A szívünk a termomenedzsmentért dobog.
Tegnap, ma és holnap.
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A Behr Hella Service
új neve MAHLE

A Behr Hella Service
új neve MAHLE.
2020. január 1-től a Behr Hella Service új neve MAHLE. Biztosan merülnek fel ezzel kapcsolatos
kérdések. Először a legfontosabb: 2020-től az összes termomenedzsment-pótalkatrész, valamint
műhelyfelszerelés és diagnosztika az összes többi szolgáltatással együtt BEHR kereskedelmi márkanéven a MAHLE termékcsaládnév alatt egy helyről kapható. A MAHLE új és erős partnere és
szakértője lesz a klíma és hűtés területén - legyen az személygépkocsi, haszonjármű, transzporter,
építőipari és mezőgazdasági gép, robbanómotorral, illetve hibrid vagy elektromos meghajtással.
A MAHLE eredeti alkatrészeinek köszönhetően ez még jobb műhelyminőséget jelent. Ezenkívül
velünk a jövőre is kiválóan fel van szerelve. Hiszen a precíz termomenedzsment például nem csak
a robbanómotorok, hanem az elektromos hajtású járművek megbízhatóságának is előfeltétele,
és egyben az üzemanyagcella-technika döntő tényezője is. Jól hangzik? A brosúránkban további
termékekről, megoldásokról és szolgáltatásokról is olvashat, amelyeket 2020-tól a MAHLE
Aftermarket kínál.

Helló
jövő!

Aki nyerő szeretne lenni
a jövőben, annak fel kell
készülnie rá. Például szoros
stratégiai partnerkapcsolatokkal. Hiszen közösen egyértelműen többet érhetünk el.

a klímaszerviz eszközök, a diagnosztika,
a műszaki tréningek, valamint a javítási
és karbantartási információk is. Hiszen a
jövőben egyre nagyobb szerepet játszik
a hatékony termomenedzsment - mégpedig az összes hajtási technológiában.

A MAHLE a Behr Hella Service átvételével

Röviden: mindegy, hogy a motorházte-

konzekvens lépést tett annak érdekében,

tő alatt brummog vagy zümmög a mo-

hogy az új mobilitás területén még jobban

tor, a MAHLE Aftermarket mindennel el

támogathassa a műhelyeket és a kereske-

tudja látni, amivel vállalkozását a termo-

delmet. A két termékprogram tökéletesen

menedzsment tekintetében optimálisan

kiegészíti egymást - együtt pedig minden

felkészítheti a jövőre.

meghajtás klíma- és hűtésigényeit hiánymentesen fedjük le.

Minőség több, mint
9000 alkalommal

Célunk, hogy Ön a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban hozzáférhessen

25 termékcsoport több, mint 9000 minő-

minden olyan termékünkhöz és megoldá-

ségi árucikkével a MAHLE Aftermarket a

sunkhoz, amelyek fontosak a munkájá-

klíma és hűtés teljes területét lefedi.

hoz. A pótalkatrészeken túl ide tartoznak

A hatékony termomenedzsment egyre fontosabbá válik.
A Behr Hella Service megvásárlásával optimális támogatást tudunk nyújtani a műhelyek sikeres munkájához.
Olaf Henning
A MAHLE Aftermarket GmbH ügyvezetője
és a MAHLE konszern vezetőségi tagja

Az előnyök
egyértelműen
láthatók.

Az eddigi Behr Hella Service ügyfelek előnyei
nn

Közvetlen hozzáférés a MAHLE Aftermarket teljes kínálatához
eredetialkatrész minőségben

Az eddigi MAHLE ügyfelek előnyei
nn

Az összes termotermék és -megoldás egy kézből érkezik

Az összes ügyfél előnyei
nn

Támogatás a teljes átmeneti időszak alatt

nn

Kiváló elérhetőség

nn

Megbízható jövő a termomenedzsment területén

nn

Rendszerismeret nem csak a hűtés és klíma, szűrés,
műhelyfelszerelések és diagnosztika, hanem a motor
alkatrészek és turbófeltöltők, önindítók és generátorok,
valamint az e-mobilitás és elektronika területén is.
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2020-tól
átfogó kínálat.
2020-től az összes termomenedzsment-pótalkatrészt egy kézből kapja BEHR kereskedelmi
márkanév alatt, MAHLE termékcsaládnévvel. Ezen kívül számos szervizajánlatot kínálunk
a sikeréhez, mint például műszaki tréningeket, karbantartási információkat, működési és
beszerelési videókat, valamint egy hibabejelentő-rendszert.

