
Your best 
choice!

Kompetencja wyposażenia w jakości OEM  
w przypadku kompresorów klimatyzacji
Pod marką nadrzędną MAHLE i marką dystrybucyjną BEHR dostępnych jest około: 

 n  640 kompresorów klimatyzacji PREMIUM LINE w jakości OEM – dla klientów o najwyższych wymaganiach 

 n  400 kompresorów klimatyzacji w dobrej jakości, porównywalnej z OE 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wymiany kompresorów klimatyzacji i serwisowania klimatyzacji, w tym 

infolinię produktową.

Wyjątkowy pakiet uzupełniany jest przez urządzenia do serwisowania klimatyzacji i wyposażenie warsztatu MAHLE 

Service Solutions.
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Wskazówka: W ramach serwisu klimatyzacji  
zaproponuj swoim klientom nasz innowacyjny  
filtr kabinowy CareMetix®, który zapewnia maksy-
malną wydajność i spełnia najwyższe wymagania 
odnośnie czystości powietrza w samochodzie.

TechTool 

Bezpośrednio od producenta: wiedza ekspercka 

o  zarządzaniu temperaturą – najnowsze narzędzie 

TechTool by MAHLE. Teraz w każdym momencie 

możesz korzystać online z  aktywnego wyszuki-

wania usterek lub sięgnąć po informacje podsta-

wowe albo szczegółowe dane dotyczące proce-

sów technicznych. Tak działa klimatyzacja pojazdu 

i układ chłodzenia silnika w samochodach osobo-

wych oraz w pojazdach użytkowych.

SIMPLE FIT

Po prostu pasuje!

W przypadku produktów ze specjalnym oznacze-

niem „SIMPLE FIT” określone akcesoria monta-

żowe, np. o-ringi czy uszczelki, są dołączone do 

opakowania lub wstępnie zamontowane. 

PREMIUM LINE 

Części zamienne w jakości OE!

Około 4700 produktów PREMIUM LINE w jakości 

OE oferuje wyjątkową trwałość i maksymalną wydaj-

ność nawet w ekstremalnych warunkach. Dzięki 

dużym rezerwom mocy  – to idealne rozwiązanie 

dla klientów, którzy oczekują optymalnych osiągów. 

Również 3500  produktów w jakości porównywal-

nej z OE spoza kategorii PREMIUM LINE zapewnia 

dobrą wydajność w korzystnej cenie. W normalnych 

warunkach nie wykazują one widocznej różnicy 

w wydajności.

Jakimi ilościami należy napełnić dany pojazd? 

W  naszym aktualnym wykazie wielkości napełnia-

nia czynnikiem chłodniczym i olejem do kompresora 

klimatyzacji znajdziesz dokładne odpowiedzi na to 

pytanie – dla wszystkich najpopularniejszych typów 

pojazdów.

Narzędzie online do określania wielkości 
napełniania

Informatory techniczne nt. klimatyzacji 
i chłodzenia 

Wykorzystaj nasze kompleksowe know-how z  za-

kresu klimatyzacji i chłodzenia na potrzeby kształce-

nia, szkoleń i jako wsparcie dla swojego warsztatu. 

Wystarczy pobrać odpowiednie materiały!

Fahrzeugkühlung
Kompaktes Wissen  
für die Werkstatt
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Kampania „Zarządzanie temperaturą” 2021

Z naszymi nowymi materiałami reklamowymi „Keep 

cool!” i pingwinem Ole ponownie zapewniamy Ci 

aktywną pomoc w skutecznej sprzedaży przeglą-

dów klimatyzacji Twoim klientom.

Jak zawsze oferujemy również cenne wsparcie 

techniczne, na przykład w formie danych dotyczą-

cych wielkości napełniania.

Materiały pomocnicze możesz uzyskać przez part-

nera dystrybucyjnego MAHLE lub bezpośrednio 

w sklepie z materiałami reklamowymi MAHLE: 

customercare.mahle-aftermarket.com
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https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/en/EUR/login/register

