
Work. Perfectly done.
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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. 

Yeni tahrik teknolojilerinin seri üretimi başladı 

İçten yanmalı motor uzun vadede birçok bölgede rol oynamaya 

devam edecek olsa bile, hafif ve orta ölçekli ticari araçlar için tah-

rik elektrifikasyonunun artmasını bekliyoruz. Bu segment için binek 

araç sektöründeki ürünlerimizi ve çözümlerimizi kullanabilir veya 

nispeten kolay bir şekilde uyarlayabiliriz. 

Ağır ticari araçlar için enerji kaynağı olarak yakıt hücresi veya hid-

rojen ile başka bir tahrik şekli görüyoruz. MAHLE, yıllardır yakıt 

hücresi sistemleri için geliştirme partneri ve seri üretim tedarikçisi 

olmuştur. Teknolojilerimizle birçok alanda hidrojen için şimdiden 

hazırız. MAHLE, özellikle karmaşık hava hattında ve yakıt hücresi 

sistemlerinin sıcaklık kontrolünde güçlüdür. Hâlihazırda seri üre-

tim araçlardaki birçok ürünü tedarik ediyoruz ve diğer MAHLE 

bileşenleri de şu anda binek araç ve ticari araç üreticileri tarafın-

dan test ediliyor.

Yakıt hücresi sistemini bir bütün olarak daha iyi anlamak ve kitle-

sel pazar için gelişimini hızlandırmak için Ballard ile iş birliği yapıyo-

ruz. Bunun için MAHLE, termal yönetim sistemleri, hava yönetimi, 

güç elektroniği ve paketleme alanındaki geniş deneyimiyle katkıda 

bulunmaktadır. Stuttgart’ta bir H2 test alanı kurduk. 2021 yılı ilk-

baharından bu yana hem ağır yük trafiği için içten yanmalı motor-

lardaki hidrojen kullanımını hem de sistemin genelindeki yakıt hüc-

resini test ediyoruz. 

Gördüğün gibi: MAHLE şu anda hemen hemen tüm tahrik tekno-

lojileri üzerinde çalışmaktadır. Bu trendlere hazırlanabilmen için ser-

vis ve bakım çözümleri ile yoğun bir şekilde bugün ve gelecekte 

sana destek olmaya hazırlanıyoruz.

WORK. PERFECTLY DONE.
İşini her zaman olabildiğince mükemmel yapmak için her şeyi veriyorsun. Böylece kuryeler, kamyon 
sürücüleri, çiftçiler veya inşaat işçileri işlerini güvenilir bir şekilde yapabilir. Bu nedenle sırtını kolluyor 
ve en iyi orijinal ekipman kalitesi, kapsamlı 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 uzmanlığımıza güve-

nebilirsin. 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 üreti-

cileriyle, tüm araç segmentlerindeki ve tüm 

ürün gruplarındaki orijinal ekipman üreti-

cisi uzmanlığımızdır. 100 yılı aşkın süredir.

MAHLE ürünlerini dünyanın hemen her 

yerinde bulabilirsin. Orijinal ekipman, tica-

ret ve araç servisi alanlarında müşterileri-

mize yakın olmak için küresel çapta faaliyet 

gösteren bir grubuz. Ürünlerimiz “Made by 

MAHLE”dir (MAHLE tarafından üretilmiştir) 

ve üretim merkezi veya bölgeden bağım-

sız 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. 

Güçlü markalarımız 
 
MAHLE 
MAHLE markası dünya çapında, motor parçaların-

dan, filtrasyona, motor çevre birimlerinden, termal 

yönetim sistemleri ve mekatroniğe kadar, bir güç 

aktarma sisteminin tamamında orijinal donanım kali-

tesine sahip yedek parçaları temsil etmektedir. Bun-

ların dışında bakım ve servis alanları için üstün nite-

likli özel ekipmanları da sunmaktadır. 

BEHR 
MAHLE, dünya çapında termal yönetim sistemleri 

uzmanı ve uluslararası orijinal ekipmanların uzun yıl-

lardan beri geliştirme partneri ve seri üretim tedarik-

çisi olarak, BEHR satış markası ile otomobil bakım 

ve onarım pazarında araç iklimlendirme ve motor 

soğutma sistemi alanına yönelik tüm ürün ve çözüm-

leri sunmaktadır. 

