
RELIANCE. TRUST.  
PERFORMANCE.

Η αγαπημένη παραγγελία κάθε συνεργείου. 



IN FRIENDSHIP

ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ 
ΔΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
– ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ;
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ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Για να λειτουργούν ομαλά οι επιχειρήσεις, η HELLA PAGID βρίσκεται στο πλευρό των εμπόρων χονδρικής 
και των συνεργείων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών. Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι οι 
καθημερινές σας εργασίες είναι ήδη αρκετά πολύπλοκες. Ως συνεργάτης του εμπορίου χονδρικής και ως 
φίλος του συνεργείου θεωρούμε καθήκον μας και είναι αυτονόητο να σας διευκολύνουμε όσο το δυνατόν σε 
αυτές τις εργασίες. Έτσι, μπορείτε να προγραμματίσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες πιο γρήγορα και 
με μεγαλύτερο κέρδος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ.
Η HELLA PAGID είναι o αξιόπιστος συνεργάτης του εμπορίου 
χονδρικής, που ανταποκρίνεται με ευελιξία στις επιθυμίες των 
πελατών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας και πολύ μεγάλη 
διαθεσιμότητα με σκοπό να επιταχύνει και να απλουστεύσει τις 
εργασίες της επιχείρησης – για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
 
Ως συνεργάτης του εμπορίου χονδρικής, η HELLA PAGID 
επικεντρώνεται σε μια συνεργασία που διαμορφώνεται 
με βάση την εξεύρεση λύσεων και την 
αξιοπιστία. 

Αυτό το καταφέρνουμε με τις 
γρήγορες και προσανατολισμένες 
στον πελάτη από όλες τις απόψεις 
υπηρεσίες, με ικανούς τοπικούς 
συνεργάτες, σκοπός των 
οποίων είναι να κάνουν τις 
δραστηριότητες του εμπορίου 
χονδρικής πιο γρήγορες και πιο 
απλές, με τη μέγιστη ευελιξία και 
ταχύτητα.  
Ο παράγοντας της επιτυχίας μας 
είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε 
δίπλα στους πελάτες μας, γεωγραφικά 
και πνευματικά, μέσω εταιρειών διανομής 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ΦΙΛΟΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ.
Η HELLA PAGID είναι φίλος του συνεργείου, συνδυάζοντας την 
τεχνογνωσία OE και την τεχνική, κάνει τις καθημερινές εργασίες 
πιο γρήγορες, επικερδείς και ασφαλείς μελλοντικά.  
 
Ως φίλος του συνεργείου, σκοπός της HELLA PAGID είναι να 
στηρίζει ιδανικά το συνεργείο των πελατών μας στις καθημερινές 
εργασίες. 

Η τεχνογνωσία μας επιτρέπει την παροχή 
γρήγορου σέρβις, προσανατολισμένο 

στην εξεύρεση λύσεων, σε όλα τα 
τεχνικά ζητήματα που αφορούν τα 

προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε τα 
συνεργεία επί ίσοις όροις, επειδή 
αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματά 
που αντιμετωπίζουν και λόγω 
της εγγύτητάς μας στην αγορά 
μπορούμε να τα στηρίξουμε ανά 
πάσα στιγμή με ταχύτητα και 
ικανότητα.

Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ  
 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
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Η ΔΥΝΑΤΗ ΩΘΗΣΗ  
ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΕ
ΡΒ

ΙΣ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Μάθετε περισσότερα εδώ.
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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE
ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

ΣΕΡΒΙΣ 
PERFORMANCE 
Ιδανικό μας είναι να ενθουσιάζουμε τους 
πελάτες με ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
σέρβις, που είναι προσανατολισμένες 
στην εξεύρεση λύσεων και από τις 
οποίες συνεπώς επωφελούνται όλοι. 
Εδώ περιλαμβάνονται μια γκάμα 
προϊόντων που βασίζεται στις ανάγκες, 
ευέλικτες έννοιες logistics, μόνιμη 
διαθεσιμότητα περισσότερων από 14.000 
προϊόντων, τεκμηριωμένη τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και άμεση και 
πολύ αποτελεσματική διαχείριση πελατών 
για τον κλάδο του εμπορίου χονδρικής.
Με λίγα λόγια: Επωφελείστε από την 
εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας, 
την άριστη γκάμα υπηρεσιών και την 
ολοκληρωμένη προσφορά ενός παρόχου 
συστημάτων φρένων στην ανεξάρτητη 
αγορά ανταλλακτικών.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE
RELIANCE