Motorhűtés

Járművek légkondicionáló
berendezése

Hűtőanyaghűtő

Tágulási tartály

Vízszivattyú és készletek

Klíma kompresszor

Klíma kondenzátorok

Párologtató

Utastér-hőcserélő

Hűtőanyaghűtő-/
Kondenzátor szellőző

Visco®-kuplung és
szellőzőkuplung

Klíma kapcsoló

Szűrőszárító
és akkumulátor

Tágítószelep és
kapilláris csövek

Olajhűtő

Töltőlevegő hűtő

Kipufogó gáz
visszavezetés hűtő

Klímakompresszor
olajok

Klíma fújásszabályozók
és ellenállás

Utastéri fúvóka
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Kérdései vannak?
Mi megválaszoljuk!
A MAHLE a Behr Hella Service megvásárlása biztosan sok kérdést vet fel.
„Mi változik a számomra?”, tette fel a kérdést néhány Behr Hella Service
ügyfél. „Mi lesz jobb a számomra?”, kérdezik a MAHLE ügyfelek.

Alaposan felkészülve a jövőre
- termomenedzsment egy kézből.

Miért olyan fontos a termomenedzsment
a műhely jövője számára?

Milyen márkanévvel forgalmazzák majd
a Behr Hella Service termékeket?

Milyen termomenedzsment termékeket és
megoldásokat kínál a MAHLE Aftermarket?

A MAHLE célja is a nagyfokú,
95%-os elérhetőség?

A termomenedzsment a meghajtási technológiától függetlenül

A termékek forgalmazása 2020-tól BEHR kereskedelmi márka-

A MAHLE termosztátokat, kapcsolókat, érzékelőket, klímakomp-

Természetesen a termomenedzsment területén is a teljes mér-

kulcsfontosságú technológia. A robbanómotorokat még hatéko-

név, valamint MAHLE termékcsaládnév alatt történik. Ugyan-

resszorokat és utastéri szűrőket kínál. Ezenkívül átfogó diagnosz-

tékű szállíthatóság biztosítása a cél - mint ahogy a MAHLE

nyabbá teszi. A hő- és a hideg áramlatok kezelése az elektromos

csak megmaradnak az ismert PREMIUM LINE és a standard

tikai és műhely-felszerelési termékkínálattal rendelkezik.

Aftermarket többi termékcsaládja esetén is. E tekintetben a

motoroknál a teljesítmény, a jármű úthosszának, valamint az

termékkategóriák. A BEHR, az AKG, a Visteon, valamint az

MAHLE Aftermarket átfogó tapasztalatára és kiváló logisztikai

akkumulátor élettartamának alapját képezi. A termomenedzs-

eredetialkatrész gyártói kompetenciával rendelkező további

hatékonyságára támaszkodunk.

ment egésze ezáltal az elektromobilitás továbbfejlődésének

gyártók által készített PREMIUM LINE termékeinkkel ideális

alapfeltétele.

megoldást kínálhat a kiváló minőséget elváró ügyfelei számára.
A PREMIUM LINE kiegészítő jelzéssel nem rendelkező termé-

A MAHLE Aftermarket a Behr Hella Service megvásárlásával

kek jó teljesítményt kínálnak, és kiváló ár-érték arányú, gazda-

komplett szolgáltatóvá vált a termomenedzsment területén, ez-

ságos megoldást biztosítanak.

Az új jelölésünk
a hűtés és a
légkondicionálás
termékein

által teljes körű támogatást nyújt műhelye számára.

Mi lesz a Behr Hella Service névvel?
A Behr Hella Service GmbH név 2020-tól megszűnik.

Mi történik a Behr Hella Services eddigi
szolgáltatásaival, például a műszaki szervizzel
és a vonzó értékesítés támogatással?
A MAHLE Aftermarket világszerte átfogó megoldásokat és hoz-

A Behr Hella Service termékeket továbbra is
az ismert cikkszámmal rendelhetem meg?
2020-ban továbbra is az ismert alkatrészszámmal rendelheti meg
a termékeket. Ezzel párhuzamosan használni kezdjük a MAHLE
számozási logikáját is. A MAHLE megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon és a TecDoc-ban mindkét szám megtalálható
majd. A közeljövőben pedig áttérünk majd a Behr Hella Service
alkatrészszámokról a MAHLE alkatrészszámokra.

záértő szervizt biztosít a műhelyek számára. Ez vonatkozik a
meglévő termékcsaládokra, és érvényes a termomenedzsment

Melyik termékeket gyártja a Behr Hella Service?
A Behr Hella Service motorhűtéshez és klímaberendezésekhez
gyárt termékeket - például hűtőanyagokat, töltőlevegő-hűtést,
valamint hőcserélőket, kiegyenlítő-tartályokat, vízszivattyúkat,
olajhűtőket, szellőzőket, Visco®-kuplungok/szellőzőkuplungok,
klímakondenzátorokat, szűrőszárítókat, tágulási szelepeket és
kapilláris csöveket, porlasztókat, kompresszorolajokat és klímakompresszorokat - hogy csak a legfontosabbakat említsük.

területén is. A műhelyek és az alkatrész-kereskedelem számára
a bevált minőségű pótalkatrészeken és a műhelyfelszerelésen
kívül műszaki tréninget, javítási, és karbantartási információkat,
hibabejelentési rendszert, valamint évente megjelenő termokampányt és még sok más akciót kínálunk.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
70376 Stuttgart /Németország
Telefon: +49 711 501-0

