Ekspert w dziedzinie
zarządzania temperaturą.
Wczoraj, dzisiaj i jutro.
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Behr Hella Service
staje się częścią MAHLE.
Od 1 stycznia 2020 roku spółka Behr Hella Service będzie nosiła nazwę MAHLE. Ta zmiana na
pewno rodzi wiele pytań. Ale na początek to, co najważniejsze: od 2020 roku wszelkie części
zamienne w zakresie zarządzania temperaturą oraz wyposażenia warsztatów i diagnostyki marki
BEHR będą dostępne pod nadrzędną marką MAHLE. Dotyczy to także usług świadczonych
przez firmę BEHR. MAHLE to nowy silny partner i ekspert w dziedzinie klimatyzacji i chłodzenia –
począwszy od samochodów osobowych poprzez pojazdy użytkowe i dostawcze, aż po maszyny
budowlane i rolnicze, z napędem spalinowym, hybrydowym i elektrycznym. Dla naszych klientów
oznacza to jeszcze wyższą jakość oferty dla warsztatów ze względu na kompetencję MAHLE
w zakresie wyposażenia w jakości OEM. Ponadto produkty marki MAHLE zapewniają optymalne
wyposażenie na przyszłość. Precyzyjne zarządzanie temperaturą to warunek niezawodności nie
tylko w przypadku silników spalinowych, lecz także pojazdów napędzanych elektrycznie – to
decydujący czynnik w technice ogniw paliwowych. Brzmi interesująco? W niniejszej broszurze
zgromadzono i szczegółowo opisano ofertę produktów, rozwiązań i usług MAHLE Aftermarket
dostępnych od 2020 roku.

Przyszłość
to my!

Efektywne zarządzanie
temperaturą staje się coraz
ważniejsze. Przejęcie spółki
Behr Hella Service oznacza
optymalne wsparcie efektywnej pracy warsztatów.
Olaf Henning
Dyrektor MAHLE Aftermarket GmbH
i członek zarządu koncernu MAHLE

Korzyści na
wyciągnięcie ręki.

Kto chce osiągnąć zyski
w przyszłości, musi przygotować się na nią już teraz. Na
przykład poprzez nawiązanie
silnych partnerstw strategicznych. Wspólnie można
osiągnąć znacznie więcej.

również urządzenia do serwisowania

technikach napędowych.

Korzyści dla dotychczasowych klientów MAHLE:

Przejęcie spółki Behr Hella Service przez

Krótko mówiąc: niezależnie od tego, czy

nn

MAHLE to konsekwentny krok w kierun-

pod maską silnika słychać warkot czy

ku zapewnienia jeszcze lepszego wspar-

szum, MAHLE Aftermarket oferuje swoim

cia dla warsztatów i handlu w zakresie

klientom wszystko, co potrzebne do efek-

nowej mobilności. Obie oferty produktów

tywnego zarządzania temperaturą w przy-

uzupełniają się idealnie – razem spójnie

szłości.

i diagnostyki klimatyzacji, szkolenia techniczne, informacje dotyczące naprawy
i konserwacji. W przyszłości efektywne
zarządzanie temperaturą będzie odgry-

nn

Bezpośredni dostęp do pełnego asortymentu firmy MAHLE
Aftermarket w jakości OEM.

wać coraz większą rolę we wszystkich

pokrywamy zapotrzebowanie w zakresie
klimatyzacji i chłodzenia dla wszystkich

Korzyści dla dotychczasowych klientów
Behr Hella Service:

Ponad 9000 razy jakość

rodzajów napędów.

Od teraz wszystkie produkty i rozwiązania termiczne od tego
samego dostawcy.

Korzyści dla wszystkich klientów:
nn

Wsparcie w całym procesie przejściowym

nn

Wysoki poziom dostępności

nn

Trwałe bezpieczeństwo w zakresie zarządzania temperaturą

nn

Systemowe know-how nie tylko w obszarze chłodzenia i

MAHLE Aftermarket ma w asortymencie

klimatyzacji, filtracji, wyposażenia warsztatu i diagnostyki,

Dostęp do produktów i rozwiązań istot-

ponad 9000 wysokiej jakości artykułów

lecz także w zakresie części do silników i turbosprężarek,

nych w wykonywanej pracy powinien być

w 25 grupach produktów, dzięki czemu

rozruszników i alternatorów oraz e-mobilności i elektroniki.

tak prosty i szybki, jak to tylko możliwe.

całkowicie spełnia oczekiwania klientów

Oprócz części zamiennych oferujemy

w obszarze klimatyzacji i chłodzenia.
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Rozszerzenie asortymentu
od 2020 roku.
Od 2020 roku wszystkie części zamienne BEHR w zakresie zarządzania temperaturą będą
dostępne od jednego dostawcy – pod nadrzędną marką MAHLE. Oprócz tego nasi klienci
będą mogli korzystać z licznych usług, takich jak szkolenia techniczne, informacje dotyczące
konserwacji, filmy wideo na temat działania i instalacji urządzeń oraz system ticketów.

