
Термоуправлението 
е нашата страст. 
Вчера, днес и утре. 
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Behr Hella Service  
става MAHLE. 

Предимствата 
са очевидни.

Предимство за досегашните клиенти  
на Behr Hella Service 

 n Пряк достъп до пълния асортимент на MAHLE Aftermarket 

с качество на оригинално оборудване  

Предимство за досегашните клиенти на MAHLE
 n Всички продукти и решения за термоуправление от един 

единствен доставчик  

Предимство за всички клиенти 
 n Съдействие по време на целия процес на преход 
 n Висока разполагаемост 
 n Сигурност за бъдещето в областта на термоуправлението 
 n Системно ноу-хау не само в сферата на охлаждането 

и климатизацията, филтрацията, сервизното оборуд-

ване и диагностиката, а също при компонентите за 

двигатели и турбокомпресорите, стартерите и гене-

раторите, както и е-мобилността и електрониката.

Здравей, 
бъдеще.

Бъдещето принадлежи на 
тези, които са подготвени 
за него. Например посред-
ством силни стратегически 
партньорства. Обединени 
можем да постигнем 
значително повече. 

Придобиването на Behr Hella Service 

от MAHLE е логичната стъпка, за да 

можем да предложим на автосервизи-

те и търговците от сферата на новата 

мобилност още по-добро съдействие. 

Продуктовите асортименти на двете 

фирми се допълват идеално – и за-

едно ще покриваме изцяло областите 

климатизация и охлаждане за всички 

видове задвижване. 

Целим да Ви предоставим лесен и 

бърз достъп до всички продукти и 

решения, които са важни за Вашата 

работа. Освен резервни части това 

включва също сервизни уреди за кли-

матични инсталации и диагностика, 

технически обучения, информация 

за ремонт и техническо обслужване.  

В бъдеще ефективното термоуправ- 

ление ще играе все по-голяма роля 

– и то при всички технологии на зад-

вижване. 

Накратко: независимо какво има 

под капака на двигателя, MAHLE 

Aftermarket Ви предлага всичко необ-

ходимо, за да може Вашата фирма да 

е подготвена за бъдещето също в об-

ластта на термоуправлението. 

Над 9000 пъти качество 

В бъдеще MAHLE Aftermarket ще пок- 

рива изцяло областите климатизация 

и охлаждане с над 9000 качествени 

артикула в около 25 продуктови групи. 

Ефективното термоуправ- 
ление придобива все  
по-голямо значение. Чрез 
придобиването на Behr 
Hella Service ще подкре-
пяме оптимално успешната 
работа на автосервизите.

Олаф Хенинг  

Управител на MAHLE Aftermarket GmbH  

и член на ръководството на концерна MAHLE 

От 1 януари 2020 г. нататък Behr Hella Service ще се казва MAHLE. Сигурно имате някои  
въпроси по темата. Първо най-важното: от 2020 г. нататък ще получавате от един единствен 
доставчик всички резервни части за термоуправление на нашата търговска марка BEHR под 
груповата марка MAHLE плюс сервизно оборудване, диагностика и други услуги. MAHLE е 
Вашият нов, силен партньор и експерт по всички теми, свързани с климатизацията и охлаж-
дането – за леки автомобили, търговски превозни средства, транспортери, селскостопан-
ска и строителна техника, двигатели с вътрешно горене, както и хибридни и електрически 
задвижвания. За Вас това означава още по-високо сервизно качество благодарение на 
компетентността на MAHLE като доставчик на оригинално оборудване. Освен това с нас сте 
оптимално подготвени за бъдещето. Прецизното термоуправление е не само предпоставка за 
надеждността на двигателите с вътрешно горене и превозните средства с електрическо зад-
вижване, но и решаващ фактор в областта на техниката с горивни клетки. Звучи добре, нали? 
В настоящата брошура ще узнаете подробности относно продуктите, решенията и услугите, 
които ще предлага MAHLE Aftermarket от 2020 г. нататък.  
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Компресор за климатик 
Кондензатори  
за климатици Изпарител 

Превключвател  
за климатик 

Филтър-дехидратор 
и акумулатор 

Разширителен  
и дроселен клапан 

Охлаждащ вентилатор 
за охлаждаща течност 

Маслоохладител Междинен охладител EGR охладител 

Топлообменник за купе 

Изравнителен резервоар 

Охлаждащ вентилатор  
за охлаждаща течност/

кондензатор 

Водни помпи и комплекти 
за водна помпа 

Съединител Visco®/ 
Съединители за вентилатор 

Вентилатор за купе 
Компресорни масла  

за климатици 
Регулатор за вентилатори 

на климатици и реостат 

От 2020 г. нататък ще получавате от един единствен доставчик всички резервни части  
за термоуправление на нашата търговска марка BEHR под груповата марка MAHLE.  
Освен това можете да се възползвате от многобройни предложения за услуги, като  
например технически обучения, информация за техническо обслужване, видеоклипове  
с указания за функции и монтаж, както и тикетинг система.