BRAIN BEE 
Servis ekipmanları ve donanımı uzmanı - egzoz gazı 

analizi, arıza teşhis ve klima servis cihazlarından, 

sürüş güvenliği asistanlarının kalibrasyonu için dijital 

çözüme kadar (TechPRO® Digital ADAS). 

CLEVITE
Yüksek performanslı yatak yarımlarının yanı sıra ABD 

ticari araç, iş ve tarım makineleri uygulamalarına 

yönelik motor parçaları konusunda zengin gelenek-

lere sahip bir markadır. 

IZUMI
Japon ticari araç ve off-road uygulamaları alanında 

faaliyet gösteren marka. 

KNECHT FILTER
Avrupalı filtrasyon uzmanı. 

METAL LEVE 
Bu marka, Güney Amerika’da MAHLE’nin yenilikçi  

ve üst düzey kaliteye sahip ürün portföyü ve 

mükemmel servisi ile eş anlamlıdır.
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Transporter:  
Şehir, arazi, otoyol

Her zaman 
ve her yerde 
hareket halinde

Mesafeyi kapatın: Transporter işindeki 

müşterilerin, kat ettikleri her kilometre ile 

para kazanıyor. İdeal olarak 7/24, yani her 

gün ve günün her saatinde. Ancak bu aynı 

zamanda her duraklamanın ve servise 

yapılan her ziyaretin ciroyu azalttığı anla-

mına gelir. Ve bu durma süresinin planlı 

(bakım) veya planlanmamış (arıza) olması 

fark etmez. Bu nedenle hafif ticari araçların 

operasyonel hazırlığı, müşterilerinin kârlılığı 

ve toplam işletme giderleri üzerinde büyük 

bir etkiye sahiptir. 

Tam operasyonel hazırlık

Daha az yakıt tüketimi ve azaltılmış emis-

yonlar da transporterler için giderek daha 

önemli bir duruma gelmektedir. Modern, 

sağlam ve güçlü bir termal yönetim sistemi 

de bu gerçeği hesaba katar. Yüksek kaliteli 

yedek parçalar, bakım periyotlarının uza-

tılmasına önemli ölçüde katkıda bulunabi-

lir. Geniş pazar kapsaması ve yüksek stok 

bulundurma oranı, araç servisini hızlandırır.

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. Müşterilerinin 
transporterlerinin en zorlu koşullarda bile (tam yüklü ve maksimum hızda) güvenilir bir şekilde perfor-
mans göstermeleri gerekir. Bu nedenle kötü yol koşulları, yüksek hızlar veya sürekli dur-kalk, sağlam  
ve yüksek kaliteli bileşenler ve yedek parçalar gerektirir. 

Hızlı ve sezgisel arıza teşhisi
Modern transporterler teknik olarak hiçbir şekilde binek araçlardan aşağı 

kalmaz. Ancak bu aynı zamanda birçok onarım veya bakım/muayene 

için MAHLE TechPRO® gibi güçlü bir arıza teşhis aracına ihtiyacın olduğu 

anlamına gelir. Araç, anında teşhis sonuçları sağlar, kullanımı sezgisel-

dir ve Digital ADAS işleviyle müşterilerinin hedeflerine güvenli bir şekilde 

ulaşması için sürücü destek sistemlerinin kalibre edilmesini sağlar. Linux 

tabanlı sistem, araca monte edilmiş olan tüm modüllerle iletişim kurar ve 

54.000’den fazla ayrıntılı OEM hata kodu açıklamasını bildirir. TechPRO®, 

araç arıza teşhisinin tüm yönleri için profesyonel, ekonomik ve çevrim 

içi güncellemeler sayesinde senin için her zaman güncel bir çözümdür 

(son zamanlarda hibrit veya elektrikli araçların akülerini okumak için bile 

kullanabilirsin). 

Work. Perfectly Done.

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

Makine  
çalışmalıdır

Ticari araçlar aşırı yüklere maruz kalmak-

tadır. Bunun nedeni sadece ağır yük taşı-

maları değildir. Bunların uzun mesafe kat 

etmeleri gerekir ve bu nedenle genellikle 

çok uzun süre yolda kalırlar: soğukta, 

sıcakta, tozlu yollarda, yokuş yukarı ve 

yokuş aşağı. 

