قلب ما برای مدیریت
حرارتی می تپد.
دیـروز ،امـروز و فــردا
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Behr Hella Service
به  MAHLEتبدیل می شود.

از  1ژانویه  2020به بعد  Behr Hella Serviceبا نام  MAHLEشناخته خواهد شد .در این مورد قطعا سؤاالتی دارید.
ابتدا مهمترین موضوع :از سال  2020تمام قطعات یدکی مدیریت حرارتی را با برند فروش  BEHRتحت برند اصلی
 MAHLEبه همراه تجهیزات کارگاه و معاینه و همچنین سایر خدمات از یک محل دریافت خواهید کرد .با MAHLE
شریک و متخصص توانمند جدیدی برای همه امور مربوط به تهویه مطبوع و خنک سازی  -خودروی سواری
شخصی ،وسایل نقلیه تجاری ،خودروهای باربری ،ماشین آالت ساخت و ساز و کشاورزی ،از موتورهای احتراقی
تا نیرو محرکه هیبریدی و برقی در کنار شما می باشد .این امر برای شما به معنای آن است که با توجه به توانمندی
 MAHLEدر زمینه تجهیزات اولیه ،کیفیت کارگاه به مراتب باالتری را در اختیار خواهید داشت .عالوه بر این شما با
ما به صورت ایده آل برای آینده مجهز خواهید شد .زیرا مدیریت حرارتی دقیق نه تنها پیش شرط قابل اطمینان بودن
موتورهای احتراقی است ،بلکه در مورد خودروهای برقی نیز به همین صورت بوده و عامل مهمی در فناوری سلول
های سوختی به شمار می رود .خوب به نظر می رسد؟ در این بروشور در این مورد اطالعات کسب نمایید که چه
محصوالت ،راهکارها و خدماتی به صورت مشروح از سال  2020از  MAHLE Aftermarketدریافت می کنید.

سـالم بـه
آیـنـده!

هر کس می خواهد آینده را تصاحب
کند ،باید خود را به صورت آینده
نگرانه آماده و جمهز مناید .برای مثال از
طریق مشارکت های راهربدی توامنند.
زیرا با مهکاری می توان به پیرشفت به
وضوح بیشرتی دست یافت.
تملک  Behr Hella Serviceتوسط
گامی منطقی است تا بتوانیم به کارگاه ها و
بخش تجارت در زمینه تحرک تازه حمایت به
مراتب بهتری را ارائه کنیم .برنامه محصوالت
این دو به طور کامل مکمل یکدیگر هستند و
ما می توانیم با هم بخش های تهویه مطبوع و
خنک سازی برای همه انواع نیرو محرکه ها را
پوشش دهیم.

MAHLE

شما باید به صورت آسان و سریع به تمام
محصوالت و راهکارهایی که برای کار شما
اهمیت دارند ،دسترسی داشته باشید .این
موارد عالوه بر قطعات یدکی شامل واحدهای

سرویس تهویه مطبوع و معاینه ،آموزش های
فنی و اطالعات تعمیر و نگهداری است .زیرا
در آینده مدیریت حرارتی کارآمد نقش به طور
روزافزون عمده تری ایفا خواهد کرد  -به ویژه
در مورد همه فناوری های نیرو محرکه.
بهطور خالصه :صرف نظر از آن که زیر کاپوت
خودروها صدای قوی و بلند یا خفیف و آهسته
ایجاد شود MAHLE Aftermarket ،برای شما همه
چیز را فراهم می نماید تا شرکت شما در زمینه
مدیریت حرارتی نیز در آینده کارآمد باقی بماند.

بیش از  9,000قطعه با کیفیت
 MAHLE Aftermarketبا بیش از
قلم محصول باکیفیت در حدود  25گروه
محصول ،حوزه های تهویه مطبوع و خنک
سازی را به طور کامل پوشش می دهد.
 MAHLE Aftermarketمن تغطية قطاعات
التكييف والتبريد بشكل كامل.
9,000

مدیریت حرارتی کارآمد اهمیت
روزافزونی می یابد .ما با تملک
 Behr Hella Serviceفعالیت
موفق کارگاه ها را به نحو مطلوب
حمایت و پشتیبانی می کنیم.
اوالف هنینگ ()Olaf Henning
مدیرعامل شرکت MAHLE Aftermarket GmbH
و عضو مدیریت گروه شرکت های MAHLE

مزایا کامال مشخص
می باشد.

