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Od marca dost ępny nowy katalog systemów termicznych do 
samochodów ci ężarowych i dostawczych 

Nowo ść: ponad 100 pomp wody do wszystkich popularnych mar ek samochodów 
ciężarowych 

Schwäbisch Hall, 29 lutego 2016 r. Nowy katalog systemów termicznych 2016/2017 

do samochodów ciężarowych i dostawczych firmy Behr Hella Service będzie dostępny 

od marca 2016 r. Warsztaty znajdą w nim szczegółowe informacje na temat części 

zamiennych do konkretnych modeli samochodów oraz części uniwersalnych do 

układów klimatyzacji i chłodzenia silnika oraz olejów do czynników chłodniczych. 

Katalog zawiera 280 nowych artykułów, z tego ponad 100 pomp wody do wszystkich 

popularnych marek samochodów ciężarowych. Łącznie katalog obejmuje ponad 2300 

artykułów do 50 marek i ponad 570 modeli samochodów. Katalog będzie dostępny za 

pośrednictwem naszych partnerów handlowych lub bezpośrednio w firmie HELLA. Tak 

jak dotychczas, jest przygotowany w języku niemieckim, angielskim, francuskim, 

hiszpańskim, włoskim, holenderskim, tureckim, polskim i rosyjskim. 

Aby uprościć korzystanie z katalogu, wszystkie nowe produkty oraz wszystkie produkty 

wycofane z oferty i zamienniki są zestawione w jednym miejscu. Specjalne symbole 

ułatwiają zrozumienie różnych cech produktów i gwarantują szybkie znalezienie 

potrzebnej części. Ponadto w katalogu jest podana dokładna informacja, czy 

kondensator, parownik i dmuchawa nawiewu są wyposażone w osuszacz, zawór 

rozprężny lub regulator dmuchawy.  

 
Uwaga:   
Ten tekst wraz ze zdjęciami jest dostępny również w naszej bazie materiałów prasowych na 
stronie: 
www.hella.com/press  
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: Spółka Joint Venture dostawcy przemysłu 
motoryzacyjnego firmy 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 
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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. 
 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o  kontakt z: 

 
 
 
 

Behr Hella Service GmbH HELLA KGaA Hueck & Co. 
Jörg Laukenmann dr Markus Richter 
Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji Rzecznik spółki 
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 
Faks:+49 (0)7907 9446-48373 Faks: +49 (0)2941 38-477545 

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