Makinenin her zaman optimum çalış-

ması için turboşarj, filtre sistemleri ve ter-

mal yönetim sistemleri gibi motor ve çevre 

birimlerine yönelik aşırı talepler vardır. Ve 

ticari araç sektöründe de tüketimi ve emis-

yonları azaltmaya yönelik yeni düzenleme-

ler, güç aktarma organlarının geliştirilme-

sinde teknolojik itici güçlerdir. 

Çok fazla teknik bilgi gereklidir

Örneğin değişken kontrol sürelerine sahip 

yeni supap tahrik sistemleri, daha yüksek 

yakıt verimliliği ve dolayısıyla daha düşük 

maliyetler sağlar. Bunlar, yanma sıcaklı-

ğını ve basınç seviyesini azaltmak için 

motor freni, egzoz gazı sıcaklık yönetimi ve 

sıkıştırma oranının azaltılması gibi işlevleri 

entegre eder. Yakıt tasarrufu, sürücülerin 

ve nakliyecilerin, ister direksiyon başında 

ister masa başında olsunlar, daha mutlu 

ve daha memnun olmalarını sağlar. Bu 

aynı zamanda, yedek parçaların onarımı 

ve değiştirilmesinde çok fazla teknik bilgi 

birikiminin yanı sıra, hızlı bir onarım için 

yedek parçaları gerekli kalite, stok bulu-

nurluğu ve pazar payı ile tedarik edebile-

cek bir ortak da gerektirir. 

Büyük, ağır, güçlü: Kamyonlar, uzun kullanım ömrü ve kullanım performansı için tasarlanmıştır. Onlara 
yöneltilen talepler yüksektir. Nakliyeciler, filo işletmecileri ve sürücüler, sürekli bir zaman ve maliyet 
baskısına maruz kalırlar. Bu nedenle arıza sürelerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Daha fazla güç, daha az emisyon
Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da üretilen hemen hemen her dizel 

araçta turboşarj vardır. MAHLE ile çok çeşitli yüksek verimli egzoz gazı 

turboşarjı ürün gamına erişebilirsin. Kamyon segmentinde yüksek devirli 

motor uygulamalarının %70’ten fazlasını karşılıyoruz. MAHLE turboşarj-

lar, grup genelinde belirlenen standartlara göre en yeni yöntemler kulla-

nılarak en modern sistemlerde üretilmektedir. Biz, uluslararası otomobil 

ve motor üreticilerinin uzun yıllardır geliştirme partneri olan MAHLE’yiz.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

En önemli 
olduğunda 
güç

İş makineleri, farklı operatörlerle ve yirmi 

dört saat boyunca vardiyalı çalışmada, 

tüm hava koşullarında ve her türlü zemin 

üzerinde kullanılır: aşırı yüksek sıcaklık-

larda, soğukta, kurak ve nemli ortam-

larda. Tam işlevselliğe ek olarak, kullanılan 

iş makinelerinin teknik açıdan sorunsuz 

olmasına bağlı olan güvenli iş akışı ön 

plandadır. Ve bu, sadece düzenli ve pro-

fesyonel bakım için yüksek kaliteli yedek 

parçalar kullandığında garanti edilir.

Aşınmaya karşı

Bugün, etkili ve verimli yakıt, yağ ve hava 

filtreleri olmadan, iş makinelerinde de hiç-

bir şey çalışmaz. Yakıtlardaki su, kir par-

çacıkları ve diğer kirleticiler ile kirlenmiş 

emiş havası aşınmayı artırır, yanma veri-

mini bozar ve çalışma güvenliğini tehli-

keye atar. Ve zorlu çalışma koşullarında 

bile, marş motorları ve alternatörler, tuz, 

sis, nem, su, toz, çamur, titreşim, yük-

sek ve düşük sıcaklıklar ve agresif sıvılara 

dayanmalı ve optimum performans gös-

termelidir.

Bunlar günlük olarak en ağır işleri yapar ve her kullanımda kapasitelerinin yüzde 100’ü talep edilir. İş 
makinelerinin motorları, şanzımanları ve soğutma sistemleri, aşırı gereksinimlere güvenilir bir şekilde 
dayanmalıdır. İş makinelerinin kolay çalışmaya başlamasını, yüksek çekiş, hidrolik ve kaldırma perfor-
mansına uzun süre dayanmasını ve ayrıca ileri ve geri çalışma arasındaki sürekli değişimlere dayan-
masını sağlarsın.

