serwisu.

Pojazdy dostawcze wyróżniają się wielofunkcyjnością. Wiele ich podzespołów jest wyjętych prosto 
z samochodów osobowych. A jednocześnie zwrotne, szybkie i lekkie pojazdy użytkowe często są 
eksploatowane równie intensywnie, co pojazdy ciężarowe. Pojazdy dostawcze Twoich klientów 
muszą pracować niezawodnie nawet w najbardziej wymagających warunkach – przy pełnym obciąże- 
niu i najwyższej prędkości. Złe warunki na drodze, duże prędkości i ciągłe zatrzymywanie się oraz 
ponowne ruszanie wymagają solidnej konstrukcji oraz wysokiej jakości części zamiennych. 

Szybka i intuicyjna diagnostyka

Nowoczesne pojazdy dostawcze nie mają się czego powstydzić w kwe-

stiach technicznych w porównaniu do samochodów osobowych. Ozna-

cza to także, że do wielu napraw i konserwacji/inspekcji potrzebne jest 

wydajne narzędzie diagnostyczne, takie jak TechPRO® od MAHLE.  

To narzędzie zapewnia wyniki diagnostyczne w mgnieniu oka, jego  

obsługa jest intuicyjna, a poprzez funkcję Digital ADAS umożliwia kali-

brację systemów wspomagających, dzięki którym klienci bezpiecznie 

docierają do celu. Narzędzie oparte na systemie operacyjnym Linux 

komunikuje się ze wszystkimi modułami znajdującymi się w pojeździe 

i zgłasza ponad 54 000 szczegółowych opisów kodów błędów OEM. 

Z myślą o Tobie zapewniamy TechPRO® – profesjonalne, ekonomiczne, 

a dzięki aktualizacjom online, zawsze aktualne rozwiązanie do diagno-

styki pojazdów. Od niedawna możesz za jego pomocą nawet kontrolo-

wać akumulatory w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. 

Work. Perfectly Done.

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

Wszystko musi 
działać

Pojazdy użytkowe wystawione są na dzia-

łanie ekstremalnych obciążeń. Nie tylko 

dlatego, że transportują ciężkie ładun-

ki. Muszą pokonywać duże odległości, 

w  związku z  czym zwykle przez bardzo 

długi czas znajdują się na drogach: przy 

niskiej temperaturze, dużym zapyleniu, na 

podjazdach i na zjazdach. 

Przed silnikiem i wyposażeniem peryferyj-

nym, takim jak turbosprężarka, systemy 

filtrów czy zarządzanie termiczne, stawia 

się ogromne wymagania – w końcu nale-

ży zapewnić stałe działanie pojazdu. Także 

w sektorze pojazdów użytkowych przewi-

dziano nowe przepisy przewidujące obni-

żenie zużycia i emisji – są one motorem 

napędowym dla dalszego rozwoju ukła-

du napędowego. 

Zapotrzebowanie na know-how

Większą oszczędność paliwa, a tym sa-

mym niższe koszty zapewniają między in-

nymi nowe systemy układów rozrządu ze 

zmiennymi czasami sterowania. Obejmu-

ją one funkcje takie jak hamowanie sil-

nikiem, zarządzanie temperaturą spalin 

oraz redukcja stopnia sprężenia – w celu 

zmniejszenia temperatury spalania i  ob-

niżenia poziomu ciśnienia. Oszczędności 

na paliwie przekładają się na uśmiechy 

na twarzach kierowców i  przewoźników 

– za kierownicą i za biurkiem. Jednak do 

tego potrzebna jest spora dawka know-

-how podczas napraw i wymiany części 

zamiennych. Nieodzowny jest także part-

ner, który może dostarczyć części za-

mienne w żądanej jakości oraz zapewnić 

dostępność i pokrycie rynku, tak aby móc 

sprawnie przeprowadzić naprawę. 

Duże, ciężkie, potężne: pojazdy ciężarowe są projektowane z myślą o długiej żywotności i dużym prze-
biegu. 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. 

