PRZEJRZYSTOŚĆ
DLA SUKCESU

Behr Hella Service Premium Line – idealne
rozwiązanie dla klientów, którzy zawsze oczekują
optimum.

WIĘCEJ PRZEJRZYSTOŚCI DZIĘKI OFERCIE
PREMIUM LINE
OD RAZU WIESZ, CO ZNAJDZIESZ W ŚRODKU.

Dzięki niezawodności i wysokiej jakości produktów, doskonałemu pakietowi serwisowemu i największemu
na rynku asortymentowi produktów klasy premium firma Behr Hella Service zdobyła pozycję wiodącego
oferenta systemów klimatyzacji i chłodzenia silników pojazdów.
Zachowując strategiczną orientację w zakresie jakości produktów, poziomu cenowego i serwisu, nowe
oznakowania produktów umożliwiają jednoznaczne rozróżnianie pomiędzy produktami klasy premium
i produktami standardowymi. Zwiększa to przejrzystość oferty, co ułatwia dobór produktów i zwiększa
poziom lojalności klientów. Jednego jednak zmiana ta nie oznacza na pewno: jakichkolwiek zauważalnego
wysiłku ze strony klienta!

TWOJE KORZYŚCI:
Jednoznaczna klasyfikacja jakości.
Większa przejrzystość dzięki ulepszonemu oznakowaniu produktów.
Wzrost poziomu zadowolenia klienta.
Jednoznaczna klasyfikacja produktów daje pewność co do zawartości
opakowania.
Profit bez zauważalnych nakładów.
Numery artykułów, jakość produktów, poziom cenowy i serwis pozostają
bez zmian.
Masz wybór!
W wielu przypadkach dostępne będą w dalszym ciągu dwie alternatywne klasy
produktów: Premium albo Standard.

SKORZYSTAJ Z WYSOKIEGO
POZIOMU SERWISU DLA
WSZYSTKICH PRODUKTÓW!

NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA PRODUKTÓW - UŁATWIENIE CODZIENNEJ
PRACY.
Premium Line obejmuje ok. 4 500 wyrobów produkowanych przez firmy Behr, AKG, Visteon – która oferuje
jakość marki Behr Hella Service wyłącznie na niezależnym rynku części zamiennych - oraz innych
producentów dysponujących kompetencjami w zakresie oryginalnego wyposażenia fabrycznego.
Podstawę asortymentu firmy Behr Hella Service tworzy obejmujący około 3 000 artykułów program
Standard o szerokim pokryciu marek i modeli pojazdów.
Artykuły, które były dotychczas oznakowane znakiem „Version Alternative“, będą teraz - analogicznie do
oferty standardowej - nosić znak graficzny Behr Hella Service bez żadnych oznaczeń dodatkowych.
Oznakowanie Premium Line pozwala już na pierwszy rzut oka rozpoznać, czy w opakowaniu znajduje się
produkt klasy Premium, czy klasy Standard.
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DZIĘKI DWÓM SEGMENTOM ZAWSZE ZNAJDZIESZ PRODUKT PASUJĄCY
DO WYMAGAŃ

Wydajność chłodzenia w normalnych warunkach
Produkty klasy Standard: wystarczająca wydajność w normalnych warunkach.
Brak różnicy między liniami Standard i Premium.

Wydajność chłodzenia w ekstremalnych warunkach
Produkty klasy Premium: wyższe rezerwy wydajności w ekstremalnych warunkach (np. w czasie letnich upałów, przy pełnym
obciążeniu). Możliwa lekka redukcja zużycia paliwa, ze względu na ew. późniejszą aktywację wspomagania wentylatora w
ekstremalnych warunkach.

Trwałość
Ekonomiczne rozwiązanie o doskonałym
stosunku ceny do jakości

Produkty, których trwałość odpowiada całemu okresowi
eksploatacji pojazdu

Liczba produktów
Program standardowy o szerokim pokryciu marek i modeli
pojazdów, tworzący podstawę asortymentu
(około 3 100 artykułów).

Wyroby firm Behr, AKG, Visteon i innych producentów
dysponujących kompetencjami w zakresie oryginalnego
wyposażenia fabrycznego (około 4 500 artykułów).

