Η καρδιά μας χτυπάει
για τη θερμοδιαχείριση.
Χθες, σήμερα και αύριο.
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Η Behr Hella Service
γίνεται MAHLE

Η Behr Hella Service
γίνεται MAHLE.
Από 1η Ιανουαρίου 2020 η Behr Hella Service θα ονομάζεται MAHLE. Ίσως να έχετε κάποιες ερωτήσεις επ' αυτού. Πρώτα το σημαντικότερο: Από το 2020 θα λαμβάνετε όλα τα ανταλλακτικά θερμοδιαχείρισης της εταιρείας πωλήσεων BEHR υπό την ελέγχουσα εταιρεία MAHLE, συν τον εξοπλισμό για
το συνεργείο και τη διάγνωση, αλλά και άλλες υπηρεσίες, από μία πηγή. Με τη MAHLE θα έχετε δίπλα
σας έναν καινούριο και ισχυρό συνεργάτη και ειδικό επί όλων των θεμάτων κλιματισμού και ψύξης από Ι.Χ., οχήματα επαγγελματικής χρήσης, φορτηγάκια, μηχανήματα εργοταξίου και γεωργικά μηχανήματα, μέχρι καυστήρες, αλλά και υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης. Αυτό, με
τη σειρά του, σημαίνει για εσάς ακόμη περισσότερη ποιότητα για το συνεργείο χάρη στην ικανότητα
αρχικού εξοπλισμού της MAHLE. Επιπλέον, είστε πλήρως διασφαλισμένοι και μελλοντικά. Διότι μία
θερμοδιαχείριση ακριβείας δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση για την αξιοπιστία των καυστήρων, καθώς
και των ηλεκτρικά κινούμενων οχημάτων, είναι παράλληλα και ένας καθοριστικός παράγοντας για την
τεχνολογία κυψελών καυσίμου. Ενδιαφέρον ε; Ανακαλύψτε στο παρόν φυλλάδιο ποια προϊόντα, λύσεις
και υπηρεσίες θα λαμβάνετε συγκεκριμένα από το 2020 από τη MAHLE Aftermarket.

Καλώς
ήλθες
μέλλον.

Η αποτελεσματική θερμοδιαχείριση γίνεται ολοένα και πιο
σημαντική. Χάρη στην εξαγορά
της Behr Hella Service στηρίζουμε ιδανικά την επιτυχημένη
λειτουργία των συνεργείων.
Olaf Henning
Διευθυντής της MAHLE Aftermarket GmbH
και μέλος της Διοίκησης του Ομίλου MAHLE

Τα πλεονεκτήματα είναι
ξεκάθαρα.

Όποιος θέλει να κερδίζει
μελλοντικά, πρέπει να κάνει
τα κατάλληλα βήματα προς
το μέλλον. Για παράδειγμα
μέσω δυνατών και στρατηγικών
συνεργασιών. Διότι ενωμένοι
κινούμαστε σαφώς καλύτερα.

βις κλιματιστικών και διάγνωση, τεχνικές

Η εξαγορά της Behr Hella Service από

Εν συντομία, ανεξαρτήτως του εάν κάτω

τη MAHLE είναι ένα δραστικό βήμα για

από το καπό ακούγονται μουγκρίσματα

ακόμη καλύτερη στήριξη των συνεργείων

ή βουίσματα, η MAHLE Aftermarket σάς

Πλεονέκτημα για όλους τους πελάτες

και του εμπορίου σε θέματα καινούριας

προσφέρει τα πάντα, ώστε η επιχείρησή
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Υποστήριξη καθ' όλη τη διαδικασία μετάβασης

κινητικότητας. Τα δύο προγράμματα

σας να παραμείνει σε φόρμα ως προς τη
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Υψηλή διαθεσιμότητα

προϊόντων αλληλοσυμπληρώνονται ιδα-

θερμοδιαχείριση και στο μέλλον.
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Μελλοντική εξασφάλιση στον τομέα θερμοδιαχείρισης
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Τεχνογνωσία όχι μόνο στους τομείς ψύξης & κλιματισμού,

εκπαιδεύσεις, πληροφορίες επισκευής
και συντήρησης. Διότι στο μέλλον η αποτελεσματική θερμοδιαχείριση θα παίζει
έναν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο - και
μάλιστα σε όλες τις τεχνολογίες μετάδοσης κίνησης.

νικά - από κοινού καλύπτουμε ομαλά
τους κλάδους κλιματισμού και ψύξης για
όλα τα είδη μετάδοσης κίνησης.