Większa moc, mniej spalin

Niemal każdy pojazd z  silnikiem wysokoprężnym produkowany  

w Europie, Ameryce Północnej i Japonii jest wyposażony w turbosprę-

żarkę. Z MAHLE możesz cieszyć się dostępem do szerokiego asorty-

mentu niezwykle wydajnych turbosprężarek doładowujących. W sekto-

rze pojazdów ciężarowych dostarczamy turbosprężarki do ponad 70% 

zastosowań szybkoobrotowych. Turbosprężarki MAHLE są produkowa-

ne – w ramach całego koncernu – w oparciu o ściśle określone stan-

dardy i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i maszyn. 

Jesteśmy MAHLE – wieloletnim partnerem rozwojowym międzynarodo-

wych producentów pojazdów i silników.

Aby samochody ciężarowe niezawodnie pokony-
wały długie dystanse, MAHLE gwarantuje Twoim 
klientom kompletną ofertę skupioną wokół czę-
ści silnikowych, uszczelek, filtrów, rozruszników 
i prądnic, układów chłodzenia silnika i klimaty-
zacji, wyposażenia warsztatu oraz diagnostyki, 
a także e-mobilności i elektroniki. 
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Maszyny budowlane:  
budowa nigdy nie śpi

Moc zawsze 
pod pedałem

Maszyny budowlane pracują w  trybie 

zmianowym, są obsługiwane przez róż-

nych kierowców i  muszą być sprawne 

24/7, niezależnie od warunków atmosfe-

rycznych i podłoża: pracują podczas upa-

łów, w chłodzie, w suchych i mokrych wa-

runkach. Poza pełną funkcjonalnością na 

pierwszym planie znajduje się bezpieczna 

praca, uwarunkowana prawidłowym sta-

nem technicznym wykorzystywanych ma-

szyn budowlanych. To z kolei możliwe jest 

tylko pod warunkiem regularnej, specjali-

stycznej konserwacji prowadzonej z uży-

ciem wysokiej jakości części zamiennych.

„Nie” dla zużycia

Dzisiejsze maszyny budowlane nie mogą 

obyć się bez wydajnych filtrów paliwa, 

oleju i  powietrza. Woda, cząstki zanie-

czyszczeń i inne niepożądane substancje 

w paliwach oraz zanieczyszczone powie-

trze zasysane przekładają się na zwięk-

szone zużycie, negatywnie wpływają na 

wydajność spalania oraz zagrażają bez-

pieczeństwu eksploatacyjnemu. Także 

w najbardziej wymagających warunkach 

eksploatacyjnych rozruszniki i  prądnice 

muszą być odporne na sól, mgłę, wilgoć, 

wodę, pył, błoto, drgania, wysokie i niskie 

temperatury oraz agresywne płyny. Po-

nadto muszą stale zapewniać optymal-

ną wydajność.

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 odpalały 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.

Nic się nie przedostanie

MAHLE przygotował dla Ciebie kompletny program filtrów z  myślą 

o Twoim parku maszyn – od filtrów paliwa z niezwykle skuteczną sepa-

racją wody, przez filtry powietrza zasysanego czy filtry oleju smarowego, 

aż po separatory mgły olejowej w jakości OEM. W ten sposób zadbasz 

o niskie zużycie i płynną pracę maszyn budowlanych Twoich klientów. 

