
 

 

Nowe wzornictwo opakowań termostatów 

Behr  

 

Ze skutkiem na dzień 30 września firma MAHLE przejęła 

większość udziałów w firmie Behr. Produkty Behr są sprzedawane 

teraz pod marką MAHLE Behr. Behr Thermot-tronik GmbH (BTT) 

jest teraz stuprocentową spółką zależną MAHLE Behr GmbH & 

Co. KG i działa w koncernie MAHLE jako centrum przychodów 

termostaty i zawory.  
 

W pierwszym kwartale 2014 r. termostaty Behr Thermot-tronik 

będą sprzedawane w nowych opakowaniach ze wzornictwem 

odpowiadającym opakowaniom MAHLE Aftermarket. Dzięki temu 

sprzedawcy i warsztaty mogą od razu zidentyfikować kryjącą się 

za tymi wyrobami jakość produktów i usług MAHLE Aftermarket. 

Ponadto zmiana niesie ze sobą dodatkowe pozytywne sygnały, 

gdyż integruje dwie silne marki: MAHLE Original i Behr. Klienci 

uzyskują dzięki temu duży potencjał cross-selling dla innych 

produktów z asortymentu MAHLE Aftermarket. Jak przy każdej 

zmianie, w fazie przejściowej na rynku dostępne będą oba rodzaje 

opakowania.  

 

Termostaty firmy Behr Thermot-tronik są dostępne na rynku 

serwisów i napraw na zasadzie wyłączności przez MAHLE 

Aftermarket już od listopada 2012 r. W ten sposób MAHLE łączy 

swoją jakość serwisu na rynku wtórnym z ogromnym 

doświadczeniem BTT w zakresie zarządzania temperaturą. Klienci 

korzystają z jednej strony z gęstej sieci światowej dystrybucyjnej 

z lokalnymi przedstawicielami, a z drugiej strony z bogatego 

asortymentu produktów w jakości OEM, który jest ciągle 

dopasowywany do potrzeb rynku. Dostępna jest więc szeroka 

gama termostatów, np. wkłady termostatów, termostaty 

w obudowie, termostaty fazowe, łączniki termiczne oraz inne 

liczne produkty towarzyszące do samochodów osobowych oraz 

lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych.  
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Behr Thermot-tronik jest od wielu lat partnerem konstrukcyjnym 

oraz dostawcą seryjnym przemysłu motoryzacyjnego i należy do 

wiodących producentów termostatów i systemów regulacji 

temperatury w przemyśle i pojazdach samochodowych.  

 

Informacje o firmie MAHLE  

W zakresie systemów i podzespołów silników oraz filtracji 

i wyposażenia silników MAHLE należy do pierwszej trójki 

wiodących dostawców systemowych na świecie. W dniu 1 

października 2013 r. nastąpiło zintegrowanie grupy Behr – 

jednego z wiodących światowych dostawców wyposażenia 

seryjnego w zakresie klimatyzacji do pojazdów i chłodzenia 

silników – jako pionu ds. zarządzania temperaturą koncernu 

MAHLE. W pionie Industry skoncentrowane są wszystkie działania 

koncernu, nie związane z przemysłem motoryzacyjnym 

i obejmujące produkty z zakresu filtracji, zarządzania temperaturą 

oraz dużych silników spalinowych do zastosowań przemysłowych. 

Pion Aftermarket obsługuje niezależny handel częściami 

zamiennymi, dostarczając mu produkty MAHLE w jakości OEM. 

Wyroby MAHLE są dostępne na wszystkich ważnych rynkach 

świata. W 2014 roku w 140 zakładach produkcyjnych oraz 

w dziesięciu wielkich centrach badawczo-rozwojowych około 

65 000 pracowników wygeneruje planowane obroty na poziomie 

prawie dziesięciu miliardów euro. 

Informacje o MAHLE Aftermarket 

Specjalizująca się w częściach zamiennych MAHLE Aftermarket 

posiada liczne centra logistyczne i lokalne oddziały w 17 

lokalizacjach oraz biura sprzedaży na całym świecie i zatrudnia 

około 1500 pracowników. W roku 2012 obroty tego pionu wyniosły 

797 milionów euro. 

 



 

 

Więcej informacji na temat MAHLE Aftermarket GmbH można 

zasięgnąć na stronie: www.mahle-aftermarket.com  

 

Pytania prosimy kierować do: 

MAHLE Aftermarket GmbH  

Mareen Schima 

Centralny dział komunikacji w przedsiębiorstwie/PR  

Pragstraße 26 – 46,  

70376 Stuttgart,  

Niemcy  

telefon: +49 711/501-13204 

Faks: +49 711/501-4413204 

E-mail: mareen.schima@mahle.com 

 

 

 

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

