
Kalbimiz sıcaklık  
yönetimi için atıyor. 
Dün, bugün ve yarın. 



02 Behr Hella Service,  
MAHLE oluyor 03

Behr Hella Service,  
MAHLE oluyor.

Avantajlar net bir 
biçimde ortada. 

Önceki Behr Hella Service müşterilerinin avantajı 

 n Orijinal donanım kalitesindeki tüm MAHLE Aftermarket ürün 

yelpazesine doğrudan erişim  

Önceki MAHLE müşterilerinin avantajı  

 n Şimdi tüm termal ürünler ve çözümler tek elden  

Tüm müşterilerin avantajı 

 n Tüm geçiş süreci boyunca destek 

 n Yüksek stok bulundurma oranı 

 n Sıcaklık yönetimi alanında gelecek güvenliği 

 n Sadece soğutma ve iklimlendirme, filtrasyon, arıza teşhisi ve 

servis ekipman ve donanımları alanlarında değil, aynı zamanda 

motor parçaları ve turboşarjlar, marş motorları ve alternatörler, 

e-mobilite ve elektronik alanlarında da sistem teknik bilgisi. 

Merhaba 
gelecek. 

Geleceği kazanmak isteyen, 
kendisini gelecek için güvenli 
bir biçimde hazırlamalıdır. 
Örneğin güçlü stratejik ortak-
lıklarla. Çünkü birlik içeri-
sinde önemli ölçüde daha 
fazla hareket edilebilir. 

Behr Hella Service’in MAHLE tarafından 

devralınması, araç servislerine ve bayilere 

yeni mobilite alanında daha iyi bir destek 

sunabilmek için atılmış somut bir adımdır. 

Her iki ürün programı, mükemmel şekilde 

birbirini tamamlıyor; birlikte tüm tahrik sis-

temi türleri için klima ve soğutma alanlarını 

eksiksiz bir şekilde kapsıyoruz. 

İşiniz için önemli olan tüm ürün ve çözüm-

lere, mümkün olduğunca kolay ve hızlı bir 

şekilde erişim sağlamanız gerekir. Yedek 

parçaların yanı sıra klima servis cihazları 

ve arıza teşhisi, teknik eğitimler, onarım 

ve bakım bilgileri de bunlara dahildir. 

Çünkü, verimli sıcaklık yönetimi gelecekte 

giderek daha önemli bir rol oynayacak, 

hem de tüm tahrik teknolojilerinde. 

Kısaca: Motor kaputlarının altından ho-

murtu veya vızıltı sesleri gelmesi o kadar 

önemli değil; işletmenizin sıcaklık yöneti-

mi alanında da geleceğe hazırlıklı olması 

için, MAHLE Aftermarket size her şeyi 

sunmaktadır. 

9.000 kereden daha fazla kalite 

MAHLE Aftermarket, yaklaşık 25 ürün 

grubunda 9.000’den fazla kaliteli ürünle, 

klima ve soğutma alanlarını tamamen 

kapsamaktadır. 

Verimli sıcaklık yönetimi, giderek 
daha önemli hale geliyor. Behr 
Hella Service’in devralınması 
sayesinde, araç servislerinin 
başarılı çalışmalarını optimum 
seviyede desteklemekteyiz. 

