Naše srce bije za
upravljanje toplote.
Včeraj, danes in jutri.

02

03

Behr Hella Service
bo odslej MAHLE

Behr Hella Service
bo odslej MAHLE.
Od 1. januarja 2020 se bo Behr Hella Service imenoval MAHLE. Glede tega imate gotovo nekaj
vprašanj. Najprej najpomembnejše: Od leta 2020 boste prejemali vse nadomestne dele za upravljanje toplote naše prodajne znamke BEHR pod krovno blagovno znamko MAHLE kakor tudi opremo
za delavnice in diagnostiko ter dodatne storitve iz ene roke. Pri MAHLE imate novega močnega
partnerja in strokovnjaka za vse, kar je povezano s klimatizacijo in hlajenjem – od osebnih, gospodarskih in transportnih vozil do gradbene mehanizacije in kmetijskih strojev, od motorjev na notranje
zgorevanje do hibridnih in električnih pogonov. Vaša delavnica bo s strokovnim znanjem proizvajalca
originalne opreme MAHLE postala še kakovostnejša. Poleg tega ste z nami optimalno pripravljeni na
prihodnost. Natančno upravljanje toplote seveda ni bistvenega pomena le za zanesljivo delovanje motorjev na notranje zgorevanje, temveč tudi vozil na električni pogon in je ključni dejavnik v
tehnologiji gorivnih celic. Se sliši odlično? V tej brošuri preverite, katere izdelke, rešitve in storitve
natančneje boste prejemali pri MAHLE Aftermarket od leta 2020.

Pozdravljena
prihodnost.

Kdor želi zmagati v prihodnosti,
se mora nanjo temeljito pripraviti.
Na primer z močnimi strateškimi
partnerstvi. Ker lahko s skupnimi
močmi dosežete še veliko več.

tehnično usposabljanje ter informacije o

Prevzem družbe Behr Hella Service s

Na kratko: Ne glede na to, ali pod pokro-

strani MAHLE je logičen korak, s katerim

vom motorja hrumi ali brni, vam MAHLE

lahko servisnim delavnicam in trgovcem

Aftermarket ponuja vse, da bo vaša delav-

na drobno na področju mobilnosti priho-

nica tudi na področju upravljanja toplote

dnosti nudimo še boljšo podporo. Oba

ostala pripravljena na prihodnost.

popravilih in vzdrževanju. Kajti v prihodnosti bo učinkovito upravljanje toplote
igralo vedno pomembnejšo vlogo, ne

Učinkovito upravljanje toplote
postaja vse pomembnejše.
S prevzemom Behr Hella
Service optimalno podpiramo uspešno delo servisnih
delavnic na tem področju.
Olaf Henning
Direktor oddelka MAHLE Aftermarket GmbH
in član vodstva koncerna MAHLE

Prednosti so
na dlani.

Prednost za dosedanje stranke Behr Hella Service
nn

Neposreden dostop do celotne ponudbe MAHLE Aftermarket
v kakovosti originalne opreme

glede na tehnologijo pogona.

Prednost za dosedanje stranke MAHLE

prodajna programa se odlično dopolnjujeta – skupaj pa brezhibno pokrivamo

Več kot 9000-krat kakovost

področja klimatizacije in hlajenja za vse
vrste pogonov.

Z več kot 9000 kakovostnimi izdelki v 25

nn

Zdaj vsi izdelki in rešitve za upravljanje toplote iz ene roke

Prednost za vse stranke
nn

Nenehna podpora med celotnim postopkom prehoda

nn

Visoka razpoložljivost

nn

Pripravljeni na prihodnost na področju upravljanja toplote

nn

Sistemsko znanje in izkušnje ne le na področjih hlajenja in

skupinah izdelkov MAHLE Aftermarket

klimatizacije, filtracije, opreme za delavnice in diagnostike,

Želimo vam nuditi čim preprostejši in hi-

v celoti pokriva področji klimatizacije in

temveč tudi pri delih motorjev in turbopolnilnikih,

trejši dostop do vseh izdelkov in rešitev, ki

hlajenja.

zaganjalnikih in alternatorjih ter e-mobilnosti in elektroniki.

so za vaše delo pomembni. Poleg nadomestnih delov gre tudi naprave za servisiranje klimatskih sistemov in diagnostiko,
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Behr Hella Service
bo odslej MAHLE

Obsežna razširitev
programa od 2020.
Od leta 2020 boste prejemali vse nadomestne dele za upravljanje toplote naše prodajne znamke
BEHR pod krovno blagovno znamko MAHLE iz ene roke. Poleg tega si lahko uspeh zagotovite
z obsežno ponudbo storitev, na primer s tehničnimi usposabljanji, informacijami o vzdrževanju,
videoposnetki o delovanju in vgradnji ter s kartičnim sistemom za podporo.

