Her türlü talep
için en doğru ürün

Normal koşullarda
soğutma performansı
Aşırı koşullarda
soğutma performansı
Uzun kullanım ömrü
Ürün sayısı
Ürün bulunurluğu
Hizmetler

Normal koşullarda soğutma performansı
Standart ürünlerde: Normal koşullarda iyi performans. Standart ve
PREMIUM LINE arasında fark yoktur.

Aşırı koşullarda soğutma performansı
PREMIUM LINE ürünlerde: Aşırı koşullarda (örneğin yaz ortası, tam yük)
daha yüksek güç rezervleri. Aşırı koşullarda fan desteği daha geç devreye
girebileceğinden, yakıt tüketimi biraz düşebilir.

Uzun kullanım ömrü
Standart ürünler, mükemmel fiyat/performans oranı ile ekonomik bir
çözüm oluşturmaktadır. PREMIUM LINE ürünlerde dayanıklılık aracın tüm
yaşam döngüsüne göre tasarlanmıştır.

Ürün sayısı
Ürün gamının temelini oluşturan geniş bir araç kapsama oranına sahip
standart program (yaklaşık 3.500 ürün). PREMIUM LINE, MAHLE,

Seçim sizin!

4.700 ürünü kapsamaktadır.

Ürün bulunurluğu
Segmentler arasında ürün bulunurluğu açısından fark yoktur.

Hizmetler
Teknik servis, satış desteği, vb. gibi servis hizmetleri, her iki segmentte
de aynıdır
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AKG, HANON ve diğer OE üreticileri tarafından üretilmekte olan yaklaşık

Premium mu, yoksa iyi
bir standart mı?

Seçim sizin!

İçinde ne olduğu, üzerinde yazıyor!

MAHLE'de müşterinin ihtiyaçları her zaman ön
plandadır. Bu nedenle, bağımsız Aftermarket pazarında araç iklimlendirme ve motor soğutmaya yönelik en kapsamlı premium ürün gamını sunuyoruz.
PREMIUM LINE, uzun kullanım ömürleri aracın tüm
yaşam döngüsüne göre tasarlanmış olan OE kalitesinde yedek parçalar sunmaktadır. Bu parçalar,
aşırı koşullarda bile en yüksek performansı sağlar.

Genellikle araçla eşleşen iki ürün seçenek olarak gösterilir. Örneğin TecDoc veya broşürlerde PREMIUM LINE ürünleri açıkça bu şekilde tanımlanmaktadır. Bizzat ürünün kendisinin ve karton kutunun üzerindeki ambalaj etiketinde de bunun bir PREMIUM LINE ürünü olduğu belirtilir.

TecDoc aracılığıyla tanımlama
Su/yağ soğutucu
Ürün kodu

PREMIUM LINE, MAHLE, AKG, HANON ve diğer OE üreticileri

Tanım

488

533

CR 294 000P

tarafından üretilmekte olan yaklaşık 4.700 ürünü kapsamaktadır.
OE kalitesindeki PREMIUM LINE ürünleri, özellikle uzun ömürlü
olup, aşırı koşullarda bile en yüksek performansı sunarlar; bu sa-

533
488

CR 294 000S

yede optimum seviyeyi bekleyen müşteriler için ideal bir çözümdür.
Standart her zaman iyidir
PREMIUM LINE eklentisi olmayan, OE denk kalitesindeki yaklaşık

MAHLE
Radyatör, motor soğutma/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Ağ uzunluğu: 533 mm; Ağ genişliği: 488 mm; Ağ derinliği: 42 mm; Radyatör modeli: Soğutma petekleri, lehimli; manuel şanzıman,
otomatik şanzıman; klimalı/klimasız araçlar için
Genel bilgiler: PREMIUM LINE – optimum seviyeyi bekleyen müşteriler için OE kalitesi
MAHLE
Radyatör, motor soğutma/BEHR
Ağ uzunluğu: 533 mm; Ağ genişliği: 488 mm; Ağ derinliği: 42 mm; Radyatör modeli: Soğutma petekleri, lehimli; manuel şanzıman,
otomatik şanzıman; klimalı/klimasız araçlar için

Broşürlerdeki tanımlama
Üretici

Model

Açıklama

MAHLE
ürün kodu

Önceki Behr Hella
Service ürün kodu

Versiyon

OE numarası*

MINI

Countryman Plug-in Hybrid

Radyatör, motor
soğutma

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Produced by
MAHLE

17117643331

Radyatör, motor
soğutma

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

3.500 standart ürün, iyi bir performans sunmakta ve mükemmel
fiyat/performans oranı ile ekonomik bir çözüm oluşturmaktadır.
Uygun fiyata iyi kalite.
Yaklaşık 1.200 uygulama durumunda, müşteri Premium ile iyi bir
Standart arasında seçim yapabilir.
Ve en önemlisi: PREMIUM LINE veya standart, en uygun ürünlerle
ve yararlı hizmetlerle müşterilerinizi mutlu eder ve böylece tekrar

Ürün üzerindeki tanımlama

17117643331

Ambalaj etiketi üzerindeki tanımlama

gelmelerini sağlarsınız.

Bunu biliyor muydunuz? MAHLE, motor soğutma
ve araç iklimlendirme alanında dünyanın önde
gelen orijinal donanım üreticilerinden biridir.

CR 38 000P

8MK 376 700-611
70822144