Olaf Henning 

MAHLE Aftermarket GmbH Genel Müdürü  

ve MAHLE Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 

1 Ocak 2020’den itibaren Behr Hella Service, MAHLE olarak adlandırılacak. Mutlaka bu konuda 
bazı sorularınız vardır. İlk önce en önemlisi: 2020 yılından itibaren, tüm sıcaklık yönetimi yedek 
parçaları ile arıza teşhisi ve servis ekipman ve donanımlarının yanı sıra diğer hizmetleri, MAHLE 
şemsiye markası altında BEHR satış markamızla tek elden alacaksınız. MAHLE ile binek araç, 
ticari araç, transporter, iş ve tarım makinelerinden, içten yanmalı motorlara ve ayrıca hibrit ve 
elektrikli tahriklere kadar uzanan geniş bir portföyde, klima ve soğutma alanındaki tüm konularda 
yeni, güçlü bir iş ortağı ve uzman yanınızdadır. Bunun sizin için anlamı: MAHLE orijinal donanım 
uzmanlığı sayesinde, daha yüksek araç servisi kalitesi. Buna ek olarak, bizimle gelecek için 
optimum seviyede hazır hale gelirsiniz. Çünkü hassas bir sıcaklık yönetimi, sadece içten yanmalı 
motorların değil, aynı zamanda elektrik tahrikli araçların güvenilirliği için de bir ön koşuldur ve 
yakıt hücresi teknolojisinde belirleyici bir faktördür. Kulağa hoş geliyor mu? Bu broşürde, 2020 
yılından itibaren MAHLE Aftermarket’ten ayrıntılı olarak hangi ürünleri, çözümleri ve hizmetleri 
alacağınızı öğrenebilirsiniz. 
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Klima kompresörü Klima kondenserleri Evaporatör 

Klima şalteri Filtre kurutucu  
ve akümülatör 

Genleşme valfi  
ve orifis tüpü 

Radyatör 

Yağ radyatörü İntercooler 
Egzoz gazı devridaim 

soğutucusu 

Kabin ısı eşanjörü 

Genleşme tankı 

Radyatör/ 
kondansatör fanı 

Su pompaları ve kitleri 

Visco® kavrama/
Fan kavramaları 

Kabin fanı Klima kompresörü yağları 
Klima fan regülatörü 

ve rezistans 

2020 yılından itibaren, tüm sıcaklık yönetimi yedek parçalarını MAHLE şemsiye markası altındaki  
BEHR satış markamızla tek elden alacaksınız. Buna ek olarak, örneğin teknik eğitimler, bakım  
bilgileri, işlev ve montaj videolarının yanı sıra bir biletleme sistemi gibi sayısız hizmetten başarınız  
için yararlanabilirsiniz. 

202O yılından itibaren  
kapsamlı program genişletme. 

Motor soğutma sistemleri Araç iklimlendirme 
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Behr Hella Service’in MAHLE Aftermarket tarafından devralınması, muhakkak birçok soruyu  
gündeme getirmektedir. Bazı Behr Hella Service müşterileri, bize “Benim için ne değişecek?”  
diye sordu. MAHLE müşterileri “Bizim açımızdan neler iyileşecek” diye sordu. 

Sorularınız mı var?  
Cevapları bizde! 

Hangi sıcaklık yönetim ürünleri ve çözümleri 
MAHLE Aftermarket’ten geliyor? 

MAHLE Aftermarket’ten termostatlar, şalterler, sensörler, klima 

kompresörleri ve kabin filtreleri alacaksınız. Buna ek olarak, kap-

samlı bir arıza teşhisi ve servis ekipman ve donanımları programı 

mevcuttur. 

Hangi ürünler Behr Hella Service’den geliyor? 

Behr Hella Service, en önemlilerini saymak gerekirse, radyatör, 

intercooler ayrıca diğer ısı eşanjörleri, genleşme tankları, su pom-

paları, yağ radyatörleri, fanlar, Visco® kavrama/fan kavramaları, 

klima kondansatörleri, filtre kurutucular, genleşme valfi ve orifis 

tüpü, evaporatör, klima kompresör yağları ve aynı şekilde klima 

kompresörleri gibi ürünlerle, motor soğutma ve iklimlendirme 

alanlarını kapsamaktadır. 

MAHLE’nin de %95’lik yüksek stokta 
bulundurma hedefi var mı? 