Od małego silnika benzynowego, aż po duże silniki wysokoprężne – 

możesz cieszyć się szerokim asortymentem produktów obejmującym 

rozwiązania modułowe. Systemy filtracyjne od MAHLE wyróżniają się 

niewielką masą, kompaktowymi rozmiarami, wysoką wydajnością ener-

getyczną i maksymalną niezawodnością.
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

Z myślą 
o wysokiej  
produktywności 

Istotnym obszarem zastosowania ciągni-

ków są ponadto place budowy. Wynika 

to przede wszystkim z doskonałych moż-

liwości jazdy po trudnym terenie, wyso-

kiej wygody oraz dobrej widoczności we 

wszystkich kierunkach. Z  reguły można 

trafnie zaplanować okresy serwisowania 

ciągników, w związku z czym możliwe jest 

uniknięcie przestojów związanych z  na-

prawami. Wykorzystanie wysokiej jakości 

części zamiennych na potrzeby wydajne-

go chłodzenia silnika, przekładni, układu 

paliwowego i  obwodów hydraulicznych 

pozwala na wydłużenie godzin pracy cią-

gnika i zmniejszenie zużycia paliwa. Filtry 

oleju, filtry oleju napędowego i filtry powie-

trza od MAHLE podnoszą moc i bezpie-

czeństwo użytkowania. 

Idealny klimat 

Kwestia klimatyzacji w maszynach rolni-

czych niezmiennie zyskuje na znaczeniu. 

W końcu wydajność pracy zależy nie tyl-

ko od niezawodności pojazdu, ale też od 

efektywności i  koncentracji operatorów. 

A  ci, w  różnych strefach klimatycznych 

świata, muszą mierzyć się z maksymal-

nym upałem, ekstremalnym suchym chło-

dem, klimatem tropikalnym i wysoką wil-

gotnością powietrza czy pyłem ze zbóż 

albo dróg.

Maszyny rolnicze Twoich klientów pracują dniem i nocą – zwłaszcza w okresie żniw. Traktory ciągną 
wozy załadunkowe i sieczkarnie oraz prasy, formują pryzmy paszowe i przetaczają je do silosu, mie-
szają, rozrzucają karmę i są wykorzystywane do transportu. To imponujące, wielofunkcyjne maszyny, 
wykorzystywane na każdym terenie, o każdej porze roku – po prostu niezastąpione w codziennej pracy. 

Z myślą o optymalnym chłodzeniu

Chłodnice chłodziwa są nieodzowne, aby uzyskać wydajny układ chło-

dzenia silnika w  maszynach rolniczych. W MAHLE wszystkie kom-

ponenty, takie jak blok chłodnicy i zbiornik na chłodziwo – a także 

wszystkie połączenia i elementy mocujące – wyróżniają się starannym 

wykonaniem i długą żywotnością. Chłodnice chłodziwa od MAHLE to 

gwarancja optymalnej sprawności i precyzji wykonania. Dzięki temu 

ich montaż zawsze przebiega sprawnie. 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 klimatyzacji, wyposażenia 
warsztatu, części silnikowych, uszczelek, filtrów, rozruszników i prądnic oraz elektroniki. 



Dla Twojego know-how
MAHLE prowadzi szkolenia i zapewnia różnorodne źródła wiedzy na temat swojego asortymentu pro-
duktów. Ty, Twoi koledzy i pracownicy możecie korzystać z bogactwa tej wiedzy podczas codziennej 
pracy w warsztacie. Zdobędziecie ją w MAHLE, na miejscu czy po prostu online.

Obszary tematyczne MAHLE cechu-

ją się wysokim stopniem zaawansowa-

nia technicznego. Dlatego też zapewnia-

my zespołom warsztatowym wsparcie 

– we wszystkich aspektach dotyczą-

cych filtracji, zarządzania termicznego, 

jednostek napędowych, silników i  no-

wych koncepcji napędów. Co to ozna-

cza? Mniej reklamacji, niższe koszty, 

brak powtarzających się napraw, więk-

szą satysfakcję klientów i pracowników –  

oraz kolejny krok naprzód.

Pełna oferta szkoleń jest skierowana do 

pracowników o różnym stopniu zaawan-

sowania z obszaru pojazdów silnikowych 

i użytkowych oraz maszyn rolniczych i bu-

dowlanych, do ekspertów i – w części – do 

pracowników zajmujących się sprzedażą. 

