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L Wybór należy do Ciebie!
Premium czy Standard?

Wydajność chłodzenia w normalnych warunkach

Produkty standardowe: dobra wydajność w normalnych warunkach. 

Brak różnicy między asortymentem Standard a serią PREMIUM LINE.

 

Wydajność chłodzenia w skrajnych warunkach

Produkty PREMIUM LINE: wyższe rezerwy mocy w skrajnych warun-

kach (np. wysokie temperatury w miesiącach letnich, pełne obciążenie). 

Zużycie paliwa może być nieco niższe, ponieważ w skrajnych warun-

kach wspomagający wentylator jest załączany później.

 

Trwałość

Produkty standardowe są ekonomicznym rozwiązaniem za sprawą  

doskonałego stosunku jakości do ceny. Trwałość części PREMIUM 

LINE zaprojektowano z myślą o całym cyklu życia pojazdu.

 

Liczba produktów

Program standardowy jest dostosowany do szerokiego spektrum 

pojazdów i stanowi bazę asortymentu (ok. 3500 artykułów). PREMIUM 

LINE obejmuje ok. 4700 produktów marek MAHLE, AKG, HANON oraz 

innych producentów dostarczających wyposażenie w jakości OE.

 

Dostępność produktów i usług 

W kwestii dostępności produktów i usług (np. serwisu technicznego, 

wsparcia sprzedaży itp.) nie występują różnice w segmentach Standard 

i PREMIUM LINE 

Odpowiedni produkt  
do każdych wymagań

Wydajność chłodzenia 
w normalnych warunkach           

Wydajność chłodzenia 
w skrajnych warunkach           

Trwałość           

Liczba produktów           

Dostępność produktów           

Usługi           



W dokumentacji często prezentowane są do wyboru dwa produkty pasujące do pojazdu. Jednak w materiałach TecDoc czy w broszurach 

produkty PREMIUM LINE są jednoznacznie wyróżnione. Również sam artykuł, jak i etykieta na opakowaniu lub kartonie zawiera informację, że 

chodzi o produkt klasy PREMIUM LINE.

Oznakowanie w dokumentacji TecDoc

Oznakowanie w broszurach

Przeczytaj informacje na opakowaniu!

Oznakowanie na produkcie Oznakowanie na etykiecie na opakowaniu 

Producent Model Opis Nr art.
MAHLE

Dotychczasowy nr art. 
Behr Hella Service

Wersja Numer OE*

MINI Countryman Plug-in Hybrid Chłodnica,  
chłodzenie silnika

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

17117643331

Chłodnica,  
chłodzenie silnika

CR 232 3000S 8MK 376 997-594 17117643331

W firmie MAHLE potrzeby klientów są zawsze na 

pierwszym miejscu. Dlatego na wolnym rynku wtórnym 

oferujemy najbardziej wszechstronny asortyment klasy 

premium do układów klimatyzacji i chłodzenia silnika. 

PREMIUM LINE to części zamienne w jakości OE, któ-

rych trwałość została zaprojektowana dla całego cyklu 

życia pojazdu. Zapewniają najwyższą wydajność nawet 

w ekstremalnych warunkach. 

Wybór należy do Ciebie!

PREMIUM LINE obejmuje ok. 4700 produktów marek MAHLE, 

AKG, HANON oraz innych producentów dostarczających wypo-

sażenie w jakości OE.

Produkty PREMIUM LINE w  jakości OE są wyjątkowo trwałe 

i oferują wysoką niezawodność nawet w skrajnych warunkach, 

co czyni je idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy oczekują 

tego, co najlepsze.

Standard – zawsze dobry wybór

Ok. 3500 produktów standardowych w jakości „OE Matching  

Quality” bez wskazania PREMIUM LINE zapewnia dobrą wydaj-

ność i stanowi ekonomiczne rozwiązanie za sprawą doskonałego 

stosunku jakości do ceny. To dobra jakość w atrakcyjnej cenie.

W przypadku około 1200 zastosowań klient może wybrać pomię-

dzy jakością premium a dobrym standardem.

Ponadto dzięki odpowiednim produktom PREMIUM LINE lub 

Standard oraz przydatnym usługom serwisowym Twój warsztat 

może zwiększyć zadowolenie klientów – i zadbać o to, aby wracali.

Czy wiesz, że MAHLE to jeden z globalnych,  

wiodących producentów OE w segmencie układów  

chłodzenia silnika i klimatyzacji samochodowej? 

MAHLE
Chłodnica, chłodzenie silnika/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Długość rdzenia: 533 mm; Szerokość rdzenia: 488 mm; Głębokość rdzenia: 42 mm; Wykonanie chłodnicy: żebra chłodzące lutowane; 
ręczna skrzynia biegów, automatyczna skrzynia biegów; do pojazdów z klimatyzacją/bez klimatyzacji
Informacje ogólne: PREMIUM LINE – jakość OE dla klientów o najwyższych wymaganiach

Chłodnica chłodziwa/oleju

Numer artykułu Nazwa

CR 294 000P

CR 294 000S

MAHLE
Chłodnica, chłodzenie silnika/BEHR 
Długość rdzenia: 533 mm; Szerokość rdzenia: 488 mm; Głębokość rdzenia: 42 mm; Wykonanie chłodnicy: żebra chłodzące lutowane; 
ręczna skrzynia biegów, automatyczna skrzynia biegów; do pojazdów z klimatyzacją/bez klimatyzacji