Πλεονέκτημα για τους έως τώρα πελάτες
της Behr Hella Service
nn

Απευθείας πρόσβαση σε όλη τη γκάμα προϊόντων ποιότητας
αρχικού εξοπλισμού της MAHLE Aftermarket

Πλεονέκτημα για τους έως τώρα πελάτες
της MAHLE
nn

Τώρα όλα τα προϊόντα και οι λύσεις θερμοδιαχείρισης από
μία πηγή

διήθησης, εξοπλισμού συνεργείων και διάγνωσης, αλλά

Πάνω από 9.000
εξαρτήματα ποιότητας

Θα έχετε όσο το δυνατόν πιο εύκολη και

και στους τομείς εξαρτημάτων κινητήρων & τουρμπινών,
μιζών & δυναμό, καθώς και ηλεκτροκίνησης & ηλεκτρονικών
συστημάτων.

γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα

Με περισσότερα από 9.000 προϊόντα

και τις λύσεις που είναι σημαντικά για τη

ποιότητας σε περίπου 25 ομάδες προϊό-

δουλειά σας. Εδώ, εκτός των ανταλλα-

ντων η MAHLE Aftermarket καλύπτει πλή-

κτικών, συγκαταλέγονται συσκευές σέρ-

ρως τους τομείς κλιματισμού και ψύξης.
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Η Behr Hella Service
γίνεται MAHLE

Διεύρυνση του
προγράμματος από το 2020.
Από το 2020 θα λαμβάνετε όλα τα ανταλλακτικά θερμοδιαχείρισης της εταιρείας πωλήσεων BEHR
υπό την ελέγχουσα εταιρεία MAHLE από μία πηγή. Επίσης, μπορείτε να αξιοποιείτε άπειρες
προσφορές υπηρεσιών για την επιτυχία σας, όπως για παράδειγμα τεχνικές εκπαιδεύσεις,
πληροφορίες συντήρησης, βίντεο λειτουργίας και τοποθέτησης, καθώς και σύστημα ticketing.

Ψύξη κινητήρα

Κλιματισμός οχημάτων

Ψυγεία ψυκτικού μέσου

Δεξαμενές εξισορρόπησης

Σετ υδραντλιών

Συμπιεστές A/C

Πυκνωτές A/C

Εξατμιστές

Εναλλάκτες θερμότητας
εσωτερικού χώρου

Ψυγεία ψυκτικού μέσου/
Ανεμιστήρες πυκνωτών

Συμπλέκτες Visco®
/ Συμπλέκτες ανεμιστήρα

Διακόπτες A/C

Φίλτρα-ξηραντήρες
και συσσωρευτές

Εκτονωτικές βαλβίδες και
σωλήνες μέτρησης ροής

Ψυγεία λαδιού

Ψύκτες αέρα τροφοδοσίας

Ψυγεία ανακυκλοφορίας
καυσαερίων

Φυσητήρες εσωτερικού χώρου

Λάδια συμπιεστών A/C

Ρυθμιστές φυσητήρων
A/C και αντιστάσεις
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Η Behr Hella Service
γίνεται MAHLE

Έχετε ερωτήσεις;
Εμείς έχουμε τις απαντήσεις!
Η εξαγορά της Behr Hella Service από τη MAHLE Aftermarket θέτει σίγουρα πολλά ερωτηματικά.
«Τί αλλάζει για εμένα;», μας ρώτησαν μερικοί πελάτες της Behr Hella Service. «Τί γίνεται καλύτερο
για εμάς;», αναρωτιούνται οι πελάτες της MAHLE.

Σε φόρμα για
το μέλλον Θερμοδιαχείριση
από μία πηγή.

Γιατί το θέμα της θερμοδιαχείρισης είναι τόσο
σημαντικό για το μέλλον ενός συνεργείου;

Υπό ποιά εμπορική ονομασία θα διατίθενται
μελλοντικά τα προϊόντα της Behr Hella Service;

Ποιά είναι τα προϊόντα και οι λύσεις
θερμοδιαχείρισης της MAHLE Aftermarket;

Έχει και η MAHLE ως στόχο μία υψηλή
διαθεσιμότητα της τάξεως του 95%;

Η θερμοδιαχείριση είναι μία βασική και κομβική τεχνολογία, ανε-

Τα προϊόντα θα πωλούνται από το 2020 υπό την εταιρεία

Η MAHLE Aftermarket διαθέτει θερμοστάτες, διακόπτες, αισθη-

Φυσικά και έχουμε την αξίωση, ακόμη και στον τομέα θερμο-

ξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης κίνησης. Χάρη στη θερμοδια-

πωλήσεων BEHR, καθώς και την ελέγχουσα εταιρεία MAHLE.

τήρες, κομπρεσέρ air-condition και φίλτρα εσωτερικού χώρου.

