Naše srdce bije pro
termomanagement.
Včera, dnes i zítra.
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Behr Hella Service
je MAHLE

Behr Hella Service
je MAHLE.
Od 1. ledna 2020 se z Behr Hella Service stává MAHLE. Jistě se k tomu chcete na něco zeptat.
Nejprve to nejdůležitější. Od roku 2020 budete všechny náhradní díly pro termomanagement od
značky BEHR plus dílenské vybavení a diagnostiku a další služby dostávat od jednoho dodavatele pod společnou značkou MAHLE. Ve společnosti MAHLE získáváte nového, silného partnera
a experta na vše, co se týká klimatizace a chlazení do osobních automobilů, užitkových vozidel,
dodávek a stavebních a zemědělských strojů, se spalovacími motory, s hybridními pohony i s elektropohonem. Díky know-how společnosti MAHLE v segmentu originálních dílů to pro vás navíc
znamená ještě kvalitnější provedení. S námi jste také optimálně připraveni na budoucnost. Přesný
termomanagement je podmínkou pro spolehlivý chod vozidel nejen se spalovacím motorem, ale
i s elektrickým pohonem. A rozhodující roli hraje také v technologii palivových článků. Zní to dobře?
V této brožuře se dozvíte, jaké produkty, řešení a služby konkrétně budete od společnosti MAHLE
Aftermarket od roku 2020 dostávat.

Zdravíme
budoucnost.

Kdo chce být v budoucnu
vítězem, musí se postarat, aby
v budoucnu obstál. Například
prostřednictvím silných
strategických partnerství.
Protože v týmu toho člověk
může změnit mnohem víc.

se jedná také o jednotky pro servis klimatizací a diagnostiku, technická školení
a informace k opravám a údržbě. Účinný
termomanagement bude hrát v budoucnu stále významnější roli, a to u všech
technologií pohonu.
A je jedno, jestli to pod kapotou

Převzetí Behr Hella Service společností

burácí, nebo jenom tiše bzučí. MAHLE

MAHLE je logickým krokem, abychom

Aftermarket nabízí všechno, co potřebu-

mohli servisům a prodejcům nabízet ješ-

jete, abyste si zákazníky v segmentu ter-

tě lepší podporu v oblasti nové mobility.

momanagementu udrželi i v budoucnu.

Výrobkové programy obou společností
se navzájem perfektně doplňují, a spo-

Víc než 9000krát kvalita

lečně tak bez výjimek pokrýváme seg-

Význam termomanagementu
stále roste. Díky převzetí
společnosti Behr Hella Service
můžeme optimálně podporovat
úspěšnou práci servisů.
Olaf Henning
jednatel MAHLE Aftermarket GmbH
a člen představenstva skupiny MAHLE

O výhodách,
které to pro vás
bude mít, vás
jistě nemusíme
přesvědčovat.

Výhoda pro stávající zákazníky Behr Hella Service
nn

Přímý přístup ke kompletnímu sortimentu MAHLE Aftermarket
v kvalitě originálního vybavení

Výhoda pro stávající zákazníky MAHLE
nn

Všechny produkty termomanagementu od jednoho dodavatele

Výhoda pro všechny zákazníky
nn

Podpora během celé přechodné fáze

nn

Vysoká dostupnost

nn

Jistá budoucnost v segmentu termomanagementu

nn

Systémové know-how nejen v segmentu chlazení

ment klimatizace a chlazení pro všechny

S víc než 9000 kvalitními produkty při-

a klimatizace, filtrování, vybavení pro servisy a diagnostiky,

typy pohonů.

bližně v 25 produktových skupinách je

ale také v segmentu dílů motorů a turbodmychadel,

společnost MAHLE Aftermarket schopna

startérů a alternátorů a e-mobility a elektroniky

Získáváte tím snadný a rychlý přístup ke

pokrýt kompletní segment klimatizace

všem produktům a řešením, které ke své

a chlazení.

práci potřebujete. Kromě náhradních dílů
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Výrazné rozšiřování
programu od roku 2020.
Od roku 2020 budete všechny náhradní díly pro termomanagement od značky BEHR
dostávat od jednoho dodavatele pod společnou značkou MAHLE. Kromě toho budete
moci pro úspěch vašeho servisu využívat různé služby, např. technická školení, informace
k údržbě, instruktážní videa k funkcím a montáži nebo systém tiketů.

