قـلـوبـنـا تـخـفـق
لإلدارة الـحـراريـة.

وغــد ا.
أمــس ،اليـوم،
ً
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Behr Hella Service
ستصبح .MAHLE

بداية من  1يناير  2020ستتحول  Behr Hella Serviceإلى  .MAHLEوسيكون لديك بالتأكيد بعض األسئلة
بخصوص هذا األمر .أهم ما في األمر :بداية من عام  ،2020جميع قطع غيار اإلدارة الحرارية التي تحمل عالمتنا
التجارية  BEHRسوف تكون متوفرة تحت اسم الشركة األم  ،MAHLEلكي يمكنك الحصول عليها باإلضافة إلى
معدات الورش والتشخيص وغيرها من الخدمات األخرى من مصدر واحد .هذا يعني أنه مع  MAHLEسيكون
لديك شريك جديد يتمتع بالقوة والخبرة في كل ما يتعلق بالتكييف والتبريد  -سواء لسيارات الركاب أو السيارات
التجارية أو الشاحنات الصغيرة أو معدات البناء واآلالت الزراعية ،ولجميع المحركات سواء كانت محركات احتراق
أو هجينة أو كهربائية .وهذا يعني بالنسبة لك جودة أعلى للورشة بفضل خبرة  MAHLEكمصنع للمعدات األصلية.
أساسيا
باإلضافة إلى ذلك ،أنت معنا مستعد للمستقبل على النحو األمثل .ألن اإلدارة الحرارية الدقيقة ليست شرطًا
ً
أيضا للسيارات التي تعمل بالكهرباء ،كما تعد أحد العوامل الحاسمة
لضمان اعتمادية محركات االحتراق فحسب ،بل ً
جيدا؟ في هذا الكتيب سوف تتعرف على المنتجات والحلول والخدمات
في تكنولوجيا خاليا الوقود .هل يبدو األمر ً
التي ستحصل عليها بالتفصيل من  MAHLE Aftermarketبداية من عام .2020

ال
أهـــ ً
بالمستقبل

إذا كنت ترغب يف الفوز باملستقبل،
فعليك أن تعد نفسك له ..من خالل
رشاكات إسرتاتيجية قوية عىل سبيل
املثال .ألن العمل ضمن فريق واحد
يضمن لك إنجازات أكرب بكثري.
ولذلك فإن استحواذ  MAHLEعلى شركة
 Behr Hella Serviceيعد خطوة منطقية في
هذا اإلطار ،حيث يدفعنا إلى تقديم دعم أفضل
للورش والموزعين في قطاع النقل والحركة
الجديد .برنامجا المنتجات يكمالن بعضهما
البعض بشكل مثالي ،ويغطيان م ًعا قطاعي
التكييف والتبريد لجميع أنواع وحدات الدفع
والمحركات.
سوف تستمتع بالوصول السهل والسريع إلى
جميع المنتجات والحلول المهمة لعملك.
أيضا وحدات
فباإلضافة إلى قطع الغيار ،هناك ً

خدمة التكييف والتشخيص والتدريب الفني
ومعلومات اإلصالح والصيانة .فاإلدارة الحرارية
الفعالة ستلعب دورا ً متزايد األهمية في
المستقبل  -وذلك في جميع أنواع تكنولوجيا
المحركات.
باختصار :تقدم لك  MAHLE Aftermarketكل
ما تحتاجه لكي تستمر ورشتك مواكبة ألحدث
المتطلبات العصرية والمستقبلية في قطاع
اإلدارة الحرارية ،بغض النظر عن نوع المحرك
أو نظام الدفع في السيارة التي تتعامل معها.

أعىل جودة ألكرث من  9000قطعة
من خالل أكثر من  9000قطعة عالية الجودة
في حوالي  25مجموعة منتجات ،ستتمكن
 MAHLE Aftermarketمن تغطية قطاعات
التكييف والتبريد بشكل كامل.