Elbette, MAHLE Aftermarket’teki diğer ürün yelpazelerinde oldu-

ğu gibi, sıcaklık yönetimi alanında biz de tüm teslimat kapasitesini 

garanti etme iddiasındayız. Bu konuda MAHLE Aftermarket lojis-

tiğinin kapsamlı deneyimine ve yüksek verimliliğine başvuruyoruz. 

Teknik servis ve cazip satış desteği gibi önceki 
Behr Hella Service hizmetlerine ne olacak? 

MAHLE Aftermarket, dünya genelindeki araç servislerine kap-

samlı bir çözüm ve servis uzmanlığı sunar. Bu, mevcut ürün yel-

pazeleri için geçerlidir ve sıcaklık yönetimi alanı için de geçerli 

olacaktır. Kanıtlanmış kaliteye sahip yedek parçaların ve servis 

ekipman ve donanımlarının yanı sıra araç servislerine ve yedek 

parça bayilerine teknik eğitimler, onarım ve bakım bilgileri, bir 

biletleme sistemi ve ayrıca yıllık sıcaklık yönetim kampanyaları 

ile diğer aksiyonları sunuyoruz. 

Sıcaklık yönetimi, bir araç servisinin 
geleceği için neden bu kadar önemli? 

Sıcaklık yönetimi, tahrik sistemi türünden bağımsız olarak bir kilit 

teknolojidir. İçten yanmalı motorlar bu teknoloji sayesinde daha 

verimli hale gelmektedir. Elektrikli araçlarda, ısı ve soğuk akışları-

nın tasarruflu kullanılması, aracın performansı ve menzili ve dola-

yısıyla akünün kullanım ömrü için temel oluşturmaktadır. Böylece, 

bütüncül sıcaklık yönetimi, elektromobilitenin gelişmeye devam 

etmesi için temel bir şarttır. 

MAHLE Aftermarket, Behr Hella Service’in devralınmasıyla sıcak-

lık yönetimi alanında bir komple tedarikçi olacak ve bu sayede 

araç servislerini bütüncül olarak destekleyebilecektir. 

Behr Hella Service adına ne olacak? 

Behr Hella Service GmbH adı, 2020 yılından itibaren artık mevcut 

olmayacak. 

Behr Hella Service ürünleri gelecekte 
hangi marka altında satılacak? 

Ürünler, 2020 yılından itibaren BEHR satış markası ve MAHLE 

şemsiye markası altında satılacak. Bilinen ürün kategorileri 

PREMIUM LINE ve Standard da aynı şekilde muhafaza edilecek. 

PREMIUM LINE altında, BEHR, AKG, Visteon’un yanı sıra OE 

uzmanlığına sahip diğer üreticilerin ürettiği ürünler toplanacak – 

optimum seviyede hizmet bekleyen müşteriler için ideal bir çö-

züm. PREMIUM LINE eklentisi olmayan ürünler iyi bir performans 

sunmakta ve mükemmel fiyat/performans oranı ile ekonomik bir 

çözüm oluşturmaktadır. 

Behr Hella Service ürünlerinin bilinen ürün kodları 
üzerinden sipariş verilmesine devam edilebilir mi? 

2020 yılında bilinen parça numaraları üzerinden ürünlerin sipa-

riş verilmesine devam edilebilir. Buna paralel olarak, yeni parça 

numaraları MAHLE numaralandırma mantığına göre uygulana-

caktır. MAHLE siparişlerinde, sevk irsaliyelerinde, faturalarında 

ve TecDoc’da her iki numara da mevcut olacak. Yakın gelecekte 

Behr Hella Service parça numaralarının MAHLE’ye aktarılması 

gerçekleşecek. 

Gelecek için hazır –  
Tek elden sıcaklık 
yönetimi. 

Soğutma ve  
iklimlendirme için 
yeni ödülümüz 



MAHLE Aftermarket GmbH 
Pragstraße 26 - 46 
70376 Stuttgart /Almanya 
Telefon: +49 711 501-0 
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