Układ chłodzenia silnika

Klimatyzacja samochodowa

Chłodnica chłodziwa

Zbiornik wyrównawczy

Pompy wodne i zestawy

Kompresor klimatyzacji

Skraplacz klimatyzacji

Parownik

Kabinowy wymiennik ciepła

Wentylator chłodnicy
chłodziwa / skraplacza

Sprzęgło Visco® /
sprzęgła wentylatora

Przełącznik klimatyzacji

Filtr-osuszacz
i akumulator

Zawór rozprężny
i dysza dławiąca

Chłodnica powietrza
doładowującego

Chłodnica recyrkulacji spalin

Dmuchawa kabinowa

Oleje
kompresora klimatyzacji

Regulator dmuchawy
klimatyzacji i rezystor

Chłodnica oleju

06

07

Behr Hella Service
staje się częścią MAHLE

Masz pytania?
Znamy odpowiedzi!
Przejęcie spółki Behr Hella Service przez firmę MAHLE Aftermarket rodzi z pewnością
wiele pytań. „Co zmieni się dla mnie?” – pytali nas niektórzy klienci firmy Behr Hella Service.
„Jakich korzyści możemy się spodziewać?” – pytają klienci MAHLE.

Gotowi na przyszłość
– zarządzanie
temperaturą od
jednego dostawcy.

Dlaczego zarządzanie temperaturą jest tak istotne
z punktu widzenia przyszłości warsztatu?

Pod jaką marką sprzedawane będą w przyszłości
produkty firmy Behr Hella Service?

Jakie produkty i rozwiązania w zakresie
zarządzania temperaturą oferuje firma MAHLE
Aftermarket?

Zarządzanie temperaturą to kluczowa technologia niezależnie od

Od 2020 roku produkty te będą sprzedawane pod marką dys-

rodzaju napędu. Dzięki niej silniki spalinowe pracują jeszcze efek-

trybucyjną BEHR oraz marką nadrzędną MAHLE. W sprzedaży

W asortymencie MAHLE Aftermarket można znaleźć termostaty,

się zagwarantować możliwość pełnego świadczenia dostaw –

tywniej. W przypadku pojazdów elektrycznych dystrybuowanie

pozostaną znane kategorie produktów PREMIUM LINE oraz

przełączniki, czujniki, kompresory klimatyzacji i filtry kabinowe.

podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych linii pro-

ciepła i zimna stanowi podstawę wydajności i zasięgu pojazdu

Standard. Idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących

Oferta obejmuje również szeroką gamę produktów z zakresu dia-

duktów MAHLE Aftermarket. Czerpiemy tutaj z obszernego

oraz żywotności akumulatora. Kompleksowe zarządzanie tem-

optimum są produkty PREMIUM LINE – produkowane przez

gnostyki i wyposażenia warsztatu.

doświadczenia i wysokiej wydajności logistycznej firmy MAHLE

peraturą to zatem jeden z warunków dalszego rozwoju elektro-

BEHR, AKG, Visteon oraz innych producentów OE. Produkty

mobilności.

spoza kategorii PREMIUM LINE zapewniają dobrą wydajność

Naturalnie również w zakresie zarządzania temperaturą staramy

Aftermarket.

Nasze nowe
oznaczenie
chłodzenia silnika
i klimatyzacji

i stanowią ekonomiczne rozwiązanie za sprawą doskonałego
Wraz z przejęciem spółki Behr Hella Service firma MAHLE

stosunku jakości do ceny.

Aftermarket staje się dostawcą kompletnych usług w zakresie
zarządzania temperaturą, a tym samym może zapewnić warsztatom wszechstronne wsparcie.

Czy zamawiając produkty marki Behr Hella
Service można nadal używać dotychczasowych
numerów artykułów?

Co się stanie z dotychczasowymi usługami
świadczonymi przez Behr Hella Services, takimi
jak serwis techniczny i atrakcyjne wsparcie
sprzedaży?
Warsztaty na całym świecie zyskają dostęp do zaawansowanych

Co stanie się z nazwą Behr Hella Service?

kompetencji MAHLE Aftermarket w zakresie rozwiązań i usług.
W 2020 roku produkty te nadal będzie można zamawiać, poda-

Od 2020 roku nazwa Behr Hella Service GmbH przestanie istnieć.

Czy firma MAHLE również dąży do osiągnięcia
wysokiej dostępności na poziomie 95%?

Dotyczy to zarówno istniejących linii produktów, jak i segmentu

jąc znane numery części. Równocześnie wprowadzone zostaną

zarządzania temperaturą. Oprócz części zamiennych o sprawdzonej jakości i wyposażenia warsztatu zapewniamy warsztatom

zamówieniach, dowodach dostawy, fakturach firmy MAHLE oraz

Jakie produkty ma w swojej ofercie Behr Hella
Service?

w katalogu TecDoc dostępne będą oba numery. W niedalekiej

Behr Hella Service oferuje produkty z zakresu chłodzenia silnika

ce naprawy i konserwacji, system ticketów oraz coroczną kampa-

przyszłości dojdzie do zmiany numerów części z numeracji Behr

i klimatyzacji, takie jak chłodnice chłodziwa, chłodnice powietrza

nię dotyczącą zarządzania temperaturą i inne działania.

Hella Service na numerację MAHLE.

doładowującego oraz inne wymienniki ciepła, zbiorniki wyrównaw-

nowe numery części zgodne z logiką numeracji firmy MAHLE. Na

cze, pompy wodne, chłodnice oleju, wentylatory, sprzęgło Visco®
/ sprzęgła wentylatora, skraplacze klimatyzacji, filtry-osuszacze,
zawory rozprężne i dysze dławiące, parowniki, oleje kompresora
klimatyzacji, jak również same kompresory klimatyzacji – to tylko
najważniejsze z nich.

i sprzedawcom części szkolenia techniczne, informacje dotyczą-

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