Onlar hiçbir şeyin geçmesine 
izin vermezler
MAHLE, yüksek verimli su ayrıştırma özelliğine sahip yakıt filtrelerinden, 

orijinal donanım kalitesinde emiş havası filtrelerine, yağlama yağı filtrele-

rine ve yağ buharı separatörlerine kadar, makine parkınla ilgili her şey için 

eksiksiz bir filtre yelpazesine sahiptir. Bu sayede müşterilerinin iş maki-

nelerinin düşük aşınmalı ve sorunsuz çalışmasını sağlarsın. Küçük ben-

zin motorundan en büyük dizel üniteye kadar, modüler çözümlerle geniş 

bir ürün programına güvenebilirsin. MAHLE filtre sistemleri, düşük ağır-

lıkları, düşük yer gereksinimleri, yüksek enerji verimlilikleri ve maksimum 

güvenilirlikleri ile öne çıkar.
MAHLE, işinin asla durmaması için filtreler, marş motoru ve alternatörler, 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

Yüksek  
verimlilik için 

Buna ek olarak traktörler için önemli bir 

kullanım alanı da şantiyelerde kullanım 

olmuştur. Bunun başlıca nedeni, maki-

nelerin yüksek arazi hareket kabiliyeti, iyi 

sürüş konforu ve çok iyi bir çepeçevre 

görüş alanıdır. Genellikle traktör bakım 

sürelerini iyi planlayabilirsin, böylece ona-

rımlar için arıza süreleri önlenebilir. Moto-

run, şanzımanın, yakıt sisteminin ve hid-

rolik devrelerin verimli soğutulması için 

yüksek kaliteli yedek parça kullanımı ile 

traktör çalışma saatlerinin süresini artırır 

ve yakıt tüketimini azaltırsın. MAHLE’nin 

yağ, dizel ve hava filtreleriyle birlikte per-

formansları ve çalışma güvenilirlikleri de 

iyileştirilir. 

Mükemmel iklimlendirmeli 

Tarım makinelerinin iklimlendirilmesi 

giderek daha önemli olmaktadır. Çünkü 

çalışma saatleri sadece araca değil, sürü-

cünün performansına ve konsantras-

yonuna da bağlıdır. Ve bunlar, dünyanın 

çeşitli iklim bölgelerinde aşırı yüksek sıcak-

lıklar, aşırı, kuru soğuklar, yüksek nemli tro-

pik iklimler veya tahıl ve yol tozu ile müca-

dele etmek zorundalar.

Müşterilerinin tarım makineleri, özellikle hasat mevsiminde gece gündüz kullanılır. Traktörler, yükleme 
ve saman doğrama makinelerini, presleme makinelerini çeker, silodaki yem balyalarını yuvarlar, karıştı-
rır, besler ve taşıma için kullanılır. Yani, günlük işlerde yeri doldurlamayacak, her türlü zeminde ve her 
mevsimde kullanılabilen güçlü ve çok yönlü yeteneklerdir. 

Optimum soğutma için
Soğutma sıvısı radyatörleri, tarım makinelerinin verimli motor soğutma 

sistemi için çok önemlidir. Tüm bağlantılar ve tespit elemanları da dâhil, 

radyatör bloku ve su tankı gibi tüm bileşenler, MAHLE’de titiz işçilikleri 

ve uzun kullanım ömürleri ile öne çıkar. MAHLE’nin soğutma sıvısı radya-

törleri, optimum verime sahiptir ve özel olarak üretilir. Bu, kolay bir mon-

tajın önünde hiçbir engel olmadığı anlamına gelir. Tarlanın zamanında sürülmesi ve şantiyedeki çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam etmesi için MAHLE, motor soğutma ve iklimlendirme, 
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. 



Teknik bilgin için
MAHLE, ürün programıyla ilgili her konuda sana, iş arkadaşlarına ve çalışanlarına günlük servis yaşa-
mında yardımcı olacak eğitim kursları ve diğer bilgilendirme tekliflerini düzenlemektedir: MAHLE’de, 
yerinde veya sadece çevrim içi olarak.