Hlajenje motorja

Klimatizacija vozil

Hladilnik
hladilnega sredstva

Ekspanzijske posode

Vodne črpalke
in kompleti

Klimatski kompresor

Klimatski
kondenzatorji

Izparilnik

Toplotni izmenjevalnik
za kabino

Ventilator hladilnika
za hladilno sredstvo /
kondenzatorja

Sklopka Visco® /
sklopke za ventilator

Klimatska stikala

Sušilni filtri
in akumulatorji

Ekspanzijski ventil
in dušilna cev

Hladilnik za olje

Hladilnik
polnilnega zraka

Hladilnik recirkulacije
izpušnih plinov

Ventilator za kabino

Klimatska
kompresorska olja

Klimatski regulator
ventilatorjev in upor
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Imate vprašanja?
Mi imamo odgovore!
Pri prevzemu Behr Hella Service s strani MAHLE Aftermarket se vam gotovo porajajo številna
vprašanja. »Kaj se bo spremenilo zame?« so nas vprašale nekatere stranke Behr Hella Service.
»Kaj se bo izboljšalo za nas?« se sprašujejo stranke podjetja MAHLE.

Pripravljeni na prihodnost – upravljanje
toplote iz ene roke.

Zakaj je upravljanje toplote tako pomembna
tema za prihodnost vsake servisne delavnice?

Pod katero blagovno znamko se bodo v prihodnosti prodajali izdelki Behr Hella Service?

Kateri izdelki in rešitve za upravljanje toplote
prihajajo od MAHLE Aftermarket?

Si tudi MAHLE prizadeva za visoko
95-% stopnjo dobavljivosti?

Upravljanje toplote je ključna tehnologija, ne glede na vrsto pogo-

Izdelki se bodo od leta 2020 prodajali pod blagovno znamko

Od MAHLE Aftermarket prejemate termostate, stikala, senzorje,

Seveda želimo tudi na področju upravljanja toplote zagotoviti po-

na. Motorji z notranjim zgorevanjem tako postanejo še bolj učin-

BEHR in krovno blagovno znamko MAHLE. Ohranili bomo tudi

kompresorje za klimatske naprave in filtre za kabino. Hkrati je na

polno dobavljivost, kot jo zagotavljamo pri ostalih družinah izdelkov

koviti. Za električna vozila je upravljanje toplotnih in hladilnih tokov

priznani kategoriji izdelkov PREMIUM LINE in Standard. Kate-

voljo tudi obsežen program diagnostične opreme in opreme za

MAHLE Aftermarket. Pri tem se opiramo na obsežne izkušnje in

nepogrešljivega pomena za ustrezno zmogljivost in doseg vozila

gorija PREMIUM LINE bo združevala izdelke, ki jih proizvajajo

delavnice.

visoko učinkovitost logistike MAHLE Aftermarket.

ter daljšo življenjsko dobo akumulatorjev. Celovito upravljanje to-

BEHR, AKG, Visteon in drugi proizvajalci s kompetenco v kako-

plote je zato eden osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj električne

vosti originalne opreme – idealna rešitev za stranke, ki pričakujejo

mobilnosti.

le najboljše. Izdelki brez dodatka PREMIUM LINE nudijo dobro

Naše nove
oznake za
hlajenje in
klimatizacijo

zmogljivost in predstavljajo gospodarno rešitev z odličnim razS prevzemom Behr Hella Service bo imel MAHLE Aftermarket

merjem med zmogljivostjo in ceno.

v svoji ponudbi celoten spekter rešitev za upravljanje toplote in
lahko tako podpira delavnice prav na vsakem koraku.

Ali lahko izdelke Behr Hella Service še naprej
naročam s trenutnimi številkami artiklov?

MAHLE Aftermarket oskrbuje servisne delavnice po vsem svetu s
celovitimi rešitvami in strokovnim servisnim znanjem. To ne velja
samo za obstoječe družine izdelkov, temveč bo veljalo tudi za

Kaj se bo zgodilo z imenom Behr Hella Service?

področje upravljanja toplote. Poleg nadomestnih delov in opreme
V letu 2020 lahko izdelke še naprej naročate z znanimi številkami

Ime Behr Hella Service GmbH po letu 2020 ne bo več obstajalo.

Kaj se bo zgodilo z dosedanjimi storitvami
Behr Hella Service, kot sta na primer tehnični
servis in privlačna podpora pri prodaji?

delov. Vzporedno bomo uvedli tudi nove številke delov v skladu
z logiko oštevilčevanja MAHLE. Naročilnice, dobavnice in računi
MAHLE ter dokumenti TecDoc bodo vsebovali obe številki. V bližnji prihodnosti bomo nato dokončno prešli s starih številk rezervnih delov Behr Hella Service na številke artiklov MAHLE.

za delavnice v zanesljivi kakovosti nudimo servisnim delavnicam

Kateri izdelki prihajajo od Behr Hella Service?
Behr Hella Service pokriva področja hlajenja motorjev in klimatizacije z izdelki, kot so hladilniki za hladilno sredstvo, hladilniki polnilnega zraka in drugi toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,
vodne črpalke, hladilniki za olje, ventilatorji, sklopke Visco® / sklopke za ventilator, kondenzatorji za klimatske naprave, sušilni filtri,
ekspanzijski ventili in dušilne cevi, izparilniki, olja za kompresorje
za klimatske naprave in sami kompresorji za klimatske naprave,
če naštejemo le najpomembnejše.

in trgovcem z rezervnimi deli tudi tehnična usposabljanja, informacije o popravilih in vzdrževanju, kartični sistem za podporo in
vsakoletno kampanjo za ozaveščanje o pomembnosti upravljanja
toplote ter številne druge akcije.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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