مزیت برای مشرتیان کنونی Behr Hella Service

n nدسترسی مستقیم به طیف کامل محصوالت  MAHLE Aftermarketبا
کیفیت تجهیزات اولیه
مزیت برای مشرتیان کنونی MAHLE

n nاکنون تمام محصوالت و راهکارهای حرارتی از یک محل در دسترس است

مزیت برای مهه مشرتیان
n nپشتیبانی در طول کل فرآیند انتقال
n nقابلیت دسترسی باال
n nآماده بودن برای آینده در زمینه مدیریت حرارتی
n nدانش تخصصی در زمینه سیستم ها نه فقط در حوزه های خنک
سازی و تهویه هوا ،فیلتراسیون ،تجهیزات کارگاه و معاینه بلکه
همچنین در خصوص اجزای موتور و توربوشارژرها ،راه انداز های
موتور و مولدها ،و حمل و نقل با خودروهای برقی و الکترونیک.
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ارتقای برنامه جامع
از سال .2020

از سال  ،2020تمام قطعات یدکی مدیریت حرارتی را با برند فروش  BEHRتحت برند اصلی  MAHLEاز یک محل دریافت
خواهید کرد .عالوه بر این می توانید از خدمات عرضه شده متعدد ،مانند آموزش های فنی ،اطالعات تعمیر و نگهداری ،فیلم
های ویدیویی عملکرد و نصب و همچنین سیستم بلیط فروشی برای دستیابی به موفقیت استفاده کنید.

تهویه مطبوع خودرو

خنک سازی موتور

کندانسورهای A/C

اواپراتور

سوپاپ انبساط
و لوله منفذدار

رگالتور دمنده  A/Cو مقاومت

رادیاتورهای خنک کننده

خمازن انبساط

پمپ ها و کیت های آب

کمپرسور A/C

مبدل های حرارتی فضای داخلی

فن های کولر خنک کننده/
کندانسور

کالچ های فن/
کالچVisco®

سوئیچ A/C

خشک کن فیلرت و خمزن ذخیره
سازی (آکوموالتور)

خنک کننده های روغن

اینرتکولر

کولرهای گردش جمدد گاز خروجی

دمنده فضای داخلی

روغن کمپرسورهای A/C

06

07

Behr Hella Service

به  MAHLEتبدیل می شود

آیا سؤالی دارید؟
پاسخ ها نزد ماست!

تملک  Behr Hella Serviceتوسط بازار لوازم یدکی و تجهیزات  MAHLEقطعا سؤاالت زیادی را به ذهن
متبادر می کند .برخی از مشتریان  Behr Hella Serviceاز ما پرسیده اند "چه تغییری برای من رخ می دهد؟".
مشتریان  MAHLEاز خودشان می پرسند "چه چیزی برای من بهبود می یابد؟"

آماده برای آینده -
مدیریت حرارتی از
یک محل واحد.

چرا موضوع مدیریت حرارتی برای آینده یک کارگاه این
قدر مهم است؟

حمصوالت  Behr Hella Serviceدر آینده با چه نام جتاری
توزیع می شوند؟

کدام حمصوالت و راه حل های مدیریت حرارتی توسط
 MAHLE Aftermarketارائه می شوند؟

آیا  MAHLEنیز قابلیت دسرتسی باالی  95درصدی را به
عنوان هدف مد نظر دارد؟

مدیریت حرارتی ،صرف نظر از نوع نیرو محرکه ،یک فناوری اساسی است.
موتورهای احتراقی به این ترتیب کارآمد تر می شوند .در خودروهای برقی
استفاده بهینه از جریان های گرما و سرما ،مبنای کارایی و محدوده حرکت
خودرو و همچنین عمر باتری می باشد .بنابراین مدیریت حرارتی یکپارچه
یکی از پیش شرط های اصلی توسعه بیشتر حمل و نقل با خودروهای
برقی است.

