
 

 

Behr termostatları için yeni ambalaj tasarımı  

 

MAHLE, 30 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Behr 

çoğunluk hissesini devralmıştır. O günden beri Behr, MAHLE Behr 

olarak faaliyet göstermektedir. MAHLE Behr GmbH & Co KG'nin 

yüzde yüz iştiraki olan Behr Thermot-tronik GmbH (BTT), MAHLE 

Grubu içinde Termostatlar ve Supaplar Kâr Merkezi olarak 

yönetilmektedir.  
 

2014 yılı ilk çeyreğinden itibaren Behr Thermot-tronik 

termostatları, MAHLE Aftermarket tasarımına sahip yeni 

ambalajlarında satılmaktadır. Böylece sektör ve araç 

servislerindekiler, ambalajın içinde MAHLE Aftermarket kalitesinin 

yer aldığını hemen anlayacaktır. Kaldı ki dış görünümdeki bu 

değişim, iki güçlü markanın birbirine bağlı olduğunu 

göstermektedir: MAHLE Original ve Behr. Buna ek olarak, MAHLE 

Aftermarket portföyünün diğer ürünleri ile müşterilerimize yüksek 

çapraz satış potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Her adaptasyon 

sürecinde olduğu gibi, geçiş döneminde yeni ve eski ambalajlar 

aynı anda pazarda olacaktır.  

 

Behr Thermot-tronik termostatları, Kasım 2012’den beri yalnızca 

MAHLE Aftermarket tarafından otomotiv bakım ve onarım 

pazarında satışa sunulmaktadır. Bu sayede MAHLE sahip olduğu 

Aftermarket servis kalitesini, BTT’nin sıcaklık yönetim sistemleri 

alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimi ile birleştirmektedir. 

Müşteriler, bir taraftan kendi yörelerinde müşteri temsilcilerini de 

içeren yoğun bir uluslararası satış ağından, diğer taraftan sürekli 

güncellenen, orijinal donanım kalitesindeki kapsamlı bir ürün 

programından yararlanmaktadır. Böylece termostat alanında, 

örneğin termostat jakları, gövde termostatları, elektronik kontrollü 

termostatlar, termal devre kesiciler, ayrıca binek araçlar ve hafif ve 

ağır ticari araçlar için çok sayıda tamamlayıcı ürünü içeren 

kapsamlı bir ürün gamı sunulmaktadır.  
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Behr Thermot-tronik, uluslararası otomotiv sanayinin AR-GE ve 

seri üretim partneri olup, otomotiv sektöründe ve endüstriyel 

uygulamalarda kullanılan termostat ve sıcaklık düzenleme 

sistemleri konusunda lider imalatçılardan birisi olarak kabul 

görmektedir.  

 

MAHLE hakkında  

Motor sistemleri ve bileşenleri departmanı ve filtrasyon ve motor 

çevre birimleri departmanı sayesinde MAHLE, en iyi 3 sistem 

üreticisi arasında sayılmaktadır. Araç klimaları ve motor soğutma 

sistemleri alanında dünya çapında lider konuma sahip Behr 

Grubu, 1 Ekim 2013 tarihinde Isı Yönetimi Bölümü olarak MAHLE 

Grubu’na entegre edilmiştir. Şirket bölümü Endüstri’de ise 

filtrasyon, sıcaklık yönetim sistemleri ve endüstriyel büyük motorlar 

uygulama alanlarından grubun tüm otomotiv dışı faaliyetleri 

birleştirilmiştir. Aftermarket bölümü, orijinal donanım kalitesindeki 

MAHLE ürünlerini bağımsız yedek parça sektörüne sunmaktadır. 

MAHLE, tüm önemli dünya pazarlarında mevcudiyet 

göstermektedir. 2014 yılında, dünya çapındaki 140 üretim 

merkezinde ve on araştırma ve geliştirme merkezinde istihdam 

edilen yaklaşık 65.000 çalışan, tahminen yaklaşık on Milyar Euro 

tutarında bir ciro elde edecektir. 

MAHLE Aftermarket hakkında 

Grubumuzun otomotiv yedek parçaları konusunda uzmanlaşmış 

bölümü MAHLE Aftermarket, dünya çapında 17 lokasyonda 

bulunan çok sayıda lojistik merkezi ve bölgesel şube ve çeşitli 

satış ofislerinde istihdam edilen 1.500 çalışanı ile temsil 

edilmektedir. Bu bölüm, 2012 yılında 797 Milyon Euro’luk bir satış 

hacmi göstermiştir. 

 

MAHLE Aftermarket GmbH hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste 

bulabilirsiniz: www.mahle-aftermarket.com  

 

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


 

 

Sorularınız için: 

MAHLE Aftermarket GmbH  

Sayın Mareen Schima 

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Merkezi  

Pragstraße 26 – 46,  

70376 Stuttgart,  

Almanya  

Telefon: +49 (0) 711/501-13204 

Faks: +49 (0) 711/501-4413204 

E-posta: mareen.schima@mahle.com 

 

 

 