Chlazení motoru

Klimatizace vozidel

Chladiče
chladicí kapaliny

Expanzní nádržky

Vodní čerpadla
a sady

Kompresory
do klimatizací

Kondenzátory
do klimatizací

Výparníky

Interiérové tepelné
výměníky

Ventilátory do chladiče
chladicí kapaliny / kondenzátoru

Spojky Visco® /
spojky ventilátoru

Vypínače klimatizace

Sušičky filtrů
a akumulátory

Expanzní ventily a trubice
s kalibračním otvorem

Chladiče oleje

Chladiče stlačeného
vzduchu

Chladiče recirkulace
výfukových plynů

Interiérové ventilátory

Kompresorové oleje
do klimatizací

Regulátory ventilátorů
v klimatizacích a odpory
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Chcete se na něco zeptat?
Máme pro vás odpovědi!
Převzetí Behr Hella Service společností MAHLE Aftermarket jistě vyvolává mnoho otázek.
Někteří zákazníci Behr Hella Service se nás například ptali, co se tím pro ně změní.
A zákazníci MAHLE se zase ptají, co se tím pro ně zlepší.

Připraveni na
budoucnost –
termomanagement
od jednoho
dodavatele.

Proč je termomanagement pro budoucnost
našeho servisu tak důležitý?

Pod jakou značkou se budou v budoucnu
distribuovat produkty Behr Hella Service?

Jaké produkty a řešení pro termomanagement
nabízí MAHLE Aftermarket?

Platí cíl vysoké dostupnosti v 95 % případů
i u MAHLE?

Termomanagement je jednou z klíčových technologií bez ohledu

Od roku 2020 budou všechny produkty distribuovány pod ob-

Od MAHLE Aftermarket budete dostávat termostaty, spínače,

Stejně jako u ostatních produktových řad MAHLE Aftermarket

na druh pohonu. Spalovací motory jsou díky němu ještě účinnější.

chodní značkou BEHR a zastřešující značkou MAHLE. Zachovány

čidla, kompresory do klimatizace a kabinové filtry. A k tomu kom-

platí i v segmentu termomanagementu, že děláme vše pro to,

U elektromobilů je řízení proudění teplého a studeného vzduchu

budou také oblíbené kategorie výrobků PREMIUM LINE a Stan-

plexní program diagnostických přístrojů a vybavení pro servisy.

abychom byli vždy schopni dodat vše, co naši zákazníci potře-

základním předpokladem pro výkonnost a dojezd vozidla a také

dard. Řada PREMIUM LINE zahrnuje produkty od BEHR, AKG,

bují. Opíráme se při tom o bohaté zkušenosti a vysoce efektivní

pro životnost baterie. Komplexní termomanagement je proto jed-

Visteon a dalších výrobců nabízejících kvalitu jako u originálních

logistiku MAHLE Aftermarket.

ním z nejdůležitějších předpokladů pro další rozvoj elektromobility.

dílů. Je tak ideální volbou pro ty zákazníky, kteří očekávají to opti-

Naše nové
označení pro
chlazení
a klimatizace

mální řešení. Spolehlivé a kvalitní jsou samozřejmě i produkty bez
Převzetím Behr Hella Service se MAHLE Aftermarket stává kom-

označení PREMIUM LINE. Představují levnější řešení s vynikajícím

pletním poskytovatelem termomanagementu a servisům bude

poměrem mezi cenou a výkonem.

poskytovat ucelenou podporu.

Co se stane s názvem Behr Hella Service?

Je možné produkty Behr Hella Service nadále
objednávat podle známých katalogových čísel?

Název Behr Hella Service GmbH už od roku 2020 nebude exi-

Ještě v roce 2020 bude možné objednávat produkty pod známými

stovat.

katalogovými čísly. Souběžně budou zaváděna nová katalogová

Co bude se stávajícími službami Behr
Hella Service, např. s technickým servisem
nebo s oblíbenou podporou prodeje?
Servisy po celém světě získají od MAHLE Aftermarket kompletní
nabídku řešení a služeb. To platí jak pro stávající produktové
řady, tak i pro segment termomanagementu. Kromě náhrad-

čísla artiklů podle systému číslování MAHLE. Na objednávkách,
dodacích listech, fakturách a v technických dokumentech od
MAHLE budou uváděna obě čísla. V dohledné době dojde k přechodu z katalogových čísel Behr Hella Service na čísla MAHLE.

Jaké produkty dodává Behr Hella Service?
Behr Hella Service se zaměřuje na segment chlazení a klimatizace
motorů a dodává např. chladiče chladicí kapaliny, mezichladiče
a další výměníky tepla, vyrovnávací nádobky, vodní čerpadla,
chladiče oleje, ventilátory, spojky Visco® / spojky ventilátorů, kondenzátory do klimatizace, sušičky filtrů, expanzní ventily, trubice
s kalibračním otvorem, výparníky, kompresorové oleje a kompresory do klimatizace. A to jsme uvedli jenom ty nejdůležitější
komponenty.

ních dílů v osvědčené kvalitě a vybavení pro servisy nabízíme
servisům a prodejcům dílů technická školení, informace k opravám a údržbě, systém tiketů, každoroční kampaň zaměřenou
na termomanagement a další akce.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 – 46
70376 Stuttgart
Německo
Tel.: +49 711 5010