تزداد أهمية اإلدارة الحرارية الفعالة
يوما بعد يوم .ومن خالل االستحواذ
ً
على  ،Behr Hella Serviceسوف
نتمكن من تقديم الدعم الالزم
لنجاح الورش على النحو األمثل.
أوالف هينينج
رئيس مجلس إدارة MAHLE Aftermarket GmbH
وعضو مجلس إدارة مجموعة MAHLE

المـزايـا واضحــة
لـلـجـمـيـع

ميزة لعمالء  Behr Hella Serviceاحلاليني
n nالوصول المباشر إلى باقة  MAHLE Aftermarketالمتكاملة بجودة
المعدات األصلية

ميزة لعمالء  MAHLEاحلاليني
n nاآلن أصبحت جميع المنتجات والحلول الحرارية تأتيكم من مصدر واحد

ميزة جلميع العمالء
n nالدعم الكامل طوال العملية االنتقالية
n nأعلى معدالت التوافر
n nاستعداد تام للمستقبل في قطاع اإلدارة الحرارية
n nالمعرفة والخبرات التنظيمية ليس فقط في مجاالت التبريد وتكييف
أيضا في أجزاء
الهواء ،والفلترة ،ومعدات الورش والتشخيص ،بل ً
المحرك والشواحن التوربينية ومحركات التشغيل والمولدات،
وكذلك في مجال اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائية.
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توسعة كبيرة لباقة المنتجات
بداية من .2020

بدءا من عام  ،2020جميع قطع غيار اإلدارة الحرارية التي تحمل عالمتنا التجارية  BEHRسوف تكون متوفرة تحت اسم
ً
الشركة األم  .MAHLEوهذه الخطوة من شأنها أن توفر لك باقة واسعة من الخدمات التي تساعدك على تحقيق النجاح في
عملك ،مثل التدريب الفني ،ومعلومات الصيانة ،ومقاطع الفيديو الخاصة بالوظائف والتركيب ،إلى جانب نظام التذاكر.

تـبـريـد الـمـحـرك

تـكـيـيـف الـسـيـارة

مربد "رادياتري"

خزان متدد

مضخات وأطقم املياه

ضاغط تكييف

مبادل حراري داخيل

مروحة املربد /
مروحة املكثف

مربد زيت

مربد بيين

مكثف تكييف

مبخر "رسبنتينة داخلية"

قابض/ Visco®
قابض مروحة

مفتاح تكييف

جمفف فلرت ومرشح

صامم متدد وأنبوب النفخ
"األوريفيس"

مربد تدوير غاز العادم

بالور تكييف

زيوت ضواغط التكييف

منظم بالور التكييف ومقاومة
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هل لديك استفسارات؟
لدينا جميع اإلجابات!

ال شك في أن استحواذ  MAHLE Aftermarketعلى  Behr Hella Serviceسوف يثير العديد من االستفسارات.
"ما الذي سيتغير بالنسبة لي؟" هذا السؤال طرحه علينا بعض عمالء " .Behr Hella Serviceما الذي سيتحسن
بالنسبة لنا؟" تساؤل آخر من عمالء .MAHLE

مـن أجـل المستقبل:
اإلدارة الحـراريـة
من مصـدر واحـد.

ملاذا يعد موضوع اإلدارة احلرارية من األمور املهمة ملستقبل
الورش الفنية؟

ما العالمة التجارية التي سيتم توزيع منتجات
 Behr Hella Serviceمن خالهلا يف املستقبل؟

ما منتجات وحلول اإلدارة احلرارية التي تأيت من
MAHLE Aftermarket؟

أيضا إىل حتقيق توافر بنسب عالية تصل
هل هتدف ً MAHLE
إىل %95؟

تعد اإلدارة الحرارية من التقنيات األساسية في السيارة ،بغض النظر عن
نوع المحرك أو وحدة الدفع التي تسيرها .فمعها تصبح محركات االحتراق
الداخلي أكثر كفاءة .أما بالنسبة للسيارات الكهربائية ،فيعد تنظيم معدالت
الحرارة والبرودة في السيارة هو األساس لتحسين األداء والمسافة التي
تقطعها السيارة وطول عمر البطارية .وبالتالي فإن اإلدارة الحرارية الشاملة
من المتطلبات األساسية لمواصلة التطوير في نظم الحركة الكهربائية.

