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Hladilna moč v običajnih razmerah 
Pri standardnih izdelkih: dobra zmogljivost v običajnih razmerah. Med 
standardnimi izdelki in izdelki PREMIUM LINE ni razlike. 
 
Hladilna moč v ekstremnih razmerah 
Pri izdelkih PREMIUM LINE: večje zmogljivostne rezerve v ekstremnih 
razmerah (npr. vrhunec poletja, ob polni obremenitvi). Poraba goriva 
se lahko nekoliko zmanjša, ker se ventilator v ekstremnih razmerah 
morda zažene pozneje. 
 
Dolga življenjska doba 
Standardni izdelki predstavljajo gospodarno rešitev z odličnim 
razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Življenjska doba izdelkov 
PREMIUM LINE je zasnovana za celoten življenjski ciklus vozila. 
 
Število izdelkov 
Standardni program s široko pokritostjo vozil, ki predstavlja osnovo 
prodajnega programa (pribl. 3500 izdelkov). Linija PREMIUM LINE 
obsega približno 4700 izdelkov, ki jih proizvajajo MAHLE, AKG, 
HANON in drugi proizvajalci originalnih nadomestnih delov. 
 
Razpoložljivost izdelkov in storitve  
Pri razpoložljivosti izdelkov in servisnih storitvah, kot na primer tehnič-
ni servis, prodajna podpora ipd., med standardnimi izdelki in izdelki 
PREMIUM LINE ni razlik.
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Izbira je vaša!
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standard?



Proizvajalec Model Opis MAHLE
Št. artikla

Dosedanja št. 
artikla Behr 
Hella Service

Različica Št. OE*

MINI Countryman Plug-in Hybrid Hladilnik, hlajenje 
motorja

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

17117643331

Hladilnik, hlajenje 
motorja

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

Pogosto sta prikazana po dva izdelka, ki ustrezata določenemu vozilu. Izdelki PREMIUM LINE so na primer v sistemu TecDoc in brošurah 

jasno označeni. Tudi na samem izdelku in embalažni nalepki na kartonski škatli je označeno, da gre za izdelek PREMIUM LINE.

Označevanje v TecDoc

Označevanje v brošurah

Na embalaži piše, kaj se skriva v njej!

Oznaka na izdelku Oznaka na embalažni nalepki 

Pri MAHLE so potrebe stranke vedno na prvem 
mestu. Zato ponujamo najobsežnejšo paleto premij-
skih rešitev za klimatizacijo vozil in hlajenje motor-
jev na prostem poprodajnem trgu. Linija PREMIUM 
LINE obsega nadomestne dele v kakovosti original-
ne opreme, katerih dolga življenjska doba je zasno-
vana za ves življenjski cikel vozila. Vrhunsko delova-
nje zagotavljajo tudi v ekstremnih pogojih. 

Izbira je vaša!

Linija PREMIUM LINE obsega približno 4700 izdelkov, ki jih proizvajajo 

MAHLE, AKG, HANON in drugi proizvajalci originalnih nadomestnih 

delov.

Izdelki PREMIUM LINE v kakovosti originalne opreme imajo izjemno 

dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo vrhunsko delovanje tudi v ek-

stremnih razmerah – zato so idealna rešitev za stranke, ki pričakujejo 

najboljše.

Standard je vedno dober

Približno 3500 izdelkov ujemajoče se kakovosti brez dodatka 

PREMIUM LINE zagotavlja dobro zmogljivost in predstavlja gospo-

darno rešitev z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Dobra 

kakovost po ugodni ceni.

V približno 1200 primerih uporabe lahko stranke izbirajo med izdelki 

PREMIUM LINE in dobrim standardom.

In najpomembnejše: s pravimi izdelki, pa naj bodo PREMIUM LINE 

ali Standard, in koristnimi storitvami boste poskrbeli, da bodo vaše 

stranke vedno zadovoljne in se bodo z veseljem vrnile.

Ste vedeli? MAHLE je eden vodilnih 

svetovnih proizvajalcev originalne opreme 

za hlajenje motorjev in klimatizacijo vozil. 

MAHLE
Hladilnik, hlajenje motorja/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Dolžina mreže: 533 mm; Širina mreže: 488 mm; Globina mreže: 42 mm; Izvedba hladilnika: Spajkana hladilna rebra; Ročni menjalnik, 
avtomatski menjalnik; za vozila s klimatsko napravo ali brez
Splošne informacije: PREMIUM LINE – kakovost originalne opreme za stranke, ki pričakujejo najboljše

Hladilnik za vodo/olje

Številka artikla Opis

CR 294 000P

CR 294 000S

MAHLE
Hladilnik, hlajenje motorja/BEHR
Dolžina mreže: 533 mm; Širina mreže: 488 mm; Globina mreže: 42 mm; Izvedba hladilnika: Spajkana hladilna rebra; Ročni menjalnik, 
avtomatski menjalnik; za vozila s klimatsko napravo ali brez