Κανένας τομέας δεν έχει περισσότερες 
απαιτήσεις από τους προμηθευτές του από 
την αυτοκινητοβιομηχανία.  
Για αυτόν το λόγο είναι μεγάλη διάκριση 
το γεγονός ότι κατασκευαστές οχημάτων 
σε ολόκληρο τον κόσμο δείχνουν την 
εμπιστοσύνη τους στις μάρκες OE, HELLA 
και PAGID, εξοπλίζοντας τα αυτοκίνητά 
τους με τα προϊόντα τους. Υπάρχει 
καλύτερη απόδειξη για την ανώτερη 
τεχνογνωσία OE της HELLA PAGID και την 
απόλυτη αξιοπιστία των προϊόντων μας;

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ 
TRUST

Σε όλα τα προϊόντα:  
Τεχνολογία τελευταίας γενιάς. 
Σε όλες τις προσφορές:  
Μια εποικοδομητική συμβολή για την 
επιτυχία.  
Σε όλες τις ηπείρους:  
Μια αξιόπιστη μάρκα. 

Όλα αυτά χαρακτηρίζουν την HELLA 
PAGID. Μια κοινοπραξία που συνδυάζει 
σε μία εταιρεία την εμπειρία δεκαετιών 
στον πρωτότυπο εξοπλισμό και την 
τεχνογνωσία περισσότερων από 60 
χρόνων στον τομέα των φρένων. 
Συγχρόνως, συνεργάτης και φίλος, 
από τα ισχυρά επιτεύγματα του οποίου 
επωφελούνται καθημερινά ο κλάδος του 
εμπορίου χονδρικής και τα συνεργεία.
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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ  
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ  
ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Οι λόγοι της επιτυχίας της HELLA PAGID είναι πολλοί. Ένας 
από αυτούς είναι η φιλοδοξία μας να είμαστε πάντα ένα 
βήμα μπροστά από την αγορά. Και είμαστε περήφανοι που 
καταφέρνουμε ξανά και ξανά να πετυχαίνουμε αυτόν το στόχο 
μας. 

Η βάση για αυτό είναι ο συνεχής διάλογος των μητρικών 
εταιρειών μας με την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό μας επιτρέπει 
να ενσωματώσουμε άμεσα τις επιθυμίες των καταναλωτών και 
την εμπειρία της βιομηχανίας στη συμπεριφορά των φρένων, της 
φθοράς και της άνεσης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία 
των επώνυμων προϊόντων μας.  
Άλλη μια δυνατή βάση αυτής της προσανατολισμένης στο 
μέλλον δυναμικής είναι το κέντρο έρευνας και ανάπτυξής μας. 
Εδώ σχεδιάζονται καινοτομίες, ελέγχονται εξονυχιστικά και 
δοκιμάζονται υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμη και οι ακραίες προκλήσεις.
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Ένα παράδειγμα για αυτό είναι η απαιτούμενη από τον 
αμερικάνικο νόμο αντικατάσταση και μείωση του ποσοστού 
χαλκού των τακακιών των φρένων.

Μια πραγματική πρόκληση που η ομάδα μας ανέλαβε και 
αντιμετώπισε με επιτυχία. Μετά από μια πολύ εντατική διαδικασία 
ανάπτυξης, πολλά πειράματα και επιτόπιες δοκιμές, οι μηχανικοί 
και οι τεχνικοί μας κατάφεραν να αναπτύξουν ένα υλικό τριβής 
που εξασφαλίζει στα νέα τακάκια φρένων χωρίς χαλκό τις ίδιες 
εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά τη φθορά και την τριβή, με τα 
τακάκια που περιέχουν χαλκό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της τεχνολογίας του μέλλοντος της HELLA PAGID και μια λογική 
εξήγηση της μόνιμης παγκόσμιας επιτυχίας από την οποία 
ωφελείται τόσο το εμπόριο χονδρικής όσο και τα συνεργεία.