از سال  ،2020محصوالت تحت برند فروش  BEHRو همچنین برند اصلی
" "MAHLEتوزیع خواهند شد .دسته بندی های نام آشنای محصوالت
 PREMIUM LINEو  Standardنیز حفظ خواهند شد .تحت عنوان
 PREMIUM LINEمحصوالت تولید شده توسط  ،BEHR ،AKGVisteon
و سایر تولیدکنندگان دارای قابلیت  OEدسته بندی می شوند – که راه حلی
ایده آل برای مشتریانی است که انتظار بهترین ها را دارند .محصوالت
فاقد عبارت تکمیلی  PREMIUM LINEعملکرد خوبی ارائه داده و راه حلی
مقرون به صرفه با نسبت قیمت به عملکرد عالی هستند.

شما می توانید ترموستات ها ،سوئیچ ها ،سنسورها ،کمپرسورهای تهویه
مطبوع و فیلترهای فضای داخلی را از  MAHLE Aftermarketتهیه کنید.
همچنین برنامه جامع تجهیز کارگاه ها و معاینه در دسترس می باشد.

بدیهی است که ما در زمینه مدیریت حرارتی نیز ،همان گونه که در مورد
سایر خطوط تولید در  MAHLE Aftermarketصدق می کند ،مدعی تضمین
توانایی تامین کامل هستیم .ما در این زمینه از تجربه جامع و کارایی باالی
پشتیبانی  MAHLE Aftermarketبهره می گیریم.

 MAHLE Aftermarketبا تملک  Behr Hella Serviceبه تامین کننده کامل
در زمینه مدیریت حرارتی تبدیل خواهد شد و به این ترتیب می تواند کارگاه
ها را به صورت یکپارچه پشتیبانی نماید.

برای نام  Behr Hella Serviceچه اتفاقی خواهد افتاد؟
"Hella Service GmbH

نام
داشت.

 "Behrاز سال  2020دیگر وجود نخواهد

آیا می توان حمصوالت  Behr Hella Serviceرا مهچنان از
طریق شامره کاالهای شناخته شده سفارش داد؟
سال  2020همچنان می توان محصوالت را با شماره قطعات شناخته شده
سفارش داد .همزمان شماره قطعات جدید بر اساس سیستم شماره گذاری
 MAHLEایجاد خواهد شد .هر دو شماره در سفارش ها ،برگه تحویل و
صورتحساب های  MAHLEو در  TecDocموجود خواهند بود .در آینده
نزدیک تبدیل شماره قطعات  Behr Hella Serviceبه  MAHLEصورت
خواهد گرفت.

برچسب جدید ما
برای خنک سازی
و هتویه مطبوع

کدام حمصوالت توسط  Behr Hella Serviceارائه
می شوند؟
 Behr Hella Serviceاز جمله حوزه های خنک سازی موتور و تهویه
مطبوع را با محصوالتی نظیر رادیاتورهای خنک کننده ،اینترکولر و سایر
مبدل های حرارتی ،مخازن انبساط ،پمپ های آب ،خنک کننده های
روغن ،فن ها ،کالچ /Visco®کالچ های فن ،کندانسورهای تهویه مطبوع،
خشک کن های فیلتر ،سوپاپ انبساط و لوله منفذدار ،اواپراتور ،روغن
های کمپرسورهای تهویه مطبوع و همچنین کمپرسورهای تهویه مطبوع
پوشش می دهد.

خدمات فعلی  ،Behr Hella Serviceمانند خدمات فنی
و پشتیبانی فروش جذاب آن چه خواهد شد؟
کارگاه هایی در سراسر جهان صالحیت ارائه خدمات و راهکار جامع را
از  MAHLE Aftermarketکسب می کنند .این امر شامل خطوط تولید
موجود بوده و در مورد بخش مدیریت حرارتی نیز معتبر خواهد بود .ما
عالوه بر قطعات یدکی با کیفیت اثبات شده و تجهیزات کارگاه ،آموزش
های فنی و اطالعات تعمیر و نگهداری ،سیستم بلیط فروشی و همچنین
کمپین سالیانه مدیریت حرارتی و سایر اقدامات را به کارگاه ها و بخش
خرید و فروش قطعات عرضه می کنیم.
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
70376 Stuttgart
+49 711 501-0 :تلفن
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com

