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Behr Hella Service breidt haar portfolio op het gebied van 
thermomanagement aanzienlijk uit  

• Nieuwe PREMIUM LINE- en standaardartikelen voor personenauto's, 
bestelwagens, bedrijfsvoertuigen en (land)bouwmachines  

• Speciale producten voor elektrische/hybride voertuigen maken het aanbod 
compleet 

Nieuwegein, 14 augustus 2019. Behr Hella Service, expert op het gebied van 

thermomanagement, breidt haar productportfolio uit met ongeveer 850 nieuwe 

producten voor personenauto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen en landbouw- en 

bouwmachines. Ongeveer de helft van deze producten zijn PREMIUM LINE-artikelen, 

oftewel producten van fabrikanten met OE-expertise zoals BEHR en VISTEON. Een 

groot deel van de programma-uitbreiding is nu al verkrijgbaar. De andere artikelen 

volgen uiterlijk na de zomer van 2019. Alle producten zijn ook te vinden in de voertuig- 

en onderdelencatalogus TecDoc.  

Tot de hoogtepunten van het verruimde assortiment op het gebied van de 

airconditioning van voertuigen behoren een groot aantal nieuwe aircocompressoren en 

-condensors. Op het gebied van motorkoeling introduceert Behr Hella Service vooral 

nieuwe koelvloeistofkoelers, intercoolers, expansievaten, lagetemperatuurkoelers voor 

indirecte inlaatluchtkoeling en uitlaatgasrecirculatiekoelers.  

Daarnaast worden er speciale thermomanagement-producten voor elektrische en 

hybride voertuigen aan het aanbod toegevoegd. Zo wordt het bijvoorbeeld uitgebreid 

met een elektrische aircocompressor voor de BMW i3, een chiller (speciale 

warmtewisselaar) voor de Porsche Panamera en een lagetemperatuurkoeler voor de 

BMW 225xe Hybrid.  

Op het gebied van ventilatorkoppelingen kunnen klanten nu bij meer dan veertig 

producten kiezen tussen PREMIUM LINE- en standaardartikelen. Ook wordt het 
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segment serviceonderdelen uitgebreid met bijna zestig nieuwe schroefdoppen voor 

koelmiddelkoelers.  

Ga voor meer informatie naar www.behrhellaservice.com. 

 
 
Aanwijzing:  
Deze tekst en het bijbehorende beeldmateriaal vindt u ook in onze persdatabase op: 
www.hella.com/presse  
 
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: Deze gemeenschappelijke onderneming van 
autotoeleverancier MAHLE Behr (specialist in de airconditioning van voertuigen en in 
motorkoeling) en HELLA (specialist in componenten en systemen op het gebied van 
verlichtingstechniek en elektronica) is actief op de wereldwijde vrije onderdelenmarkt voor de 
airconditioning van voertuigen en voor motorkoeling. In deze joint venture zijn de 
serviceactiviteiten van MAHLE Behr op de vrije onderdelenmarkt en de activiteiten op het gebied 
van airconditioning van HELLA Aftermarket gebundeld. MAHLE Behr en HELLA participeren 
beide voor 50% in de joint venture. Door de combinatie van de wereldwijde verkooporganisatie 
van HELLA met de productkennis van MAHLE Behr en de koppeling van activiteiten op het 
gebied van airconditioning van voertuigen en motorkoeling voor de handel in onderdelen is Behr 
Hella Service een consequente verdere ontwikkeling van de eerdere samenwerking van MAHLE 
Behr en HELLA op het gebied van airconditioning en front-end-modules. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 

Jörg Laukenmann Dr. Markus Richter 

Hoofd marketing/communicatie Bedrijfswoordvoerder 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

D-74523 Schwäbisch Hall D-59552 Lippstadt 

Tel.: +49 (0)7907 9446-48358 Tel.: +49 (0)2941 38-7545 

Fax: +49 (0)7907 9446-48373 Fax: +49 (0)2941 38-477545 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 
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