Nosso coração bate
pela gestão térmica.
Ontem, hoje e amanhã.
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A Behr Hella Service
se tornará MAHLE

A Behr Hella Service
se tornará MAHLE.
A partir de 1º de janeiro de 2020, a Behr Hella Service assumirá o nome MAHLE. Certamente
tem perguntas a respeito. Mas, primeiro, o mais importante: a partir de 2020, receberá, de um
só fornecedor, todas as peças sobressalentes de gestão térmica da nossa marca comercial
BEHR sob a marca-mãe MAHLE, além de equipamentos para oficina e diagnóstico e outros
serviços. Com a MAHLE, tem ao seu lado um novo parceiro forte e especialista em tudo
relacionado a climatização e refrigeração de veículos ligeiros, utilitários ou transportadores,
máquinas agrícolas e de construção e veículos acionados a combustão, híbridos ou elétricos.
Para si, isso representa qualidade ainda maior para sua oficina, graças à competência da
MAHLE em peças originais. Além disso, connosco, está bem preparado para o futuro. Afinal,
uma gestão térmica precisa é uma condição essencial não só para a fiabilidade dos sistemas
a combustão, como também para os veículos de propulsão elétrica – e um fator decisivo nas
tecnologias de células de combustível. Soa bem? Neste panfleto, conhecerá em detalhes os
produtos, soluções e serviços que receberá da MAHLE Aftermarket a partir de 2020.

O futuro
chegou.

Quem deseja vencer no futuro
precisa se preparar para
ele. Com parcerias estratégicas fortes, por exemplo
– pois, juntos, podemos
realizar muito mais.

e diagnóstico de sistemas de climatização, formações técnicas e informações
de reparação e manutenção. Pois, no
futuro, uma gestão térmica eficiente terá
papel cada vez mais importante – para
todas as tecnologias de propulsão.

A eficiência na gestão térmica
é cada vez mais importante.
Com a aquisição da Behr
Hella Service, contribuímos da
melhor forma para o sucesso
do trabalho das oficinas.
Olaf Henning
Vice-presidente executivo da MAHLE Aftermarket GmbH
e membro do Conselho de Administração da MAHLE

As vantagens
são claras.

Vantagem para quem já é cliente
da Behr Hella Service
nn

Acesso direto à linha completa da MAHLE Aftermarket
com qualidade de equipamento original

Vantagem para quem já é cliente da MAHLE
nn

Agora todos os produtos e soluções de gestão térmica

A aquisição da Behr Hella Service pela

Em síntese: haja o que houver sob o

MAHLE foi um passo lógico para poder

capô do motor, a MAHLE Aftermarket

oferecer um apoio ainda melhor às ofi-

sempre oferece tudo que o seu negócio

Vantagem para todos os clientes

cinas e distribuidores na área da nova

precisa para estar pronto para o futuro –

nn

Suporte durante todo o processo de transição

mobilidade. Os dois portfólios de pro-

também na área de gestão térmica.

nn

Elevada disponibilidade

nn

Preparo para o futuro na área de gestão térmica

nn

Know-how em sistemas não só das áreas de refrigeração

dutos complementam-se perfeitamente:
juntos, atendemos de ponta a ponta as
áreas de climatização e refrigeração para

Qualidade multiplicada
por mais de 9 mil

todos os tipos de sistemas de propulsão.

em um só lugar

e climatização, filtragem, equipamentos para oficina
e diagnóstico, como também em componentes de

Com mais de 9 mil artigos de elevada

motores e turbocompressores, motores de arranque e

A ideia é que tenha acesso rápido e sim-

qualidade em cerca de 25 grupos de pro-

geradores, além de mobilidade elétrica e eletrónica.

ples a todos os produtos e soluções que

dutos, o portfólio da MAHLE Aftermarket

são importantes para o seu trabalho.

cobre de ponta a ponta as áreas de clima-

Além de peças sobressalentes, isso tam-

tização e refrigeração.

bém inclui equipamentos de manutenção
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Ampliação da linha de
produtos a partir de 2020.
A partir de 2020, receberá toda a linha de peças sobressalentes de gestão térmica com a nossa
marca comercial BEHR em um só lugar, sob a marca-mãe MAHLE. Além disso, poderá usufruir
de inúmeras opções de serviços para o seu sucesso, como formações técnicas, informações de
manutenção, vídeos sobre funções e montagem e um sistema de chamados, por exemplo.