MAHLE’nin konu alanları teknik olarak 

karmaşıktır. Bu nedenle, servis ekiple-

rinin filtrasyon, termal yönetim sistemi, 

yardımcı üniteler, motorlar ve yeni tah-

rik konseptleriyle ilgili her şeye hazır hale 

getirilmesini destekliyoruz. Bunun anlamı: 

daha az şikâyet, daha düşük maliyet, 

tekrarlanan onarım olmaması, memnun 

müşteriler ve çalışanlar ve her zaman  

bir adım önde olmaktır.

Eğitim kurslarının tamamı otomotiv, ticari 

araçlar ve tarım/iş makineleri sektörlerin-

den ustabaşı, kalfa ve kursiyerlere, uzman-

lara ve bazı durumlarda ticari çalışanlara 

yöneliktir. 

Şu anda yedi adet teorik eğitime (kompakt 

teori) ek olarak, teklifimiz binek araçlar, 

kamyonlar, tarım ve iş makineleri için hasar 

önleme konusunda üç özel pratik eğitim 

kursunu kapsamaktadır. MAHLE’nin eği-

tim teklifleri, bizimle yerinde eğitimin müm-

kün olmadığı veya masrafların ve kesinti 

sürelerinin çok yüksek olduğu durumlarda, 

çevrim içi olarak da gerçekleştirilmektedir. 

Çevrim içi eğitim kurslarımız şu anda yedi 

adet teori eğitiminin tamamını kapsamak-

tadır. İster MAHLE’de, ister yerinde, ister 

çevrim içi olarak: Randevu almak ve kay-

dolmak için veya herhangi bir sorun varsa 

lütfen MAHLE Aftermarket ticaret ortağınla 

iletişime geç veya şu adrese bir e-posta 

gönder: ma.training@mahle.com.

Buna ek olarak MAHLE, sadece eğitim 

kurslarıyla değil, aynı zamanda doğrudan 

servis cihazları, MAHLE TechTool (12 dilde 

binek araçların ve ticari araçların termal 

yönetim sistemi teknolojisi hakkında her 

şey), Technical Messenger (bakım ve ona-

rımla ilgili faydalı teknik bilgiler ve ipuçları) 

veya CustomerCare Portalı (yedi dilde) gibi 

birçok dijital format aracılığıyla hizmet ve 

bilgi yelpazesini daha da genişletiyor. Her-

kes için gelip göz atmaya değer: https://

customercare.mahle-aftermarket.com. 

Eğitim programımızı buradan da indirebi-

lirsin. 
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*  Çevrim içi  

eğitim olarak  
da mümkündür!

Eğitim  
teklifimiz 

Kompakt teori* 

Katılım bilgileri: 

Süre: 2,5 saat 

Katılımcı: en az 10 

Ücret: 39,90 € artı KDV

 n T-AC araç içerisindeki iklimlendirme: 

Bir klima sisteminin yapısı, fonksiyonu 

ve en sık rastlanan arıza nedenleri 

 n T-EC içten yanmalı motorun ayrıntıları:  

Montajdan, arıza teşhisine kadar

 n T-FI araç içerisindeki filtrasyon:  

Yapısı, fonksiyonu ve en sık 

rastlanan arıza nedenleri

 n T-NT yeni teknolojiler: Mevcut ve 

gelecekteki tahrik sistemi konsept-

lerinin potansiyelleri ve zorlukları 

 n T-SA marş motoru ve alternatörler:  

Yapısı, fonksiyonu ve en sık 

rastlanan arıza nedenleri 

 n T-TC turboşarjlar: Yapısı, fonksiyonu 

ve en sık rastlanan arıza nedenleri

 n T-TH termal yönetim sistemi:  

Modern içten yanmalı motorların 

soğutma sistemleri ve bileşenleri

Canlı uygulama

Katılım bilgileri:

Süre: 8 saat 

Katılımcı: en az 8, en fazla 15 

Ücret: 129,90 € artı KDV

 n U-DP hasarların önlenmesi:  

Motor ortamı

 n U-TC hasarların önlenmesi:  

Turboşarjlar

 n U-SA hasarların önlenmesi:  

Marş motorları ve alternatörler

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

Lojistik merkezleri
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart/Almanya

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

