
Zemra jonë rreh për 
menaxhimin termik. 
Dje, sot dhe nesër. 
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Behr Hella Service  
bëhet MAHLE. 

Avantazhet  
janë më se  
të dukshme.

Avantazh për klientët e deritanishëm të  
Behr Hella Service 

 n Qasje e drejtpërdrejtë në gamën e plotë të MAHLE Aftermarket 

në cilësinë e pajisjeve origjinale  

Avantazh për klientët e deritanishëm të MAHLE 

 n Tani të gjitha produktet dhe zgjidhjet termike nga një burim 

i vetëm  

Avantazh për të gjithë konsumatorët 

 n Përkrahje për gjatë gjithë procesit të tranzicionit 

 n Disponueshmëri e lartë. 

 n Siguri për të ardhmen në fushën e menaxhimit termik. 

 n Njohuri mbi sistemin jo vetëm në fushat e ftohjes dhe ajrit të 

kondicionuar, filtrimit, pajisjeve të ofiçinës dhe diagnostikimit,  

por edhe në pjesët e motorit dhe turbot, motorët e nisjes &  

gjeneratorët, si dhe e-mobiliteti & elektronika. 

Përshën- 
detje e  
ardhme.

Nëse do një të ardhme trium-
fuese duhet të pozicionohesh 
mirë. Për shembull nëpërmjet 
partneriteteve të forta 
strategjike. Sepse në ekip ti 
mund të arrish shumë më tepër. 

Blerja e Behr Hella Service nga MAHLE 

është një hap konsekuent për t’u ofruar 

ofiçinave dhe shitësve një përkrahje edhe 

më të mirë në fushën e lëvizshmërisë të 

re. Të dy programet e produktit plotësoj-

në njëri-tjetrin në mënyrë të përkryer dhe 

së bashku ne i mbulojmë plotësisht fus-

hat e ajrit të kondicionuar dhe të ftohjes 

për të gjitha llojet e motorëve. 

Në mënyrë që ju të keni qasje të lehtë 

dhe të shpejtë në të gjitha produktet 

dhe zgjidhjet që janë të rëndësishme për 

punën tuaj. Përveç pjesëve të këmbimit, 

këtu janë edhe pajisjet e shërbimit të ajrit 

të kondicionuar, të diagnostifikimit, traj-

nimi teknik, informacionet e riparimit dhe 

të mirëmbajtjes. Sepse në të ardhmen, 

menaxhimi efikas termik do të luajë një 

rol gjithnjë e më të rëndësishëm tek të 

gjitha teknologjitë e motorëve. 

Shkurt: pavarësisht nëse motori gumëzhin 

apo zukat, MAHLE Aftermarket ju ofron 

gjithçka që ju nevojitet për ta mbajtur 

ofiçinën të mirëpërgatitur për të ardhmen 

edhe në fushën e menaxhimit termik. 

Më shumë se 9.000 herë cilësi 

Me më shumë se 9,000 artikuj cilësorë 

në rreth 25 grupe produktesh, MAHLE 

Aftermarket mbulon krejtësisht fushat e 

ajrit të kondicionuar dhe të ftohjes. 

Menaxhimi efikas termik po 
bëhet gjithnjë e më i rën-
dësishëm. Me blerjen e Behr 
Hella Service ne mbështetim 
në mënyrë optimale punën 
e suksesshme të ofiçinave. 