Refrigeração de motores

Climatização automóvel

Radiadores

Reservatórios
de compensação

Bombas de água e kits

Compressores do A/C

Condensadores do A/C

Evaporadores

Permutadores de calor
do habitáculo

Ventiladores do radiador/
condensador

Acoplamentos Visco®/
acoplamentos de ventiladores

Interruptores do A/C

Filtros secadores
e acumuladores

Válvulas de expansão
e tubos do orifício

Radiadores de óleo

Resfriadores do
ar de admissão

Radiadores para a recirculação dos gases de escape

Ventiladores do habitáculo

Óleos para
compressores do A/C

Reguladores e resistências
do ventilador do A/C
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Tem perguntas?
Nós temos as respostas!
Nós sabemos que a aquisição da Behr Hella Service pela MAHLE Aftermarket pode gerar
muitas dúvidas. “O que vai mudar para mim?”, perguntaram-nos alguns clientes da Behr
Hella Service. “O que vai melhorar para nós?”, perguntam-se os clientes da MAHLE.

Preparados para
o futuro – gestão
térmica de uma
única fonte.

Por que o tema da gestão térmica é tão
importante para o futuro das oficinas?

Sob quais marcas os produtos Behr Hella
Service serão comercializados no futuro?

Quais produtos e soluções de gestão
térmica vêm da MAHLE Aftermarket?

A MAHLE também tem a meta de
elevada disponibilidade de 95%?

A gestão térmica é uma tecnologia-chave para todos os tipos

A partir de 2020, os produtos serão comercializados sob a mar-

A MAHLE Aftermarket fornece termóstatos, interruptores, sen-

Também na área de gestão térmica temos, evidentemente, o

de sistemas de propulsão. Graças a ela, os motores de com-

ca comercial BEHR e também sob a marca-mãe MAHLE. Serão

sores, compressores de ar condicionado e filtros de habitáculo.

objetivo de garantir capacidade total de entrega – como para

bustão ficam ainda mais eficientes. Nos veículos elétricos, o

mantidas as consagradas categorias de produtos PREMIUM

Além disso, está disponível uma ampla linha de equipamentos

as demais linhas de produtos da MAHLE Aftermarket. Para este

manejo económico de fluxos quentes e frios é a base para o bom

LINE e Standard. A PREMIUM LINE reúne produtos produzidos

de diagnóstico e para oficina.

efeito, recorremos à ampla experiência e elevada eficiência da

desempenho e rodagem do veículo, assim como para a duração

por BEHR, AKG, Visteon e outros fabricantes com qualidade de

da bateria. Sendo assim, uma gestão térmica holística é um dos

equipamentos originais – uma solução ideal para clientes que

requisitos básicos para o desenvolvimento futuro da mobilidade

exigem o melhor. Produtos sem o complemento PREMIUM LINE

elétrica.

oferecem bom desempenho e representam uma solução econó-

logística da MAHLE Aftermarket.

Nossa nova
identificação
para refrigeração
e climatização

mica com excelente relação custo-benefício.
Com a aquisição da Behr Hella Service, a MAHLE Aftermarket
torna-se um fornecedor completo em gestão térmica e, assim,
pode suprir as oficinas de ponta a ponta.

O que vai acontecer com o nome
Behr Hella Service?

É possível continuar a fazer encomendas
de produtos Behr Hella Service pelo
código de referência anterior?

O que acontecerá com os atuais Behr Hella
Services, como o atendimento técnico
e o atraente suporte de vendas?
As oficinas terão acesso mundial à ampla competência em soluções e serviços da MAHLE Aftermarket. Isso vale para as linhas
de produtos existentes e também se aplicará à área de gestão
térmica. Além de peças sobressalentes com qualidade compro-

Em 2020, será possível continuar a encomendar os produtos

Quais produtos vêm da Behr Hella Service?

pelo código de peça já conhecido. Paralelamente, serão imple-

vada e equipamentos para oficinas, oferecemos às oficinas e aos
distribuidores de peças formações técnicas, informações de re-

O nome Behr Hella Service GmbH deixará de existir a partir de

mentados novos códigos de peça seguindo a lógica de numera-

A Behr Hella Service abrange as áreas de refrigeração de motores

parações e manutenção, um sistema de chamados e ainda uma

2020.

ção da MAHLE. Nas encomendas, guias de entrega e faturas da

e climatização com produtos como radiadores, resfriadores do ar

campanha anual de gestão térmica, além de outras promoções.

MAHLE e no TecDoc, constarão ambos os números. Num futuro

de admissão e ainda outros permutadores de calor, reservatórios

próximo, será feita a transição dos códigos de peça da Behr

de compensação, bombas de água, radiadores de óleo, venti-

Hella Service para a MAHLE.

ladores, acoplamentos Visco®/acoplamentos de ventiladores,
condensadores de ar condicionado, filtros secadores, válvulas de
expansão e tubos do orifício, evaporadores e também compressores de ar condicionado e seus respetivos óleos – para citar só
os mais importantes.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
70376 Estugarda, Alemanha
Telefone: +49 711 501-0