Εξειδίκευση στην πρώτη τοποθέτηση εξοπλισμού 
 ➔ Ασυναγώνιστη τεχνολογία πέδησης
 ➔ Αξιόπιστη ποιότητα
 ➔ Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων
 ➔ Εξοπλισμός κάθε είδους κατασκευαστή οχημάτων

Οι κατασκευαστές επώνυμων προϊόντων HELLA και PAGID 
είναι εδώ και πολλές δεκαετίες κατασκευαστές πρωτότυπου 
εξοπλισμού για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.  
Με την ίδρυση της κοινοπραξίας HELLA PAGID συνδυάστηκε η 
τεχνογνωσία και των δύο εταιρειών και έγινε διαθέσιμη και στην 
ελεύθερη αγορά ανταλλακτικών. 
Από την αρχή αυτής της μοναδικής, επιτυχημένης εταιρικής 
σχέσης, οι διανομείς και τα συνεργεία μάς έχουν δείξει την 
εμπιστοσύνη τους, γιατί μπορούν να βασίζονται σε εμάς με κάθε 
τρόπο.  
Προτιμούν την ολοκληρωμένη προσφορά μας, η οποία καλύπτει 
όλες τους τις ανάγκες με τις εξελιγμένες λύσεις της. Γνωρίζουν ότι 
κατανοούμε τις ανάγκες τους, επειδή βρισκόμαστε πάντα δίπλα 
στον πελάτη. Ενθουσιάζονται με το σέρβις που ξεπερνάει και τις 
υψηλότερες απαιτήσεις. 

ΣΕ
ΡΒ

ΙΣ

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE
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HELLA
 ➔ Προμηθευτής για πάνω από 100 χρόνια πρωτότυπου 

εξοπλισμού αυτοκινήτων 
 ➔ Συνεργάτης καινοτομίας με τεχνογνωσία OE στον 

τομέα φωτισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων
 ➔ Διεθνές δίκτυο ανάπτυξης με έδρα το Lippstadt 
 ➔ Πάνω από 7.000 συνεργάτες παγκοσμίως στον τομέα 

της έρευνας και της ανάπτυξης 
 ➔ Παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής, κατασκευής και  

logistics 
 ➔ 636 εκατ. € επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη 

το οικονομικό έτος 2016/17

PAGID
 ➔ Πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας ως κατασκευαστής 

πρωτότυπου εξοπλισμού για τακάκια φρένων
 ➔ Η TMD Friction είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

παγκοσμίως κατασκευαστές τακακιών φρένων με 
εγκαταστάσεις κυρίως  στην Ευρώπη

 ➔ Παραγωγή πάνω από 1 εκατομμυρίων τακακιών 
φρένων την ημέρα

 ➔ 40 οχήματα δοκιμής διανύουν πάνω από 3 
εκατομμύρια χιλιόμετρα ανά έτος

 ➔ Επένδυση άνω των 20 εκατομμυρίων € ανά έτος στην 
έρευνα και ανάπτυξη

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –  
ΚΑΛΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
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ΣΕ
ΡΒ

ΙΣ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

HELLA ΚΑΙ PAGID.
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΩΝ ΜΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΗΜΗ.

Εστίαση στον πελάτη, προσανατολισμός στο 
μέλλον, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη  

– αυτά είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 
μιας δυνατής μάρκας. 

Συνεπώς, είναι λογικό να καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

συνεργατών μας σε ένα δυναμικό περιβάλλον αγοράς. Οι πελάτες μας 
μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι προσδοκίες τους δεν θα διαψευστούν. Δικαίως, 

η μάρκα HELLA PAGID στο εμπόριο χονδρικής και στα συνεργεία είναι εδώ και πολύ 
καιρό συνώνυμη με την προοδευτική τεχνολογία, τα καινοτόμα προϊόντα και τη μεγάλη 
διαθεσιμότητά τους.

Προκειμένου οι πελάτες μας να επεκτείνουν συνεχώς το πεδίο δράσης τους και 
να αξιοποιούν καλύτερα τις ευκαιρίες της αγοράς, δεν τους εγγυόμαστε μόνο την 
τεχνογνωσία OE, την κορυφαία ποιότητα και εξαιρετική γκάμα προϊόντων, αλλά και το 
επαγγελματικό σέρβις με εξαιρετικές υπηρεσίες logistics και επαγγελματική υποστήριξη 
πωλήσεων.

