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A escolha é sua!
Premium ou de ótimo 
padrão?

Potência de refrigeração em condições normais 
Produtos padrão: boa potência em condições normais. Não há diferença 
entre padrão e PREMIUM LINE. 
 
Potência de refrigeração em condições extremas 
Produtos PREMIUM LINE: maiores reservas de potência em condições 
extremas (ex.: calor de verão, carga total). O consumo de combustível 
pode diminuir ligeiramente, pois o apoio do ventilador demora mais para 
ser acionado em condições extremas, conforme o caso. 
 
Vida útil 
Os produtos padrão representam uma solução econômica com excelente 
relação custo-benefício. Nos produtos PREMIUM LINE, a durabilidade é 
projetada para todo o ciclo de vida do veículo. 
 
Número de produtos 
A linha padrão abrange uma vasta gama de veículos, formando a base 
do portfólio (aprox. 3.500 artigos). A PREMIUM LINE inclui aprox. 4.700 
produtos fabricados pela MAHLE, AKG, Hanon e outros fabricantes de 
equipamento original. 
 
Disponibilidade dos produtos e serviços  
Não há diferença entre padrão e PREMIUM LINE quanto à disponibilidade 
dos produtos e à prestação de serviços como manutenção técnica, apoio 
a vendas etc. 
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Fabricante Modelo Descrição Código de  
referência 
MAHLE

Código de referência  
anterior Behr 
Hella Service

Versão Número OE*

MINI Countryman Plug-in Hybrid Radiador, refrige-
ração do motor

CR 232 3000P 8MK 376 997-591 Produced by 
MAHLE

17117643331

Radiador, refrige-
ração do motor

CR 232 3000S 8MK 376 997-594 17117643331
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CR 38 000P
8MK 376 700-611
70822144

Muitas vezes, é possível escolher entre dois produtos adequados para o veículo. No TecDoc, em panfletos e outros materiais, os produtos 

PREMIUM LINE são claramente identificados. Também no próprio artigo e na etiqueta da embalagem de papelão, é assinalado que se trata 

de um produto PREMIUM LINE.

Identificação no TecDoc

Identificação em panfletos

Clareza sobre o que vem dentro

Identificação no produto Identificação na etiqueta da embalagem 

Na MAHLE, as necessidades do cliente vêm sem-
pre em primeiro lugar. Por isso, oferecemos a linha 
premium mais completa do aftermarket indepen-
dente para climatização automotiva e refrigeração 
de motores. A PREMIUM LINE oferece peças de 
reposição com qualidade de equipamento original 
e longa durabilidade por todo o ciclo de vida dos 
veículos. Elas atingem máximo desempenho mes-
mo em condições extremas. 

A escolha é sua!

A PREMIUM LINE compreende aprox. 4.700 produtos fabricados 
pela MAHLE, AKG, Hanon e outros fabricantes de equipamento 
original.

Os produtos PREMIUM LINE, com qualidade de equipamento ori-
ginal, são uma solução ideal para clientes que exigem o melhor, 
pois apresentam uma vida útil excepcionalmente longa e máximo 
desempenho mesmo em condições extremas.

Se é padrão, é bom

Os cerca de 3.500 produtos sem o complemento PREMIUM LINE, 
com qualidade equivalente ao equipamento original, oferecem bom 
desempenho e representam uma solução econômica com exce-
lente relação custo-benefício. Boa qualidade a preços baixos.

Em cerca de 1.200 casos, o cliente pode escolher entre um pro-
duto premium ou de ótimo padrão.

E o mais importante: com os produtos certos, sejam PREMIUM 
LINE ou padrão, e os seus ótimos serviços, você deixa o seu 
cliente feliz – assim garantindo que ele volte sempre.

Você sabia? A MAHLE é um dos maiores 

fabricantes mundiais de equipamento original para 

refrigeração de motores e climatização de veículos. 

MAHLE
Radiador, refrigeração do motor/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Comprimento da grade: 533 mm; Largura da grade: 488 mm; Profundidade da grade: 42 mm; Design do radiador: Aletas de  
refrigeração soldadas; transmissão manual/automática; para veículos com/sem ar-condicionado
Informações gerais: PREMIUM LINE – qualidade de equipamento original para clientes que exigem o melhor

Radiadores de água/óleo

Código de  
referência Descrição

CR 294 000P

CR 294 000S

MAHLE
Radiador, refrigeração do motor/BEHR
Comprimento da grade: 533 mm; Largura da grade: 488 mm; Profundidade da grade: 42 mm; Design do radiador: Aletas de  
refrigeração soldadas; transmissão manual/automática; para veículos com/sem ar-condicionado