Poza aktualnie siedmioma szkoleniami 

teoretycznymi (Teoria w formie kompak-

towej) nasza oferta przewiduje trzy spe-

cjalne szkolenia praktyczne poświęcone 

zapobieganiu szkodom – w odniesieniu 

do samochodów osobowych, pojazdów 

ciężarowych oraz maszyn rolniczych i bu-

dowlanych. Oferta edukacyjna MAHLE 

przewiduje również szkolenia online – je-

śli przeprowadzenie szkolenia u nas jest 

niemożliwe albo jeśli wiązałoby się to ze 

zbyt dużymi wydatkami czy przestoja-

mi. Nasza oferta szkoleń online obejmuje 

aktualnie wszystkie siedem szkoleń teo-

retycznych. W  MAHLE, na miejscu czy 

online: Aby uzgodnić termin szkolenia 

i dokonać zgłoszenia albo uzyskać od-

powiedzi na pytania, skontaktuj się ze 

swoim partnerem handlowym MAHLE 

Aftermarket lub wyślij wiadomość na ad-

res: ma.training@mahle.com.

Ponadto MAHLE niezmiennie rozbudo-

wuje swoją ofertę serwisową i  informa-

cyjną – nie tylko poprzez szkolenia, ale 

też mnóstwo cyfrowych formatów, takich 

jak informacje o naprawach i konserwacji 

przekazywane bezpośrednio przez urzą-

dzenia serwisowe, MAHLE TechTool (po-

święcony technologii zarządzania ter-

micznego w  samochodach osobowych 

i pojazdach użytkowych, w 12 językach), 

Technical Messenger (cenne informa-

cje techniczne i  wskazówki dotyczące  

konserwacji i napraw) czy CustomerCare  

Portal (w siedmiu językach). Warto zerk-

nąć: https://customercare.mahle-after-

market.com. Tam można też pobrać nasz 

program szkoleniowy. 
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*  Również w formie 

szkolenia online!

Nasza oferta  
szkoleniowa 

Teoria w formie kompaktowej* 

Informacje dot. uczestnictwa: 

Czas trwania: 2,5 godziny 

Liczba uczestników: co najmniej 10 

Opłata: 39,90 € plus VAT

 n T-AC Klimatyzacja w pojeździe:  

budowa, działanie i najczęstsze  

przyczyny usterek układu klimatyzacji 

 n T-EC Szczegóły dotyczące silnika spa-

linowego: od montażu po diagnostykę

 n T-FI Filtracja w pojeździe:  

budowa, działanie i najczęstsze  

przyczyny usterek

 n T-NT Nowe technologie:  

możliwości i wyzwania związane  

z dotychczasowymi i przyszłymi  

rozwiązaniami napędowymi 

 n T-SA Rozruszniki i alternatory:  

budowa, działanie i najczęstsze  

przyczyny usterek 

 n T-TC Turbosprężarki: budowa, dzia-

łanie i najczęstsze przyczyny usterek

 n T-TH Zarządzanie termiczne:  

komponenty i układ chłodzenia  

w nowoczesnym silniku spalinowym

Stacjonarne szkolenia praktyczne

Informacje dot. uczestnictwa:

Czas trwania: 8 godzin 

Liczba uczestników: co najmniej 8,  

maksymalnie 15 

Opłata: 129,90 € plus VAT

 n P-DP Zapobieganie uszkodzeniom:  

strefa silnika

 n P-TC Zapobieganie uszkodzeniom:  

turbosprężarki

 n P-SA Zapobieganie uszkodzeniom:  

rozruszniki i alternatory

mailto:ma.training%40mahle.com?subject=
https://customercare.mahle-aftermarket.com
https://customercare.mahle-aftermarket.com
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MAHLE Aftermarket 
na świecie

Centra logistyczne

Inżynieria/produkcja

Dystrybucja

Stuttgart 
Centrala
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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

MAHLE Insider

http://www.mahle-aftermarket.com
http://www.mpulse.mahle.com

