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MAHLE homenageada com o Volvo Supplier Award para Inovação e Eficiência do 

Combustível 

Stuttgart, fevereiro de 2016 – O Grupo Volvo ofereceu à MAHLE o 2016 Supplier Award 

na categoria de “Inovação e Eficiência do Combustível”. Este é o reconhecimento do 

fabricante para a força inovadora da MAHLE e seu conhecimento em sistemas de 

veículos comerciais. 

A Volvo destacou o pistão de aço MAHLE Monoweld® – o elemento essencial da 

unidade power cell (PCU) – como um exemplo da contribuição permanente na direção 

da eficiência do combustível. Este pistão de duas peças, soldado por atrito, que tem 

sido usado na Volvo desde o lançamento dos motores Euro VI, está perfeitamente 

ajustado à interação com os outros componentes na PCU fornecida pela MAHLE na 

forma de um sistema completo. A MAHLE usa esta abordagem holística em sistemas 

como uma alavanca essencial para conseguir ganhos adicionais na eficiência do 

combustível. 

Ao longo dos anos, a MAHLE tem continuamente comprovado sua perícia no trem de 

força e no veículo como um todo. Para veículos comerciais do Grupo Volvo que 

ostentam os nomes Volvo (caminhões), Renault Trucks, Mack e UD, a MAHLE fornece 

sistemas de ar condicionado, sistemas de arrefecimento do motor e sistemas de tampa 

de cabeçote com separação integrada de névoa do óleo, além da PCU. 

O Volvo Group Purchasing Supplier Awards 

Neste ano, a Volvo reconheceu um total de 11 fornecedores em seis diferentes 

categorias que representam as metas estratégicas do Grupo Volvo. Os prêmios foram 

outorgados em uma celebração realizada em Gothenburg, na Suécia, em 23 de 

fevereiro de 2016. 

 Você encontrará aqui uma imagem da cerimônia de premiação. 

  

Sobre a MAHLE 

A MAHLE é um dos principais fornecedores da indústria automotiva global. Com seus 

produtos para motores de combustão e seus periféricos, além de soluções para 

veículos elétricos, o grupo encaminha todas as questões cruciais relacionadas à 



 

2/2 
 

P
R

E
S

S
R

E
L

E
A

S
E

 

tecnologias do trem de força e do ar condicionado – de sistema e componentes para 

motores a filtração e gerenciamento térmico. Os produtos MAHLE equipam metade dos 

veículos do planeta. Componentes e sistemas MAHLE também são usados fora da 

estrada, em aplicações estacionárias, em máquinas móveis e também em aplicações 

ferroviárias, marítimas e aeroespaciais. No final de 2015, o grupo empregava cerca de 

75.000 pessoas e, preliminarmente, registrou vendas de 11,5 bilhões de euros. 

Atualmente, a MAHLE está representada em mais de 30 países, em 170 localidades de 

produção. Em 15 grandes centros de de desenvolvimento localizados na Alemanha, 

Grã-Bretanha, Luxemburgo, Eslovênia, EUA, Brasil, Japão, China e Índia, mais de 

5.000 engenheiros e técnicos de desenvolvimento estão trabalhando em soluções 

inovadoras. 

 
 

 
 

 
Mais informações: 

MAHLE GmbHComunicação Corporativa / Relações Públicas 

 Pragstrasse 26–46  

 70376 Stturgart  

 GermanyRuben Danisch  

 Telefone: +49 711 501-12199  

 Fax: +49 711 501-13700  

ruben.danisch@mahle.com 