Dostępność produktów
Wszystkie produkty firmy Behr Hella Service charakteryzują się doskonałą dostępnością.

Usługi
Wszystkie ważne świadczenia serwisowe, włącznie ze wsparciem marketingowym, obsługą techniczną itd.

BEHR HELLA SERVICE PREMIUM LINE –
IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWSZE OCZEKUJĄ
OPTIMUM.

Produkty Premium Line są wyraźnie oznaczone jako takie zarówno w systemie TecDoc, jak i w przyszłych
katalogach drukowanych. Również na samym artykule i jego pudełku znajduje się jednoznaczne
oznaczenie informujące, że jest to produkt klasy Premium Line. To jednoznaczne rozróżnienie zewnętrzne
sygnalizuje różnice między segmentami produktów. Zmiana będzie sukcesywnie wdrażana od początku roku
2017.

OZNACZENIE W SYSTEMIE TECDOC
Chłodnica, układ chłodzenia silnika
8MK 376 712-461

Chłodnica HELLA, układ chłodzenia silnika BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE ***
długość: 533 mm, szerokość: 488 mm, głębokość: 42 mm, dla pojazdów z klimatyzacją/bez
klimatyzacji,automatyczną skrzynią biegów, manualną skrzynią biegów, dla pojazdów z
połączoną chłodnicą płynu chłodzącego/oleju wersja: produced by BEHR
wariant chłodnicy: żeberkowa lutowana

8MK 376 712-464

Chłodnica HELLA, układ chłodzenia silnika BEHR HELLA SERVICE
długość: 533 mm, szerokość: 488 mm, głębokość: 42 mm, dla pojazdów z klimatyzacją/bez
klimatyzacji,automatyczną skrzynią biegów, manualną skrzynią biegów
wariant chłodnicy: żeberkowa lutowana

OZNACZENIE W KATALOGACH DRUKOWANYCH

Explanation of the icon NA
on the OPAKOWANIU
PREMIUM LINE – die ideale Lösung für Kunden, die das Optimum erwarten.
OZNCZENIE
fold-out pages of the catalogue
PREMIUM LINE – the ideal solution for customers who expect the optimum.

Hologram PREMIUM LINE jest

PREMIUM LINE – la solution idéale pour les clients qui attendent le meilleur
PREMIUM LINE – la solución ideal para los clientes que esperan lo mejor.
PREMIUM LINE – la soluzione ideale per i clienti che si aspettano solo il meglio.
zintegrowany
z etykietą opakowania
PREMIUM LINE – Het ideale merk voor veeleisende klanten.
PREMIUM LINE – idealna dla klientów, którzy oczekują optymalnych rozwiązań.
PREMIUM LINE – идеальное решение для клиентов, которые ищут лучшее.
PREMIUM LINE – optimumu hedefleyen müşteriler için ideal çözüm sunar.
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NASZ ASORTYMENT - TWÓJ SUKCES
LINIE STANDARD I PREMIUM LINE – PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH
GRUP PRODUKTÓW

Chłodnice płynu chłodzącego
Najważniejszym elementem modułu
chłodzącego jest chłodnica płynu
chłodzącego. Składa się ona z rdzenia
chłodnicy i zbiornika płynu chłodzącego
wraz ze wszystkimi potrzebnymi złączami
i elementami mocującymi. Ciepło spalania
generowane w silniku jest odbierane
przez czynnik chłodzący i odprowadzane
przez chłodnicę do powietrza otoczenia.
Chłodnice płynu chłodzącego montuje się
w obszarze działania pędu powietrza
z przodu pojazdu.

Chłodnica powietrza doładowania
Wzrost mocy w całym zakresie prędkości
obrotowej, zmniejszenie zużycia paliwa,
zwiększona sprawność silnika, poprawa
jakości spalin, redukcja obciążenia
termicznego silnika — istnieje wiele
powodów stosowania chłodnic powietrza
doładowania w silnikach wyposażonych
w systemy doładowywania.

Wentylator Visco®
Odprowadzanie ciepła wymaga oprócz
skutecznych chłodnic również
wentylatorów i napędów wentylatorów,
które efektywnie doprowadzają powietrze
chłodzące. Wentylatory Visco® składają
się z wirnika i sprzęgła Visco®. Występują
one w silnikach o konfiguracji podłużnej
i są zamontowane w kierunku jazdy na
silniku.

