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Γρήγορος και ασφαλής έλεγχος κλιματισμού 

Η Behr Hella Service υποστηρίζει τα συνεργεία με ένα ολοκληρωμένο πακέτο. 

Schwäbisch Hall, 1 Μαρτίου 2018. Η Behr Hella Service, ειδικός στην διαχείριση 

θερμότητας, υποστηρίζει τα συνεργεία σαν «Φίλος του Συνεργείου» με όλες τις σχετικές 

με τον κλιματισμό υπηρεσίες, ξεκινώντας με τα σωστά ανταλλακτικά συντήρησης και 

επισκευής και την τεχνική υποστήριξη και επικοινωνία με πελάτες. 

Η Behr Hella Service παρέχει στα ανεξάρτητα συνεργεία, όλα τα προϊόντα κλιματισμού 

από μια πηγή, από φίλτρα ξηραντήρες, εξατμιστές, συμπυκνωτές και εκτονωτικές 

βαλβίδες μέχρι διακόπτες πίεσης και συμπιεστές. Τον Ιανουάριο του 2017, η Behr Hella 

Service παρουσίασε τα προϊόντα με σήμανση Premium Line, για την ταυτοποίηση 

πάνω από 4.500 προϊόντων, κατασκευασμένα από εταιρίες όπως BEHR, AKG, Visteon  

και άλλες με ικανότητα πρώτης τοποθέτησης (OE). 

Για την πραγματοποίηση ενός γρήγορου και άψογου ελέγχου κλιματισμού (AC) 

επιτρέποντας στο όχημα να επιστρέψει γρηγορά στον δρόμο, η Behr Hella Service 

προσφέρει επίσης υποστήριξη στην συντήρηση του κλιματισμού με την μορφή 

οδηγιών, βίντεο, τεχνικών φυλλαδίων και λίστες ελέγχου, όλα διαθέσιμα μέσω του 

HELLA Tech World. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον 3D απεικονίσεις μέσω του know-how 

tool. Αυτό επιτρέπει την απεικόνιση λειτουργιών των εξαρτημάτων. Οι μηχανικοί έχουν 

στην διάθεση τους πληροφορίες σχετικές με τις ποσότητες πλήρωσης ψυκτικού και 

λαδιού, όχι μόνο με τη μορφή βιβλίου αλλά και σε ψηφιακή μορφή στο HELLA Tech 

World ή και μέσω της εφαρμογής «compressor app» για tablet ή κινητά. 

Ένα λειτουργικό σύστημα κλιματισμού, δεν παρέχει μόνο ευχάριστες θερμοκρασίες 

κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αλλά επίσης και καθαρό αέρα, ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαία η τακτική συντήρηση. Για την ενημέρωση των πελατών των συνεργείων για 

τον έλεγχο του κλιματισμού, η Behr Hella Service υποστηρίζει τα ανεξάρτητα συνεργεία 

με ένα περιεκτικό πακέτο πληροφοριών μέσω φυλλαδίων για τον χώρο αναμονής, 

πανό, αφίσες και αλλά διαφημιστικά μέσα. 
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Με σκοπό να δώσουμε έμφαση, στην σημασία της συντήρησης του συστήματος 
κλιματισμού και στα φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα, έχουμε δημιουργήσει τα 
αντίστοιχα υλικά. Περισσότερες πληροφορίες στο www.behrhellaservice.com. 
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