
 

“İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret A.Ş., 21 – 24 Mayıs 2012 tarihlerinde 
BEHR HELLA SERVICE eğitim ve tanıtım tırı ile İstanbul’da  Kartal, Bostancı, Maslak ve   

Bağcılar Güngören Oto Sanayi Sitelerini ziyaret etti.”

İntermobil Yolda Tırı, 
BEHR HELLA SERVICE ile 
Klima Ustalarına 
Serinlik Getirdi

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret A.Ş. Genel Mü-
dürü Rıfat Perahya, 2010 yılından bu yana temsilciliğini 

ve distribütörlüğünü yapmakta oldukları BEHR HELLA SERVICE 
markasının klima ve motor soğutma alanındaki uluslararası deneyi-
mini ve birikimini Türkiye’ye taşıdıklarını söyledi. Araç teknolojisi-
nin her geçen gün ilerlemekte olduğunu ve Bağımsız Yenileme Pa-

zarında son teknolojiyi yakalamanın ve eğitimin önemini vurgulayan 
Rıfat Perahya,  ustaların iş yoğunluğunu göz önünde bulundu-
rarak İntermobil Yolda Tırı’nı, İstanbul Oto Sanayilerin merkez-
lerine taşıdıklarını belirtti. İntermobil’in BEHR HELLA SERVICE 
markası ile başlatmış olduğu ve sektörde bir ilk olan İntermobil 
Yolda Eğitim ve Tanıtım Tırı’nın, İntermobil’in temsilciliğini yaptığı 

lider markalar ile önümüzdeki dönemde yolculuğuna devam ede-
ceğini ve tüketiciye yakın olacaklarını da sözlerine ekledi. 

Otomotiv sektörünün iki önemli tedarikçisi BEHR (ısı yöne-
timi sistemleri uzmanı) ve HELLA (aydınlatma, elektrik ve elekt-
ronik sistemleri uzmanı) ortaklığından doğmuş, klima ve motor 
soğutma alanında faaliyet gösteren BEHR HELLA SERVICE ’in 
klima eğitimi, oto sanayi bölgelerinde sabah ve öğleden sonra ol-
mak üzere 2 farklı grubun katılımı ile gerçekleşti. Sistemin çalışma 
prensibinden başlayarak ana parçaların incelenmesinden arıza tes-
pite kadar klima ile ilgili tüm detayların anlatıldığı eğitim, BEHR 
HELLA SERVICE  Isı Yönetimi Uzmanı Pete Bradley tarafından 
verildi. İntermobil BEHR HELLA SERVICE  Satış Müdürü Halil 
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Eralp eğitim boyunca ustaların yaşadıkları zorluklara değindi ve 
ustalardan gelen tüm soruları cevaplandırdı.

İntermobil tarafından tamamiyle servislere yönelik olarak ge-
liştirilen ve bir İntermobil markası olan“İntermobil Teknoloji” de 
etkinlikte dikkati çeken bir diğer konuydu. İntermobil Diagnostik 
Takım Lideri Gökhan Yıldız’ın sunumu ile ziyaretçilerle payla-
şılan “İntermobil Teknoloji”markası, arıza tespitinden tek-
nik bilgi, dokümantasyon ve eğitime, acil destekten yedek parça 
teminine kadar birçok avantajı bir arada sunuyor. Bu bağlam-
da İntermobil’in temsilciliklerine eklediği HELLA GUTMANN 
SOLUTIONS Arıza Tespit Sistemleri markası da katılımcıların 
oldukça ilgisini çekti.

Rıfat Perahya, İntermobil’in Türkiye temsilciliğini üstlendi-
ği yeni markasını şöyle anlattı;  “Günümüzde modern bir aracı, 
elektronik hata hafızasını okumadan veya bir kontrol ünitesini 
test eden cihaz kullanmadan onarmak pratikte imkansız hale 
gelmiştir. Bu nedenle HELLA ve GUTMANN markaları, HELLA 
GUTMANN SOLUTIONS olarak uzmanlıklarını ve yıllara da-
yanan tecrübelerini bir araya getirmiş ve dünyada yakaladıkları 
bu başarıyı İntermobil ile Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine 
sunmaktadır.  HELLA GUTMANN SOLUTIONS Mega Macs 
42 ve Mega Macs 50 ürünleri ile binek ve hafif ticari araçlara 
yönelik karma markalardan oluşan arıza tespit ekipmanları su-
nar. Cihazdaki yazılım programı 40’tan fazla binek ve hafif ticari 
araç markasının neredeyse her araç modeline ait detaylı verileri 
içermektedir. HELLA GUTMANN SOLUTIONS  tarafından su-
nulan arıza tespit donanımları arızalı parçayı, araç tipini ve diğer 
parça parametrelerini belirterek tespit edebilmektedir. HELLA 
GUTMANN SOLUTIONS ürünleri ile ilgili her türlü bilgi, Türk-
çe olarak tüm dokümanlara erişim ve teknik destek kendi bün-
yemizde İntermobil Teknoloji Mühendisleri ve Diagnostik Ekibi 
tarafından verilmektedir. Böylelikle servisler için iş daha kolay ve 
sorunsuz  hale gelirken sipariş hataları asgariye inmekte ve tam 
bir müşteri memnuniyeti sağlanabilmektedir. “

İntermobil Yolda Tırı’nda katılımcılar ustalıklarına ustalık 
katarken eğitim saatleri dışında Ünlü Sunucu Erkan Çubukçu’nun 
aktiviteleriyle de oldukça eğlenceli zaman geçirdiler. Farklı oyun-
lar ve sürpriz hediyelerle yorgunluklarını atan ustalar, sağlıklı ve 
yenilikçi ürünleri ile su sektörünün önde gelen markalarından biri 
olan SIRMA SU ile de serinleme fırsatı buldular.

haber
54

Sayı 90        Haziran’12