Sprzęgło Visco®
Sprzęgło Visco® reguluje w zależności od
temperatury prędkość obrotową
wentylatora za pośrednictwem
zamkniętego połączenia siłowego.
Moment napędowy jest przenoszony na
wirnik wentylatora na zasadzie tarcia
cieczy. W przypadku sterowanego
elektrycznie sprzęgła Visco® regulację
zapewniają czujniki. Chłodzenie
optymalizuje temperaturę płynu
chłodzącego, głośność pracy silnika
i zużycie paliwa.

Nagrzewnica kabiny
Nagrzewnica kabiny znajduje się we
wnętrzu pojazdu pod tablicą rozdzielczą.
Strumień powietrza wytwarzany przez
dmuchawę jest kierowany do
nagrzewnicy, przez którą przepływa
również płyn chłodzący. Nagrzane w ten
sposób powietrze kierowane jest do
wnętrza pojazdu.

Zbiornik wyrównawczy
Jest to niezbędny element chłodnicy
silnika. Zbiornik wyrównawczy przyjmuje
zwiększający objętość pod wpływem
temperatury płyn chłodzący z układu
chłodzenia.

Chłodnica oleju
Chłodnice oleju silnikowego i oleju
przekładniowego zapewniają praktycznie
stały poziom temperatury. Dzięki temu
wydłużają interwały wymiany oleju i okres
żywotności eksploatacyjnej silnika.
Najnowszym produktem firmy Behr jest
kompaktowa i wydajna płytowa chłodnica
oleju. Ze względu na to, że nie wymaga
ona obudowy i jest wykonana w całości
z aluminium, charakteryzuje się niską
masą i niewielkimi rozmiarami.

Pompy wody
Pompa wodna jest z reguły napędzana
mechanicznie, tłoczy ona płyn chłodzący
przez układ, wytwarzając w nim ciśnienie.
Pompa wody jest najczęściej napędzana
paskiem klinowym od wału korbowego
silnika.

Sprężarki
Sprężarka klimatyzacji jest z reguły
napędzana przez silnik za pośrednictwem
paska klinowego lub wieloklinowego.
Sprężarka spręża i tłoczy czynnik
chłodniczy w układzie. Istnieją sprężarki
o różnych konstrukcjach. Czynnik
chłodniczy jest zasysany z parownika w
stanie gazowym przy niskiej temperaturze
i sprężany. Następnie jest przetłaczany
w postaci gazowej, w wysokiej
temperaturze pod wysokim ciśnieniem do
skraplacza.

Skraplacze
Skraplacz schładza rozgrzany w wyniku
sprężenia w sprężarce czynnik chłodniczy.
Gorący, gazowy czynnik chłodniczy
przepływa przez skraplacz oddając ciepło
do otoczenia. W wyniku czynnik chłodniczy
wypływa ze skraplacza w postaci ciekłej.

Filtr-osuszacz
Elementy filtracyjne klimatyzacji noszą
zależnie od typu nazwę osuszacz albo
akumulator. Zadaniem osuszacza jest
usuwanie z czynnika chłodniczego ciał
obcych i wody.

Zawory rozprężne i zawory dławiące
Zawór rozprężny stanowi punkt separacji
stref wysokiego i niskiego ciśnienia
w obiegu chłodniczym. Jest zamontowany
przed parownikiem i reguluje przepływ
czynnika chłodzącego przez parownik
zależnie od temperatury. Zapewnia to
całkowite odparowywanie ciekłego
czynnika chłodniczego, dzięki czemu do
sprężarki dociera tylko czynnik chłodniczy
w postaci gazowej. Zawory rozprężne mogą
się różnić od siebie konstrukcją.
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Sprzedaż i dalsze informacje:

HELLA Polska Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 552
03-994 Warszawa
Telefon: 22/5141760
Fax: 22/5141761
www.hella.com.pl

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
J01248/01.17
Stan faktyczny i ceny mogą ulec zmianie

www.behrhellaservice.com/premiumline

