
Your best 
choice!

Klima kompresörlerinde orijinal donanım uzmanlığı
MAHLE şemsiye markası ve BEHR satış markası altında, aşağıdakiler arasında seçim yapabilirsiniz: 

 n  Optimum seviyeyi bekleyen müşteriler için, OE kalitesinde 640 PREMIUM LINE klima kompresörü 

 n OE'ye denk kalitede 400 klima kompresörü 

Ürün yardım hattı dahil olmak üzere, klima kompresörü değişimi ve klima servisi konularında sizlere 

kapsamlı destek sunuyoruz.

MAHLE Service Solutions'un klima servis cihazları ve diğer servis ekipmanları ve donanımları, benzersiz 

komple paketi tamamlamaktadır.

mahle-aftermarket.com



İpucu: Maksimum performans ve araç içeri-

sindeki temiz hava ile ilgili en yüksek talepler 

için, klima servisi sırasında müşterilerinize 

yenilikçi CareMetix® kabin filtremizi sunun.

TechTool 

İlk elden termal yönetim sistemi arka plan bilgisi 

– işte yeni TechTool by MAHLE. Teknik süreçlere 

ilişkin ayrıntılı bilgiler, aktif hata arama ve temel bil-

giler her zaman çevrimiçi olarak kullanımınıza hazır-

dır. Binek ve ticari araçlardaki araç iklimlendirme ve 

motor soğutma sistemleri böyle çalışır.

SIMPLE FIT

Kolayca yerine uyar!

"SIMPLE FIT" eki ile işaretlenmiş olan ürünlerde, 

örneğin o-ringler veya contalar gibi belirli montaj 

aksesuarları, ürünlerle birlikte gelmektedir ve/veya 

önceden monte edilmiştir. 

PREMIUM LINE 

Orijinal donanım kalitesinde yedek parçalar!

Orijinal donanım kalitesindeki yaklaşık  4.700 

PREMIUM LINE ürünü özellikle uzun ömürlü olup, 

yüksek güç rezervleri sayesinde zorlu koşullarda 

bile en yüksek performansı sunmaktadır  – opti-

mum seviyeyi bekleyen müşteriler için ideal bir 

çözüm. Bununla birlikte, PREMIUM LINE eklentisi 

olmayan, orijinal donanıma denk kalitedeki yaklaşık 

3.500 ürün de uygun fiyata iyi bir performans sun-

maktadır. Normal koşullarda, ürünler arasında bir 

performans farkı yoktur.

Hangi araç için hangi dolum miktarları geçerli? 

Güncel soğutucu madde ve klima kompresörü yağı 

dolum miktarları kitapçığımızda, yaygın olarak kul-

lanılan çoğu araç tipi için bu sorunun doğru cevap-

larını bulabilirsiniz.

Çevrimiçi dolum miktarları aracı

Klima ve motor soğutma teknik broşürleri 

Meslek eğitimi, eğitim seminerleri ve araç servisiniz 

için destekleyici olarak, klima ve motor soğutma 

teknik bilgimizden yararlanın. Şimdi kolayca indirin!

Fahrzeugkühlung
Kompaktes Wissen  
für die Werkstatt
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Termal Yönetim Sistemleri Kampanyası 
2021

Yeni "Keep cool!" reklam malzemeleriyle ve popü-

ler Pinguin Yağları ile klima kontrollerini başarılı bir 

şekilde müşterilerinize satma konusunda sizi yine 

aktif olarak destekliyoruz.

Her zamanki gibi, size ayrıca dolum miktarlarına iliş-

kin bilgiler gibi faydalı teknik destek de sunuyoruz.

Satış destek materyallerini MAHLE satış partneri-

nizden veya doğrudan MAHLE reklam malzemeleri 

mağazasından temin edebilirsiniz: 

customercare.mahle-aftermarket.com

g

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