سيتم توزيع المنتجات بداية من عام  2020تحت العالمة التجارية
 BEHRوالعالمة األم  .MAHLEكما سيتم االحتفاظ بفئتي المنتجات
المتعارف عليهما  PREMIUM LINEو Standardكما هما .وسوف تضم فئة
 PREMIUM LINEالمنتجات التي تنتجها  BEHRو AKGوVisteon
وغيرها من الشركات المصنعة بجودة الصانع األصلي  -وتعد الحل المثالي
للعمالء الذين يبحثون عن األفضل .أما المنتجات التي ال تحمل إضافة
اقتصاديا يمثل التوازن بين
ال
 PREMIUM LINEفتقدم األداء الجيد وتعد ح ً
ً
السعر واألداء.

سوف توفر  MAHLE Aftermarketلك منظمات الحرارة ،المفاتيح،
الحساسات ،ضواغط التكييف ،وفالتر التكييف .هذا إلى جانب برنامج
شامل للتشخيص ومعدات الورش.

بالطبع لدينا خطط لتحقيق القدرة الكاملة على تسليم منتجات اإلدارة
الحرارية ،كما هو الحال مع خطوط اإلنتاج األخرى ف ي
 .marketوسوف نعتمد في هذا اإلطار على الخبرات العريضة والكفاءة
العالية للخدمات اللوجستية في .MAHLE Aftermarket

مع االستحواذ على  ،Behr Hella Serviceأصبحت MAHLE Aftermarket

ال في قطاع اإلدارة الحرارية ،وتستطيع اآلن أن تقدم للورش
مور ًدا متكام ً
الفنية الدعم الشامل في هذا القطاع.

ماذا سيحدث للعالمة التجارية Behr Hella Service؟
لن يتم التعامل بالعالمة التجارية  Behr Hella Service GmbHبداية من
عام .2020

هل ميكن االستمرار يف طلب منتجات Behr Hella Service

خطوة جـديـدة نحو
التمـيـز يف قطـاع
التربيد وتكييف اهلواء

بنفس أرقام القطع؟

حتى عام  2020يمكنك طلب المنتجات باستخدام أرقام القطع الحالية.
وفي الوقت نفسه سيتم إدخال األرقام الجديدة للقطع وف ًقا لقواعد الترقيم
داخل  .MAHLEكما سيتم وضع كال الرقمين على جميع الطلبات وإيصاالت
التسليم والفواتير الصادرة عن  ،MAHLEباإلضافة إلى نظام المعلومات
 .TecDocفي المستقبل القريب ،سيكون هناك انتقال كامل ألرقام القطع
من  Behr Hella Serviceإلى .MAHLE

ما املنتجات التي تأيت من Behr Hella Service؟
تغطي  Behr Hella Serviceقطاعي تبريد المحرك وتكييف الهواء بمنتجات
مثل مبردات سائل التبريد "الرادياتير" ،المبردات البينية ،إلى جانب
المبادالت الحرارية ،وخزانات التمدد ،ومضخات المياه ،ومبردات الزيت،
والمراوح ،وقوابض/Visco®قوابض المراوح ،ومكثفات التكييف ،ومجففات
الفالتر ،وصمامات التمدد وأنابيب النفخ "األوريفيس" ،والمبخرات
"السربنتينة الداخلية" ،وزيوت الضاغط وحتى ضواغط التكييف ..وهذه
مجرد أمثلة على أهم منتجات الشركة.

�MAHLE After

حاليا من ،Behr Hella Service
ما مصري اخلدمات املقدمة ً
مثل اخلدمات الفنية والدعم القوي لقسم املبيعات؟
توفر  MAHLE Aftermarketمجموعة شاملة من الخبرات والحلول لخدمة
الورش الفنية حول العالم .هذه الحلول والخدمات تتوفر بالفعل بالنسبة
أيضا في قطاع اإلدارة
لخطوط اإلنتاج الحالية ،وسوف تكون متاحة ً
الحرارية .باإلضافة إلى قطع الغيار ومعدات الورش ذات الجودة الثابتة،
فإننا نوفر للورش والموزعين التدريب الفني ،ومعلومات اإلصالح والصيانة،
ونظام التذاكر ،باإلضافة إلى حمالت ترويجية سنوية لإلدارة الحرارية ،وغير
ذلك من الحمالت والفاعليات.
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
70376 Stuttgart
+49 711 501-0 :هاتف
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com