Olaf Henning 

Administrator MAHLE Aftermarket GmbH  

dhe anëtar i bordit drejtues të grupit MAHLE 

Që prej 1 janarit 2020, Behr Hella Service do të quhet MAHLE. Dhe ju me siguri keni pyetje për këtë. 
Çfarë është më e rëndësishme: duke filluar nga viti 2020 ju do të merrni nga i njëjti burim të gjitha 
pjesët e këmbimit të menaxhimit termik të markës tonë BEHR nën markën ombrellë MAHLE, si edhe 
pajisjet e ofiçinës, pajisjet për diagnostikimin dhe shërbime të tjera. Me MAHLE, ju keni si mbështetje 
një partner të ri të fortë dhe ekspertë për çdo gjë që lidhet me ajrin e kondicionuar dhe ftohjen, që 
nga autoveturat, automjetet komerciale, furgonët, makineritë e ndërtimit dhe bujqësisë, deri tek  
motorët me djegie të brendshme dhe motorët hibridë dhe elektrikë. Për ju, kjo do të thotë cilësi  
edhe më e lartë e ofiçinës falë ekspertizës OE të pajisjeve MAHLE. Përveç kësaj, me ne ju jeni të  
mirëpërgatitur për të ardhmen, pasi menaxhimi i saktë termik është një parakusht jo vetëm për  
besueshmërinë e motorëve me djegie të brendshme, por edhe për automjetet elektrike. Ai gjthashtu 
është një faktor kyç në teknologjinë e qelizave të karburantit. Goxha mirë, apo jo? Në këtë broshurë 
do të lexoni në detaje se cilat produkte, zgjidhje dhe shërbime do të merrni nga MAHLE Aftermarket 
duke filluar nga viti 2020. 
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Kompresor i ajrit  
të kondicionuar 

Kondensatorë të  
ajrit të kondicionuar Vaporizues 

Çelës i ajrit të  
kondicionuar 

Tharës filtër  
dhe akumulator 

Valvula zgjerimi  
dhe mbyllje 

Ftohës radiatori 

Ftohës vaji Intercooler 
Ftohës i riqarkullimit të 
gazrave të shkarkimit 

Shkëmbyes nxehtësie 
për kabinën 

Rezervuar  
kompensimi 

Ventilator kondensimi  
dhe për ftohësin  

e radiatorit 

Pjesët e  
pompave të ujit 

Freksione Visco® / 
freksione ventilatori 

Turbina e ajrit  
të kabinës 

Vajra kompresori të  
ajrit të kondicionuar 

Rregullator ajri  
dhe rezistues 

Duke filluar nga viti 2020 ju do të merrni nga një burim i vetëm të gjitha pjesët rezervë të menaxhimit  
termik të markës tonë të shitjes BEHR nën markën ombrellë MAHLE. Përveç kësaj, ju mund të  
shfrytëzoni oferta të shumta shërbimi për suksesin tuaj, si p.sh. trajnime teknike, informacione  
për mirëmbajtjen, video instalimi dhe funksionimi, si edhe një sistem biletash. 

Zgjerim gjithëpërfshirës  
i programit që nga viti 2020.

Ftohje motori Ajri i kondicionuar i automjeteve 

Behr Hella Service  
bëhet MAHLE 
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Blerja e Behr Hella Service nga MAHLE Aftermarket me siguri ka ngritur shumë pyetje.  
"Çfarë do të ndryshojë për mua?" na kanë pyetur disa klientë të Behr Hella Service.  
"Çfarë do të përmirësohet për ne?", pyesin edhe klientët e MAHLE. 

Ju keni pyetjet?  
Ne kemi përgjigjet! 

Cilat produkte dhe zgjidhje të menaxhimit 
termik furnizohen nga MAHLE Aftermarket? 

Ju do të merrni nga MAHLE Aftermarket termostatet, çelsat, sen-

sorët, kompresorët e ajrit të kondicionuar dhe filtrat e kabinës. 

Përveç kësaj ka edhe një program gjithëpërfshirës për mjetet dia-

gnostikuese dhe pajime për ofiçinën. 

Cilat produkte furnizohen nga Behr Hella Service? 

Behr Hella Service mbulon fushat e ftohjes së motorit dhe të ajrit 

të kondicionuar me produkte të tilla si radiatorë, intercooler dhe 

këmbyes të tjerë të nxehtësisë, rezervuarë kompesimi, pompa 

uji, radiatorë vaji, ventilatorë, produkte Visco®, kondensatorë ajri 

të kondicionuar, tharës filtrash, valvula zgjerimi/mbyllje, vaporizu-

es, vajra kompresori dhe ajri të kondicionuar, për të përmendur 

këtu vetëm më të rëndësishmit. 