Συμπέρασμα: Δύο ισχυρές μάρκες ΟΕ ενωμένες σε μια κοινοπραξία που μπορείτε να  
εμπιστευτείτε. Ως εκ τούτου, μπορούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και μελλοντικές 
προκλήσεις με ηρεμία και αισιόδοξες προσδοκίες.
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ΣΕΡΒΙΣ

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.  
ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
Χάρη στο παγκόσμιο δίκτυό μας με το μεγάλο αριθμό αποκεντρωμένων αποθηκών 
παγκοσμίως, καθώς και τις εξαιρετικές υπηρεσίες logistics, μπορούμε, για παράδειγμα, 
να μειώσουμε τον χρόνο παράδοσης στο ελάχιστο. Έτσι, διαθέτουμε τις ιδανικές 
προϋποθέσεις για μόνιμη υψηλή διαθεσιμότητα των προϊόντων μας και προσφέρουμε 
επιπλέον στους πελάτες μας κορυφαίες επιδόσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την 
αξιοπιστία και το σέρβις.

Κέντρο στο Lippstadt
Εγκαταστάσεις SCs σε όλον τον κόσμο

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΕΡΒΙΣ

 ➔ Εξαιρετικές υπηρεσίες logistics
 ➔ Επαγγελματική υποστήριξη πωλήσεων 

Κεντρική αποθήκη / κέντρα στο Erwitte και τη 
Σαγκάη
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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ OE

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

ΣΕ
ΡΒ

ΙΣ

Σέρβις και εξυπηρέτηση
 ➔ Customer Service Center

• Πληροφορίες καταλόγου και γκάμας προϊόντων
• Συμβουλευτική παραγγελιών και παραδόσεων
• Ερωτήσεις logistics

 ➔ Αιτήματα εγγύησης προσανατολισμένα στον πελάτη
 ➔ Επαγγελματικές επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις
 ➔ Εμπορικές πληροφορίες σχετικά με το  

HELLA Partner World

Τεχνικό σέρβις
 ➔ Τεχνικές πληροφορίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή,  

όπου και αν βρίσκεστε
• Αποδοτική υποστήριξη για τις καθημερινές σας 

δραστηριότητες!
 ➔ Λεπτομερείς πληροφορίες για νέα προϊόντα

• Η διαδικτυακή πύλη για τα συνεργεία HELLA Tech World 
περιλαμβάνει μια ευρεία βάση πληροφοριών με σύγχρονα 
τεχνικά δεδομένα υψηλής ποιότητας, πρακτική εκπαίδευση 
και μια εξειδικευμένη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας  
(www.hella.com/techworld).

• Το "BrakeGuide" στη διαδικτυακή μας πύλη σας οδηγεί 
σύντομα και στοχευμένα στο προϊόν που ψάχνετε  
(www.brakeguide.com).

 ➔ Υποδείξεις για τη συντήρηση και τη συναρμολόγηση
 ➔ Υλικά υποστήριξης πωλήσεων

Εφοδιαστική
 ➔ Για εσάς σε απόθεμα:  

Προϊόντα υψηλής ποιότητας με μεγάλη διαθεσιμότητα
 ➔ Απλά και γρήγορα σε εσάς ή τους πελάτες σας

• Πάνω από 14.000 προϊόντα
• Πάνω από 95% διαθεσιμότητα
• Κέντρα logistics στη Γερμανία και την Ασία, καθώς και σε 

τοπικές αποθήκες παγκοσμίως
 ➔ Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών και παραγγελιών
 ➔ Ευέλικτες λύσεις προϊόντων και logistics για τους πελάτες 

μας

Υποστήριξη στις πωλήσεις 
Καλή διαφήμιση για καλές δουλειές

 ➔ Φυλλάδια
 ➔ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 ➔ Βίντεο
 ➔ Τεχνικό μάρκετινγκ
 ➔ Υποστήριξη διαφημιστικών εκστρατειών
 ➔ Πολλά άλλα διαφημιστικά μέσα για το συνεργείο και το 

εμπόριο χονδρικής

Η HELLA PAGID, με την πλήρη γκάμα των 
προϊόντων της στον τομέα των συστημάτων φρένων 
και σε στενή συνεργασία ως συνεργάτης του 
εμπορίου χονδρικής και ως φίλος του συνεργείου, 
συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση της 
ασφάλειας στους δρόμους μας. 

Και έτσι θα συμβαίνει και στο μέλλον.  
Το υποσχόμαστε!
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ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΑΣ  
ΕΚΤΙΜΟΥΝ
Είναι άλλο πράγμα να πιέζεις για περισσότερη οδική ασφάλεια και άλλο να εργάζεσαι 
πρακτικά κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών ώστε να γίνονται οι δρόμοι κάθε 
μέρα και λίγο πιο ασφαλείς. Για παράδειγμα, με καινοτόμα προϊόντα φρένων που έχουν 
ελεγχθεί, εξεταστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, πριν από τη 
διάθεσή τους στην αγορά. 

