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Охлаждаща мощност при нормални условия
При стандартни продукти: добра мощност при нормални условия.
Няма разлика между сегментите Standard и PREMIUM LINE.

Охлаждаща мощност при екстремни условия
При продукти PREMIUM LINE: по-големи мощностни резерви при
екстремни условия (напр. в средата на лятото, пълно натоварване).
Разходът на гориво може да спадне леко, тъй като подпомагането от
вентилатора се включва евентуално по-късно при екстремни условия.

Дълъг експлоатационен срок
Стандартните продукти представляват икономично решение с отлично съотношение между качество и цена. При продуктите PREMIUM
LINE трайността е проектирана за целия жизнен цикъл на превозното
средство.

Вие избирате!

Покриваща широк кръг превозни средства стандартна програма
представлява базата на асортимента (около 3500 артикула). PREMIUM
LINE включва около 4700 продукта, произвеждани от MAHLE, AKG,
HANON и други производители на оригинално оборудване.

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 -46
70376 Stuttgart, Германия
Телефон: +49 711 501-0

Наличност на продуктите и услуги
Няма разлика между сегментите Standard и PREMIUM LINE.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Брой продукти

Премиум или добър
стандарт?

Вие избирате!

Ясно обозначено съдържание на опаковката!

При MAHLE потребностите на клиента винаги
са с приоритет. Затова предлагаме най-богатия премиум асортимент за климатизация на
превозни средства и охлаждане на двигатели
в независимия следпродажбен сегмент. При
това PREMIUM LINE предлага резервни части с
качество на оригинално оборудване, чиято трайност е проектирана за целия жизнен цикъл на
превозното средство. Те предоставят максимална ефективност дори при екстремни условия.

Често се предлагат два подходящи за превозното средство продукта за избор. Продуктите от PREMIUM LINE са обозначени ясно
като такива например в TecDoc или в брошури. Също на самия артикул, както и на етикета на картонената опаковка е маркирано,
че става въпрос за продукт от PREMIUM LINE.

Маркировка в TecDoc
Воден/Маслен охладител
Каталожен
номер

Обозначение

CR 294 000P

PREMIUM LINE обхваща около 4700 продукта, които се произвеждат от MAHLE, AKG, HANON и други производители на
оригинално оборудване.

533

CR 294 000S

488

Продуктите PREMIUM LINE с качество на оригинално оборудване са особено издръжливи и предоставят максимална
ефективност дори при екстремни условия – следователно те
са перфектното решение за клиенти, очакващи най-доброто.

488

533

MAHLE
Радиатор, охлаждане на двигателя/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Дължина на решетката: 533 mm; Ширина на решетката: 488 mm; Дълбочина на решетката: 42 mm; Изпълнение на
радиатора: споени охлаждащи ребра; ръчна скоростна кутия, автоматична скоростна кутия; за превозни средства с/без климатик
Обща информация: PREMIUM LINE – качество на оригинално оборудване за клиенти, очакващи най-доброто
MAHLE
Радиатор, охлаждане на двигателя/BEHR
Дължина на решетката: 533 mm; Ширина на решетката: 488 mm; Дълбочина на решетката: 42 mm; Изпълнение на
радиатора: споени охлаждащи ребра; ръчна скоростна кутия, автоматична скоростна кутия; за превозни средства с/без климатик

Маркировка в брошури

Стандартното винаги е добро
Почти 3500 стандартни продукта с еквивалентно качество
(без допълнението PREMIUM LINE) предлагат добри работни
характеристики и представляват икономично решение с
отлично съотношение между качество и цена. Добро качество на изгодна цена.
Клиентът може да избира между премиум и добро стандартно
изпълнение в около 1200 случая на употреба.
И най-важното: c подходящите продукти – PREMIUM LINE или
Standard – и полезни услуги ще зарадвате Вашите клиенти
и ще се погрижите те да Ви потърсят отново.

Знаеше ли, че... MAHLE принадлежи към водещите
доставчици на оригинално оборудване за охлаждане
на двигатели и климатизация на превозни средства.

Производител

Модел

Описание

MAHLE
Кат. №

Досегашен
кат. № на Behr
Hella Service

Версия

Оригинално
оборудване №*

MINI

Countryman Plug-in Hybrid

Радиатор, охлаждане
на двигателя

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Произведено
от MAHLE

17117643331

Радиатор, охлаждане
на двигателя

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

Маркировка върху продукта

17117643331

Маркировка върху етикета на опаковката

CR 38 000P

8MK 376 700-611
70822144