Широкообхватно разширяване на  
асортимента от 2020 г. нататък.

Охлаждане на двигателя Климатизация на автомобила 

Behr Hella Service  
става MAHLE 
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Придобиването на Behr Hella Service от MAHLE Aftermarket вероятно повдига множество  
въпроси. „Какво ще се промени за мен?“ – ни попитаха някои клиенти на Behr Hella Service.  
„Какво ще се подобри за нас?“ – се питат клиентите на MAHLE. 

Имате въпроси?  
Ние имаме отговорите! 

Какви продукти и решения за термоуправление  
предлага MAHLE Aftermarket? 

От MAHLE Aftermarket получавате термостати, превключва-

тели, сензори, компресори за климатици и въздушни фил-

три за купе. Освен това е налице богата гама продукти и 

решения за диагностика и сервизно оборудване. 

Кои продукти се доставят от Behr Hella Service? 

Behr Hella Service покрива областите охлаждане на двигатели 

и климатизация с продукти като охладители за охлаждащи 

течности, междинни охладители, както и други топлооб-

менници, изравнителни резервоари, водни помпи, маслени  

охладители, вентилатори, съединители Visco®/съединители 

за вентилатор, кондензатори за климатици, филтри-дехид- 

ратори, разширителни и дроселни клапани, изпарители,  

компресорни масла и компресори за климатици – това са 

само най-важните.

MAHLE също ли има високата цел от 95 %  
разполагаемост? 

Разбира се, че и в областта на термоуправлението изис-

кваме гарантиране на пълна наличност – точно както при 

другите продуктови линии на MAHLE Aftermarket. За целта 

се възползваме от богатия опит и високата ефективност на 

логистиката на MAHLE Aftermarket. 

Какво ще стане с досегашните услуги на Behr 
Hella Service, като например техническия 
сервиз и атрактивната продажбена поддръжка? 

Автосервизи в цял свят разчитат на широкообхватните и 

компетентни решения и услуги на MAHLE Aftermarket. Това 

важи не само за наличните продуктови линии, а също и 

за областта на термоуправлението. Освен резервни части  

с доказано качество и сервизно оборудване, предлагаме на 

автосервизите и търговците на части технически обучения, 

информация за ремонт и техническо обслужване, тикетинг 

система, както и ежегодна кампания за термоуправление  

и други оферти. 

Защо темата за термоуправлението е толкова 
важна за бъдещето на моя автосервиз? 

Термоуправлението представлява ключова технология – 

независимо от вида задвижване. Чрез него двигателите 

с вътрешно горене стават още по-ефективни. При елек-

трически превозни средства икономичното управление на  

топлинните и охлаждащите потоци е от решаващо значение 

за функционалността и пробега на превозното средство, 

както и за експлоатационния срок на акумулатора. Следова-

телно комплексното термоуправление е една от основните 

предпоставки за развитието на електромобилността. 

Чрез придобиването на Behr Hella Service MAHLE Aftermarket 

ще стане доставчик на пълната гама услуги в областта на 

термоуправлението, предлагайки широкообхватна подкрепа 

на автосервизите. 

Какво ще стане с името Behr Hella Service? 

Наименованието „Behr Hella Service GmbH“ повече няма да 

съществува от 2020 г. нататък.

Под кое търговско наименование ще се  
продават продуктите Behr Hella Service  
за в бъдеще? 

От 2020 г. нататък продуктите ще се продават под търгов-

ската марка BEHR, както и груповата марка MAHLE. Ще се 

запазят също познатите категории продукти PREMIUM LINE 

и Standard. PREMIUM LINE ще обхваща продукти, произве-

дени от BEHR, AKG, Visteon и други производители с компе-

тентност в сферата на оригиналното оборудване – перфект-

ното решение за клиенти, очакващи най-доброто. Продукти 

без допълнението PREMIUM LINE предлагат добри работни 

характеристики и представляват икономично решение с  

отлично съотношение между качество и цена. 

Ще могат ли продуктите Behr Hella Service да  
се поръчват посредством известните 
каталожни номера и в бъдеще? 

И през 2020 г. продуктите ще могат да се поръчват с  

познатите каталожни номера. Успоредно с това ще бъдат 

въведени нови номера на частите в съответствие с принци-

па на номериране на MAHLE. На поръчките, сертификатите 

за доставка и фактурите на MAHLE, както и в TecDoc, ще 

са посочени и двата номера. В близко бъдеще каталожните 

номера на Behr Hella Service ще преминат към MAHLE.

Подготвени  
за бъдещето –  
термоуправление  
от един единствен  
доставчик. 

Нашето ново  
обозначение  
за охлаждане  
и климатизация 



MAHLE Aftermarket GmbH 
Pragstraße 26 - 46 
70376 Stuttgart, Германия 
Телефон: +49 711 501-0 
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