Και αυτό ακριβώς κάνουμε και μάλιστα με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία.  
Εξάλλου, η HELLA PAGID δεν είναι τυχαία διεθνώς αναγνωρισμένος κατασκευαστής 
πρωτότυπου εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία και ταυτόχρονα ένας από τους 
κορυφαίους προμηθευτές συστημάτων φρένων στην ανεξάρτητη αγορά ανταλλακτικών. 
Το γεγονός ότι σχεδόν το 100% του ευρωπαϊκού πληθυσμού οχημάτων καλύπτεται από 
τακάκια δισκόφρενων HELLA PAGID λέει βέβαια πολλά για την ποιότητα των προϊόντων 
μας και την ποικιλία της γκάμας μας. Οι τέσσερις βασικοί άξονες είναι: Υδραυλικά 
συστήματα φρένων, φθειρόμενα εξαρτήματα, καθώς και υγρά και αξεσουάρ.

Όσον αφορά τα πραγματικά γεγονότα.  
Σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας της HELLA PAGID όμως είναι επίσης και ο 
ανθρώπινος παράγοντας, που σημαίνει: Η πιο σημαντική βάση για την επιτυχία μας είναι 
και θα συνεχίσει να είναι, η δίκαιη και υπεύθυνη συνεργασία με τους πελάτες μας στο 
συνεργείο και το εμπόριο. Στις δικές τους τεχνικές γνώσεις, στη δική τους απόδοση και 
αφοσίωση βασιζόμαστε και ως αντάλλαγμα εκείνοι παίρνουν από εμάς αυτά που έχουν 
μάθει να περιμένουν από την HELLA PAGID: Κορυφαία ποιότητα μεγάλης διάρκειας ζωής 
και πλήρη εξυπηρέτηση που τους δίνει την καλύτερη ευκαιρία σήμερα και στο μέλλον να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό.
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ΚΑΛΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  
ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  
14.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ!

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Είναι σίγουρο ότι διαθέτουμε το κατάλληλο 
προϊόν. Με πάνω από 14.000 προϊόντα, 
είμαστε ο συνεργάτης στον οποίο μπορείτε να 
βασιστείτε στους τομείς: 

Φθειρόμενα εξαρτήματα
 ➔ Συνολικά πάνω από 5.500 προϊόντα
 ➔ Εξαιρετικά μεγάλη κάλυψη της αγοράς, 

σε ποιότητα κατασκευαστή πρωτότυπου 
εξοπλισμού

 ➔ Γρήγορη προσθήκη των νέων προϊόντων 
στον κατάλογο

 ➔ Υψηλή ποιότητα δεδομένων σε όλα τα 
δεδομένα καταλόγου και TecDoc 

Υδραυλικά φρένων
 ➔ Συνολικά πάνω από 5.000 προϊόντα
 ➔  Καλή κάλυψη της αγοράς στην ποιότητα 

κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού
 ➔  Υψηλή ποιότητα δεδομένων σε όλα τα 

δεδομένα καταλόγου και TecDoc 

Υγρά και αξεσουάρ
 ➔  Ο κατάλογος υγρών περιλαμβάνει υγρά 

φρένων, καθαριστικά φρένων, καθώς 
και πάστες συναρμολόγησης σε δοχεία 
διαφόρων μεγεθών

 ➔  Η HELLA PAGID διαθέτει περισσότερα 
από 600 αξεσουάρ για τακάκια φρένων, 
δαγκάνες φρένων και σιαγόνες φρένων 
στον κατάλογο προϊόντων 
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Υγρό φρένων
 ➔ Πολύ υψηλό σημείο ζέσης
 ➔  Διατίθεται ως DOT 3/ DOT 4/ DOT 4, 

PRO LV (low viscosity)/ DOT 5.1
 ➔ Οι προδιαγραφές DOT υπερκαλύπτονται

Καθαριστικό φρένων
 ➔  Εξαλείφει το λάδι, το γράσο, τους 

ρύπους και το υγρό φρένων χωρίς 
κατάλοιπα

 ➔  Καθαρίζει όλα τα μέρη των φρένων, του 
συμπλέκτη και του κιβωτίου ταχυτήτων, 
τη μίζα και το δυναμό, το καρμπυρατέρ, 
τις αντλίες βενζίνης και τα μέρη του 
κινητήρα