A ka edhe MAHLE si synim disponueshmëri  
të lartë prej 95%? 

Natyrisht, ne synojmë që në fushën e menaxhimit termik të sigu-

rojmë aftësinë e plotë të shpërndarjes, siç ndodh edhe me linjat e 

tjera të produkteve të MAHLE Aftermarket. Këtu ne mbështetemi 

tek përvoja dhe efikasiteti i logjistikës së MAHLE Aftermarket. 

Çfarë do të ndodhë me shërbimet ekzistuese 
të Behr Hella Service, si për shembull 
me shërbimin teknik dhe përkrahjen në 
shitje, e cila është shumë tërheqëse? 

MAHLE Aftermarket u ofron ofiçinave në mbarë botën një zgjidhje 

dhe ekspertizë shërbimi gjithëpërfshirëse. Kjo nuk zbatohet vetëm 

për linjat ekzistuese të produktit, por do të jetë e vlefshme edhe 

për fushën e menaxhimit termik. Përveç pjesëve të këmbimit me 

cilësi të garantuar dhe pajisje ofiçine, ne u ofrojmë ofiçinave dhe 

tregut të pjesëve trajnim teknik, informacione për riparimin dhe 

mirëmbajtjen, një sistem biletash, një fushatë vjetore për menax-

himin termik si dhe fushata të tjera. 

Pse menaxhimi termik është aq i rëndësishëm 
për të ardhmen e ofiçinës sime? 

Menaxhimi termik është një teknologji kyçe, pavarësisht nga lloji 

i motorit. Motorët me djegie të brendshme bëhen kështu më efi-

kasë. Për automjetet elektrike, furnizimi me rryma nxehtësie dhe 

ftohtësie janë baza për performancën dhe diapazonin e automje-

tit, si edhe për jetëgjatësinë e baterisë. Menaxhimi termik holistik 

është, pra, një nga kërkesat themelore për zhvillimin e mëtejshëm 

të lëvizshmërisë elektrike. 

Me blerjen e Behr Hella Service, MAHLE Aftermarket bëhet një 

ofrues i plotë i menaxhimit termik dhe mund të mbështesë kështu 

në mënyrë holistike ofiçinat. 

Çfarë do të ndodhë me emrin Behr Hella Service? 

Emri Behr Hella Service nuk do të ekzistojë më që nga viti 2020.

Me cilin emër marke do të shpërndahen në të 
ardhmen produktet e Behr Hella Service? 

Që nga 2020 produktet do të shpërndahen nën markën e shitjes 

BEHR dhe të markës ombrellë MAHLE. Do të ruhen gjithashtu 

edhe kategoritë e njohura të produkteve PREMIUM LINE dhe 

Standard. PREMIUM LINE kombinon produktet e prodhuara nga 

BEHR, AKG, Visteon si dhe prodhues të tjerë me kompetencë 

OE. Një zgjidhje ideale kjo për klientët që presin më të mirën. 

Produktet pa shtojcën PREMIUM LINE ofrojnë një performancë 

të mirë dhe përfaqësojnë një zgjidhje ekonomike me një raport të 

shkëlqyeshëm çmim/performancë. 

A mund të vazhdoj të porosis produktet 
e Behr Hella Service duke përdorur 
numrat e vjetër të artikujve? 

Po, në vitin 2020 ti mund të vazhdosh të porositësh ato produkte 

duke përdorur numrin e vjetër të artikullit. Në të njëjtën kohë do të 

implementohen numrat e rinj të pjesëve sipas sistemit të numëri-

mit MAHLE. Tek porositë, fletëdorëzimet dhe faturat MAHLE, 

si dhe në TexDoc do të ruhen të dy numrat. Do vijë momenti 

kur numrat e pjesëve do të kalojnë nga Behr Hella Service në 

MAHLE. 

I përgatitur për të 
ardhmen - menax-
himi termik nga një 
burim i vetëm. 

Etiketimi ynë  
i ri për ftohjen  
dhe ajrin  
e kondicionuar 
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