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Nowe pompy wody do pojazdów u żytkowych 

Behr Hella Service rozszerza swoj ą ofert ę o ponad 100 pomp wody do pojazdów 
użytkowych wszystkich popularnych marek 

Schwäbisch Hall, 21. Wrze śnia 2015 r.  Firma Behr Hella Service, ekspert w 

dziedzinie systemów termicznych, rozszerzyła swoją ofertę pomp wody i zestawów 

pompy wody o kolejne nowe produkty. W sprzedaży jest już dostępnych ponad 100 

nowych pomp do pojazdów użytkowych wszystkich popularnych marek w sprawdzonej 

jakości Behr Hella Service. Wszystkie najważniejsze informacje na temat nowych 

produktów można znaleźć już dziś w aktualizowanej na bieżąco bazie TecDoc, a od 

wiosny 2016 również w nowym katalogu „Systemy termiczne do pojazdów użytkowych”. 

Pompy wody są nieodzownym wyposażeniem silników chłodzonych wodą. Ich 

zadaniem jest zapewnienie ciągłej cyrkulacji płynu chłodzącego w układzie chłodzenia. 

Dlatego pompy wody należą do najczęściej kupowanych części zamiennych i już od 

wielu lat stanowią trzon oferty Behr Hella Service. Są dostępne zarówno pojedynczo, 

jak i w postaci wygodnych w montażu kompletnych zestawów. 

Behr Hella Service oferuje produkty do wszystkich obszarów nowoczesnego systemu 

termicznego pojazdu: do układów chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji. Portfolio 

produktów, poparte wieloletnim doświadczeniem firmy Behr w dziedzinie wyposażenia 

fabrycznego, tworzy ponad 6500 wysokiej jakości artykułów do wszelkich zastosowań i 

wszystkich popularnych modeli samochodów europejskich i azjatyckich. Wielkim atutem 

dla sklepów i warsztatów motoryzacyjnych jest bardzo wysoka dostępność części, którą 

zapewnia globalna sieć logistyczna HELLA. Ponadto Behr Hella Service zapewnia 

atrakcyjne wsparcie sprzedaży i praktyczny serwis techniczny.  

 
Uwaga:   
Ten tekst wraz ze zdjęciami jest dostępny również w naszej bazie materiałów prasowych na 
stronie: 
www.hella.com/press 
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Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: Spółka Joint Venture dostawcy przemysłu 
motoryzacyjnego Behr, eksperta w dziedzinie klimatyzacji i układów chłodzenia silnika oraz firmy 
Hella, specjalisty w zakresie części i systemów oświetleniowych i elektronicznych, zaopatruje 
sklepy i hurtownie na całym świecie w produkty do klimatyzacji i układów chłodzenia silnika. W 
spółce Joint Venture połączono aktywności Behr Service na rynku sprzedaży części zamiennych 
oraz biznes w branży klimatyzacji organizacji handlowej Hella. Udział firmy Behr i Hella w tym 
wspólnym przedsięwzięciu wynosi równo po 50 procent. Poprzez połączenie światowej sieci 
sprzedaży Hella z technologicznym know-how firmy Behr oraz wspólne działania w dziedzinie 
klimatyzacji i układów chłodzenia silnika spółka Behr Hella Service stanowi wyraz 
konsekwentnego rozwoju dotychczasowej współpracy Behr i Hella w zakresie systemów 
regulacji klimatyzacji i modułów front-end. 
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