Vhodný výrobek pro
jakýkoliv požadavek

Chladicí výkon za
normálních podmínek
Chladicí výkon za
extrémních podmínek
Životnost
Počet výrobků
Dostupnost výrobků
Služby

Chladicí výkon za normálních podmínek
U standardních výrobků: dobrý výkon za normálních podmínek. Žádný
rozdíl mezi standardními výrobky a PREMIUM LINE.

Chladicí výkon za extrémních podmínek
U výrobků PREMIUM LINE: vyšší rezervy výkonu za extrémních podmínek
(např. vrchol léta či plné zatížení). Může se mírně snižovat spotřeba paliva,
protože podpora větráku se za extrémních podmínek případně může
spustit později.

Životnost
Standardní výrobky představují ekonomické řešení s vynikajícím poměrem
ceny a výkonu. U výrobků PREMIUM LINE je životnost dimenzována na
celý životní cyklus vozidla.

Počet výrobků
Standardní program pokrývající širokou škálu vozidel, který představuje

Máte na výběr!

4700 produktů, které vyrábějí MAHLE, AKG, HANON a další výrobci OE.

Dostupnost výrobků
Žádné rozdíly v dostupnosti mezi segmenty.

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 -46
70376 Stuttgart, Německo
Telefon: +49 711 50 10

Služby
Služby jako technický servis, podpora prodeje atd. jsou v obou segmentech identické.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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základ sortimentu (cca 3500 položek). PREMIUM LINE zahrnuje přibližně

Prémiové výrobky,
nebo dobrý standard?

Máte na výběr!

Obal vám napoví, co je uvnitř!

V MAHLE stojí potřeby zákazníka vždy v popředí.
Proto nabízíme nejrozsáhlejší prémiový sortiment
pro klimatizaci vozidel a chlazení motorů na nezávislém trhu s náhradními díly. Řada PREMIUM LINE
přináší náhradní díly v kvalitě OE, jejichž životnost
je předurčuje pro celý životní cyklus vozidla. I v extrémních podmínkách dosahují nejvyššího výkonu.

Často jsou k výběru vyobrazeny dva výrobky odpovídající danému vozidlu. Výrobky řady PREMIUM LINE jsou jako takové například
v TecDoc nebo v brožurách jasně označeny. Také označení na samotném výrobku a štítek na kartonovém obalu udává, že se jedná
o výrobek PREMIUM LINE.

Značení v TecDoc
Chladič vody/oleje
Číslo zboží

Označení

PREMIUM LINE zahrnuje přibližně 4700 produktů, které vyrábějí
MAHLE, AKG, HANON a další výrobci OE.

488

533

CR 294 000P

Výrobky PREMIUM LINE v kvalitě OE mají velmi dlouhou životnost
a i v extrémních podmínkách podávají maximální výkon. Jsou tak

Spolehlivé a kvalitní jsou samozřejmě i standardní produkty v kvalitě

488

ideálním řešením pro zákazníky, kteří očekávají to nejlepší.

Standard je vždy dobrý

533

CR 294 000S

MAHLE
Chladič, chlazení motoru / BEHR *** PREMIUM LINE ***
Délka sítě: 533 mm; šířka sítě: 488 mm; hloubka sítě: 42 mm; provedení chladiče: pájená chladicí žebra; manuální převodovka,
automatická převodovka; pro vozidla s klimatizací / bez klimatizace
Obecná informace: PREMIUM LINE – kvalita OE pro ty zákazníky, kteří očekávají optimální řešení
MAHLE
Chladič, chlazení motoru / BEHR
Délka sítě: 533 mm; šířka sítě: 488 mm; hloubka sítě: 42 mm; provedení chladiče: pájená chladicí žebra; manuální převodovka,
automatická převodovka; pro vozidla s klimatizací / bez klimatizace

Značení v brožurách
Výrobce

Model

Popis

MAHLE
Č. pol.

Dosavadní
číslo zboží Behr
Hella Service

Verze

Číslo OE*

MINI

Countryman Plug-in Hybrid

chladič, chlazení
motoru

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Produced by
MAHLE

17117643331

chladič, chlazení
motoru

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

odpovídající OE bez označení PREMIUM LINE, kterých nabízíme
kolem 3500. Představují levnější řešení s vynikajícím poměrem mezi
cenou a výkonem. Dobrá kvalita za výhodnou cenu.
V přibližně 1200 případech použití má zákazník na výběr mezi
prémiovým a dobrým standardem.
To nejdůležitější je, že se správnými výrobky, ať už z řady PREMIUM
LINE nebo ve standardní verzi, a s užitečnými službami můžete

Značení na výrobku

17117643331

Značení na etiketě obalu

svým zákazníkům udělat radost – a zajistit, aby se k vám vraceli.

A tohle víte? MAHLE je jedním z předních
světových výrobců originálního vybavení
pro chlazení motorů a klimatizaci vozidel.

CR 38 000P

8MK 376 700-611
70822144