διαχείρισης, να διασφαλίσουμε πλήρη ικανότητα παράδοσης,

χείριση οι κινητήρες εσωτερικής καύσης γίνονται ακόμη πιο απο-

Διατηρούνται, επίσης, οι γνωστές κατηγορίες προϊόντων

Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο ένα ευρύ πρόγραμμα διάγνωσης και

όπως εξάλλου και στις άλλες σειρές προϊόντων της MAHLE

τελεσματικοί. Στα ηλεκτροκίνητα οχήματα η διαχείριση θερμικών

PREMIUM LINE και Standard. Στην κατηγορία PREMIUM LINE

εξοπλισμού συνεργείων.

Aftermarket. Για τον σκοπό αυτό καταφεύγουμε στην ευρεία

και ψυχρών ρευμάτων αποτελεί τη βάση για την αποδοτικότητα

συγκαταλέγονται προϊόντα κατασκευασμένα από τις εταιρείες

εμπειρία και την υψηλή ικανότητα του τμήματος υλικοτεχνικής

και την εμβέλεια του οχήματος, καθώς και για τη διάρκεια ζωής

BEHR, AKG, Visteon, καθώς και άλλους κατασκευαστές γνήσιων

υποστήριξης της MAHLE Aftermarket.

της μπαταρίας. Η ολοκληρωμένη θερμοδιαχείριση, λοιπόν, είναι

ανταλλακτικών - μία ιδανική λύση για πελάτες που δεν συμβι-

μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για την περαιτέρω εξέλιξη

βάζονται με τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Προϊόντα χωρίς την

της ηλεκτροκίνησης.

προσθήκη PREMIUM LINE προσφέρουν καλή απόδοση και αποτελούν μία οικονομική λύση με εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης.

Με την εξαγορά της Behr Hella Service, η MAHLE Aftermarket
μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θερμοδιαχείρισης
και να στηρίξει εξ' ολοκλήρου τα συνεργεία.

Η καινούρια μας
σήμανση για
την ψύξη και
τον κλιματισμό

Θα μπορώ να συνεχίσω να παραγγέλνω
τα προϊόντα Behr Hella Service με τους
γνωστούς κωδικούς προϊόντων;

Τί θα γίνουν οι έως τώρα υπηρεσίες της
Behr Hella Service, όπως για παράδειγμα
η τεχνική υπηρεσία σέρβις και η ελκυστική
υπηρεσία υποστήριξης πωλήσεων;
Τα συνεργεία παγκοσμίως λαμβάνουν από την MAHLE Aftermarket
μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών εξεύρεσης λύσεων και σέρβις. Αυτό

Τί θα συμβεί με το όνομα Behr Hella Service;

δεν ισχύει μόνο για τις υπάρχουσες σειρές προϊόντων, αλλά θα
Το 2020 θα μπορείτε να συνεχίσετε να παραγγέλνετε τα προϊό-

Ποιά είναι τα προϊόντα της Behr Hella Service;

ισχύει και για τον τομέα θερμοδιαχείρισης. Εκτός των ανταλλα-

Η ονομασία «Behr Hella Service GmbH» δεν θα υπάρχει πλέον

ντα με τους γνωστούς κωδικούς εξαρτημάτων. Παράλληλα, θα

Η Behr Hella Service καλύπτει τους τομείς ψύξης κινητήρων και

κτικών δοκιμασμένης ποιότητας και του εξοπλισμού για τα συ-

από το 2020.

εφαρμόζονται νέοι κωδικοί εξαρτημάτων σύμφωνα με την αριθ-

κλιματισμού με προϊόντα όπως ψύκτες ψυκτικών μέσων, ψύκτες

νεργεία, προσφέρουμε σε συνεργεία και εμπόρους εξαρτημάτων

μητική λογική της MAHLE. Στις παραγγελίες της MAHLE, τα δελ-

αέρα τροφοδοσίας, καθώς και άλλους εναλλάκτες θερμότητας,

τεχνικές εκπαιδεύσεις, πληροφορίες επισκευής και συντήρησης,

τία παράδοσης, τα τιμολόγια και στο TecDoc θα περιλαμβάνονται

δεξαμενές εξισορρόπησης, υδραντλίες, ψυγεία λαδιού, ανεμι-

ένα σύστημα ticketing, καθώς και μία ετήσια εκστρατεία με θέμα

και οι δύο κωδικοί. Στο εγγύς μέλλον οι κωδικοί εξαρτημάτων της

στήρες, συμπλέκτες Visco®/συμπλέκτες ανεμιστήρων, πυκνω-

τη θερμοδιαχείριση, αλλά και άλλες πολλές δράσεις.

Behr Hella Service θα απορροφηθούν από την MAHLE.

τές κλιματιστικών, φίλτρα-ξηραντήρες, θερμοεκτονωτικές βαλβίδες και σωλήνες μέτρησης ροής, εξατμιστές, λάδια κομπρεσέρ
και κομπρεσέρ air condition – μία ενδεικτική λίστα.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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