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INTRODUCTIE VAN
WATERPOMP KITS
EN WATERPOMPEN

Verkoop- &
technische ondersteuning
Toegevoegde waarde
Onze service maakt het verschil: van een doeltreffende verkooppresentatie en vakkundige technische
informatie en cursussen tot de hotline voor onze
klanten. Deze toegevoegde waarden maken deel uit
van ons dienstenpakket, zodat u zich volledig op uw
kernactiviteiten kunt concentreren.
 Alle producten van het nieuwe waterpompassortiment staan vanaf januari 2012 in TecDoc
en andere online catalogi. Dit programma zal
geleidelijk uitgebreid worden.
Producten van topkwaliteit met een perfecte service:
vertrouw op Behr Hella Service, uw partner op de
internationale aermarket.
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Uitstekende koeling:
Thermomanagement
van de experts

Kwaliteit van een
OEM-leverancier
Alleen het beste is goed genoeg
Waterpompen en -kits van Behr Hella Service voldoen aan
de strengste eisen. De kwaliteit van een OEM-leverancier
geldt als standaard voor ons gehele assortiment! Onze
ervaring in thermomanagement zet maatstaven voor
functionaliteit en nauwkeurige passing. Veel voordelen
die zorgen voor optimale tevredenheid, zodat uw klanten
terugkomen, in plaats van de producten.

Behr Hella Service

Waterpompen

Hoge marktdekking

Eén partner voor alles

Essentieel onderdeel

Van alle markten thuis

Ruime assortimenten van topkwaliteit en een optimale
service: dat is waar Behr Hella Service, een van de marktleiders op het gebied van thermomanagement, voor staat.
Eén leverancier voor alle producten: dat is een van de sterke
punten van de onderneming. Onderhoudsvriendelijke waterpompen (als deel van een set en als aparte vervangingsonderdelen) maken het productassortiment vanaf januari
2012 compleet.

Waterpompen zijn een van de belangrijkste elementen van
het koelcircuit en zijn daarom een van de meest gevraagde
vervangingsonderdelen. De nieuwe sets van Behr Hella
Service bevatten behalve de waterpomp (waar nodig met
O-ringen of andere afdichtingen) ook alle vervangingsonderdelen die voor de aandrijving noodzakelijk zijn. Distributieriemen, span-, keer- en geleiderollen en trillingsdempers
zijn optimaal op elkaar afgestemd. Dus geen uitgebreide en
tijdrovende zoektocht naar afzonderlijke onderdelen, maar
een perfecte service voor uw klanten.

De introductie omvat meer dan 150 waterpomp kits en ruim
600 waterpompen als aparte vervangingsonderdelen. Alleen al het nieuwe assortiment waterpomp kits maakt een
vervanging mogelijk op zo’n 90% van het West-Europese
wagenpark, met een door een distributieriem aangedreven
waterpomp. Behr Hella Service - bekend om de grote beschikbaarheid en uitmuntende service!

