Inima noastră bate pentru
managementul termic.
Ieri, astăzi și mâine.
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Behr Hella Service
devine MAHLE

Behr Hella Service
devine MAHLE.
Începând cu 1 ianuarie 2020, Behr Hella Service devine MAHLE. Cu siguranță aveți întrebări în legătură cu aceasta. Mai întâi, ceea ce este cel mai important: începând din 2020 veți primi toate piesele
de schimb pentru management termic cu brandul nostru comercial BEHR de sub brandul-umbrelă
MAHLE, plus echipamentele de atelier și diagnoză, precum și alte servicii dintr-un singur loc. Prin
MAHLE aveți alături un nou partener și expert puternic pentru tot ceea ce înseamnă climatizare și
răcire, pentru autoturisme, autovehicule utilitare, vehicule de transport, utilaje de construcții și utilaje agricole, pentru motoare cu ardere internă, precum și vehicule cu propulsie hibridă și electrică
deopotrivă. Aceasta înseamnă pentru dumneavoastră: o și mai bună calitate a lucrărilor de atelier,
mulțumită competenței MAHLE în calitate de producător de echipamente originale. În plus, cu noi
sunteți optim echipați pentru viitor. Asta se poate, pentru că un management termic precis reprezintă premisa nu doar pentru fiabilitatea autovehiculelor propulsate de motoare cu ardere internă, ci și
a celor propulsate electric deopotrivă, fiind un factor decisiv în cazul tehnicii cu pile electrochimice.
Sună bine? Aflați din această broșură detalii privind produsele, soluțiile și serviciile oferite de MAHLE
Aftermarket începând din 2020.

Salută
viitorul.

Cine dorește să-i surâdă
viitorul trebuie să și-l asigure.
De exemplu prin parteneriate strategice solide.
Deoarece împreună se pot
realiza mult mai multe.

sele de schimb, sunt incluse aici și echipamente de service pentru climatizare și
diagnoză, cursuri de pregătire tehnică,
informații privind reparațiile și întreținerea.
Deoarece managementul termic eficient
va juca în viitor un rol tot mai important,

Managementul termic
eficient devine tot mai
important. Prin preluarea
Behr Hella Service sprijinim în mod optim succesul activității atelierelor.
Olaf Henning
Director MAHLE Aftermarket GmbH
și membru al conducerii concernului MAHLE

Avantajele
sunt evidente.

Avantaj pentru vechii clienți Behr Hella Service
nn

Acces direct la gama completă oferită de MAHLE Aftermarket,
la calitate de echipare originală

Avantaj pentru vechii clienți MAHLE

indiferent de tehnologia propulsiei.

nn

Toate produsele și soluțiile termice dintr-un singur loc

MAHLE este pasul logic pentru a putea

Pe scurt: indiferent dacă de sub capotă se

Avantaj pentru toți clienții

oferi un și mai bun suport atelierelor și

aude un mârâit sau un zumzăit, MAHLE

afacerilor care se ocupă de mobilitatea

Aftermarket vă oferă tot ce aveți nevoie

inovatoare. Cele două game de produse

pentru ca afacerea dumneavoastră să ră-

se completează reciproc perfect, iar îm-

mână în formă pe viitor și în privința mana-

preună acoperim fără sincope domeniile

gementului termic.

Preluarea Behr Hella Service de către

de climatizare și răcire pentru toate tipurile de propulsie.

De peste 9.000 de ori calitate

Trebuie să beneficiați de un acces cât mai

Cu peste 9 000 de articole de calitate

ușor și mai rapid posibil la toate produse-

din circa 25 grupe de produs, MAHLE

le și soluțiile, care sunt importante pentru

Aftermarket acoperă complet domeniile

activitatea dumneavoastră. Pe lângă pie-

de climatizare și răcire.

nn

Asistență pe durata întregului proces de tranziție

nn

Disponibilitate ridicată

nn

Siguranța viitorului în domeniul managementului termic

nn

Know-how de sistem nu doar în domenii precum răcire
și climatizare, filtrare, echipamente de atelier și diagnoză,
ci și în cazul pieselor de motor și turbocompresoarelor,
demaroarelor și alternatoarelor, precum și al mobilității
electrice și electronicii.
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Behr Hella Service
devine MAHLE

Extindere generoasă a gamelor
disponibile începând din 2020.
Începând din 2020 veți primi toate piesele de schimb pentru management termic, cu brandul
nostru comercial BEHR de sub brandul-umbrelă MAHLE, dintr-un singur loc. De asemenea, puteți
utiliza numeroase oferte de servicii pentru succesul dumneavoastră, ca de exemplu cursuri de
pregătire tehnică, informații privind întreținerea, clipuri video privind funcționarea și montarea,
precum și un sistem de ticketing.