 ➔  Δεν αφήνει κατάλοιπα και δεν περιέχει 
χλωριωμένους διαλύτες

 ➔ Δεσμεύει τη σκόνη φρένων

Πάστα συναρμολόγησης
 ➔  Δεν είναι αγώγιμη
 ➔  Κατάλληλη για ABS
 ➔  Διευκολύνει τη συναρμολόγηση

Επαφές προειδοποίησης
 ➔ Πάνω από 220 προϊόντα
 ➔  Ανάπτυξη προγράμματος συμβατή με τα 

τακάκια δισκόφρενων
 ➔ Υψηλή αντίσταση στη θερμότητα

Σετ αξεσουάρ
 ➔ Πάνω από 550 προϊόντα για 

δισκόφρενα και ταμπουρόφρενα
 ➔ Ανάπτυξη προγράμματος συμβατή με τα 

τακάκια φρένων
 ➔ Υψηλή ακρίβεια προσαρμογής

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΩΝ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Δαγκάνες δισκόφρενων
 ➔ Πάνω από 2.000 δαγκάνες φρένων
 ➔  Δαγκάνα φρένων αντικατάστασης, 

ως μια φιλική προς το περιβάλλον και 
οικονομικά συμφέρουσα εναλλακτική 
λύση

 ➔  Γενική αντικατάσταση όλων των 
στοιχείων και των ελαστικών 
εξαρτημάτων που σχετίζονται με την 
ασφάλεια

Σωληνάκια φρένων
 ➔ Πάνω από 900 σωληνάκια φρένων
 ➔ Εξαιρετική δύναμη παλμού
 ➔ Δυνατές συνδέσεις σωλήνων
 ➔ Η προδιαγραφή SAEJ1401 

υπερκαλύπτεται

Κυλινδράκια τροχών
 ➔ Πάνω από 370 κυλινδράκια τροχών
 ➔  Αλουμινένια κυλινδράκια τροχών: 

Μικρότερο βάρος,  
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

 ➔ Κυλινδράκια τροχών με και χωρίς 
ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης 

Κεντρικές αντλίες φρένων
 ➔ Πάνω από 550 κεντρικές αντλίες 

φρένων
 ➔ Διαθέσιμες οι τελευταίες γενιές
 ➔  Υψηλή απόδοση, μικρές αποστάσεις 

κλεισίματος και μικρή απορρόφηση 
όγκου 

Καλώδια φρένων στάθμευσης
 ➔ Πάνω από 1.000 καλώδια φρένων 

στάθμευσης
 ➔  Τα καλώδια του χειρόφρενου 

προσαρμόζονται στο εκάστοτε όχημα 
και σύστημα φρένων

Καλώδια συμπλέκτη
 ➔ Πάνω από 230 καλώδια συμπλέκτη
 ➔  Τα καλώδια του συμπλέκτη 

προσαρμόζονται στο εκάστοτε όχημα 
και σύστημα φρένων

Δισκόφρενα
 ➔  Πάνω από 2.500 δίσκοι φρένων  

(από αυτούς πάνω από 720 με 
επίστρωση)

 ➔  Ποσοστό κάλυψης: > 98% των 
οχημάτων*

 ➔ Κυρίως δίσκοι φρένων με επίστρωση
 ➔ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Δεν σκουριάζουν και 

τοποθετούνται άμεσα
 ➔ Μεγάλη ποικιλία δίσκων φρένων 

υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα 
 ➔ Συμμόρφωση με την οδηγία ECE-R90 

σε όλη την γκάμα των προϊόντων

Τακάκια φρένων
 ➔ Πάνω από 2.300 τακάκια φρένων
 ➔  Ποσοστό κάλυψης: > 99% των 

οχημάτων*
 ➔  Περισσότερα από 35 διαφορετικά μέτρα 

μείωσης θορύβου

Ταμπούρα φρένων
 ➔ Πάνω από 300 ταμπούρα φρένων
 ➔ Εξαιρετική απόδοση
 ➔ Μεγάλη διάρκεια ζωής
 ➔ Κατασκευασμένα από υψηλής 

ποιότητας χυτοσίδηρο

σιαγόνων φρένων
 ➔  Πάνω από 400 σιαγόνες φρένων  

(από αυτές 195 προσυναρμολογημένες)
 ➔  Ποσοστό κάλυψης: > 95% των 

οχημάτων*
 ➔ Πάνω από 230 κιτ σιαγόνων φρένων

ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

* Δυτική Ευρώπη
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