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HELLA ontvangt Daimler Supplier Award 2016 

Een award voor kwaliteit en exclusieve serieproductie van multibeam LED-
koplampen in de huidige E-Klasse. 

Nieuwegein, mei 2017. Begin dit jaar ontving HELLA de “Daimler Supplier Award 

2016” in de categorie: Kwaliteit. Eenmaal per jaar rijkt Daimler awards uit aan 

geselecteerde leveranciers die opvielen dankzij hun uitstekende prestaties en 

samenwerking. De bestuursleden van Daimler AG en de hoofden van de 

inkoopafdelingen prezen HELLA voor de professionele kwaliteitsprestatie tijdens de 

opstartfase én serieproductie van de innovatieve Multibeam LED-koplampen in de 

nieuwe E-Klasse  

"We zijn blij met deze award en zijn er trots op dat we in samenwerking met Daimler zo 

een innovatief en technisch complex product als de Multibeam LED-koplamp 

gerealiseerd hebben", aldus Voorzitter en CEO Dr. Rolf Breidenbach bij het in 

ontvangst nemen van de award namens HELLA. "Dit is vooral het resultaat van de zeer 

vertrouwde samenwerking tussen beide bedrijven, op alle niveaus. '' 

De Multibeam LED-koplamp wordt momenteel gebruikt in de Mercedes E-Klasse. Elke 

koplamp beschikt over 84 led's op drie niveaus, die individueel kunnen worden bediend. 

De lichtverdeling past zich dus aan de verkeer-, weer- en wegsituatie aan.  

Om de innovatieve lichttechniek te produceren met de vereiste nauwkeurigheid en 

kwaliteit heeft toeleverancier HELLA met name geïnvesteerd in de fabriek in Lippstadt, 

Duitsland. Het bedrijf produceert andere versies van de koplamp in Slowakije en bij een 

joint venture onderneming in China. 

 

De tekst van dit persbericht vindt u ook terug op www.hella.nl.  

Overeenkomstig beeldmateriaal vindt u in onze persdatabase onder: www.hella-

press.com. 
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HELLA BENELUX BV is onderdeel van een wereldwijde, onafhankelijke 

familieonderneming met 35.000 werknemers en 125 vestigingen in meer dan 35 

landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lippstadt, Duitsland. HELLA richt zich op de 

drie pijlers: Parts, Tools & Services, door middel van een voortdurend groeiend 

productassortiment, professionele werkplaatsuitrusting en eersteklas service. Met meer 

dan 33.000 producten biedt HELLA een buitengewoon uitgebreid programma aan 

voertuigspecifieke onderdelen, universele onderdelen en accessoires. In verschillende 

joint ventures zijn bovendien complete voertuigmodules, aircosystemen en boordnetten 

ontstaan. Dankzij 6.000 wetenschappelijke onderzoekers en productontwikkelaars is 

HELLA één van de belangrijkste innovatiepioniers op de markt. De service van HELLA 

vertaalt zich door professionele ondersteuning aan de werkplaats d.m.v. trainingen, 

technische informatie en een hotline alsmede intensieve betrokkenheid binnen het 

Hella Service Partner garageconcept. Bovendien behoort het HELLA concern met een 

omzet van 6,4 miljard euro (boekjaar 2015/2016) tot de top 40 van wereldwijd actieve 

autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële ondernemingen in Duitsland. 
 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Linda Steehouwer 
Communicatie 
Celsiusbaan 2  
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein  
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
www.hella.nl 
    

 

mailto:bnl.communication@hella.com
http://www.hella.nl/