Răcirea motorului

Climatizarea autovehiculului

Răcitoare de
lichid de răcire

Vase de expansiune

Pompe de apă și seturi
de pompe de apă

Schimbătoare de
căldură habitaclu

Ventilatoare pentru
răcitoare de lichid
de răcire/condensatoare

Cuplaje Visco®/
cuplaje de ventilator

Răcitoare de ulei

Răcitoare de aer
pentru supraalimentare

Radiatoare de răcire a gazelor
de evacuare recirculate

Compresoare A/C

Condensatoare A/C

Vaporizatoare

Întrerupătoare A/C

Filtre uscătoare
și acumulatoare

Supape de expansiune
și valve de expansiune

Uleiuri de
compresor A/C

Regulatoare de
ventilator A/C și rezistențe

Ventilatoare habitaclu
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Behr Hella Service
devine MAHLE

Aveți întrebări?
Noi avem răspunsurile!
Preluarea Behr Hella Service de către MAHLE Aftermarket naște cu siguranță o mulțime
de întrebări. „Ce se schimbă pentru mine?”, ne-au întrebat unii clienți Behr Hella Service.
„Ce se îmbunătățește pentru noi?”, se întreabă clienții MAHLE.

Pregătit pentru viitor –
management termic
dintr-un singur loc.

De ce este subiectul managementului termic
atât de important pentru viitorul unui atelier?

Sub ce nume de marcă vor fi comercializate
în viitor produsele Behr Hella Service?

Ce produse și soluții de management termic
sunt oferite de MAHLE Aftermarket?

Oferă și MAHLE o disponibilitate
înaltă la fața locului de 95%?

Managementul termic este, indiferent de tipul propulsiei, o teh-

Produsele vor fi comercializate începând cu anul 2020 sub bran-

Obțineți de la MAHLE Aftermarket termostate, comutatoare, sen-

Bineînțeles că avem în vedere și în domeniul managementului

nologie esențială. Motoarele cu ardere internă devin astfel și

dul comercial BEHR, precum și sub brandul-umbrelă MAHLE. De

zori, compresoare de climatizare și filtre de habitaclu. La aces-

termic asigurarea întregii capacități de livrare, așa cum este cazul

mai eficiente. În cazul autovehiculelor electrice, administrarea

asemenea, vă stau în continuare la dispoziție categoriile de produ-

tea se adaugă o gamă completă de echipamente de diagnoză

celorlalte linii de produse MAHLE Aftermarket. Facem apel aici

economică a fluxurilor de căldură și răcire reprezintă condiția de

se familiare PREMIUM LINE și Standard. În categoria PREMIUM

și atelier.

la experiența cuprinzătoare și eficiența înaltă a logisticii MAHLE

bază pentru performanța și autonomia autovehiculului, precum și

LINE sunt incluse produsele produced by BEHR, AKG, Visteon,

pentru durata de viață a bateriei. Managementul termic integral

precum și de alți producători cu competență în OE, o soluție ide-

reprezintă așadar una din condițiile de bază pentru dezvoltarea în

ală pentru clienții care se așteaptă la o calitate optimă. Produsele

continuare a mobilității electrice.

fără sufixul PREMIUM LINE oferă o performanță bună și reprezintă

Aftermarket.

Noul nostru
simbol pentru
răcire și
climatizare

o soluție rentabilă, cu un raport preț/performanță excelent.
Prin preluarea Behr Hella Service, MAHLE Aftermarket devine
un furnizor complet în domeniul managementului termic și poate
sprijini așadar integral atelierele.

Produsele Behr Hella Service vor putea
fi comandate în continuare pe baza
codurilor de piesă cunoscute?

Ce se va întâmpla cu vechile servicii Behr Hella
Service, cum ar fi de exemplu serviciul tehnic
și atractivul serviciu de asistență la achiziție?
Atelierele din lumea întreagă beneficiază din partea MAHLE
Aftermarket de o competență cuprinzătoare în privința soluțiilor
și activităților de service. Acest lucru este valabil pentru liniile de

Ce se întâmplă cu numele Behr Hella Service?

produse existente și inclusiv pentru domeniul managementului
În 2020, produsele pot fi comandate în continuare cu deja cu-

Numele Behr Hella Service GmbH nu va mai exista începând cu

noscutele coduri de piesă. În paralel vor fi implementate noile

anul 2020.

coduri de piesă, conform logicii de numerotare MAHLE. Pe comenzile, foile de livrare și facturile MAHLE, precum și în TecDoc
vor fi menționate ambele numere. În viitorul apropiat se va trece
de la codurile de piesă Behr Hella Service la cele MAHLE.

Care produse provin de la Behr Hella Service?
Behr Hella Service acoperă domeniile de răcire a motorului și climatizare cu produse precum răcitoare de lichid de răcire, răcitoare de aer pentru supraalimentare, precum și alte schimbătoare
de căldură, vase de expansiune, pompe de apă, răcitoare de ulei,
ventilatoare, cuplaje Visco®/cuplaje de ventilator, condensatoare
de climatizare, filtre uscătoare, supape de expansiune și valve de
expansiune, vaporizatoare, uleiuri de compresoare de aer condiționat și inclusiv compresoare de aer condiționat, pentru a le
aminti pe cele mai importante.

termic. Pe lângă piese de schimb de calitate verificată și echipamente de atelier, oferim atelierelor și comercianților de piese
cursuri de pregătire tehnică, informații privind reparațiile și întreținerea, un sistem de ticketing, precum și o campanie anuală
privind managementul termic și alte campanii.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Pragstraße 26 - 46
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Telefon: +49 711 501-0

