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HELLA op Automechanika 2018: OE-competence meets 
diagnostics 

• HELLA en Hella Gutmann Solutions voor het eerst met gezamenlijke stand in 
Hal 9 

• Op weg naar de Werkplaats 4.0: dagelijkse trainingen in het HELLA Academy 
Forum op de HELLA beursstand 

• mega macs 77: dit Hella Gutmann state-of-the-art product toont de toekomst 
van diagnosestellen aan voertuigen 

Nieuwegein, juli 2018. Op Automechanika 2018 in Frankfurt, de toonaangevende 

handelsbeurs voor de automotive aftermarket, presenteert verlichtings- en 

elektronicaspecialist HELLA van 11 tot 15 september 2018 voor de eerste keer haar 

verzamelde expertise voor de werkplaatsactiviteiten in Hal 9, Stand A88. Onder het 

motto “OE competence meets diagnostics” zullen de merken HELLA, Hella Gutmann, 

Hella Pagid en Behr Hella Service bijzondere producten, oplossingen voor 

werkplaatsuitrusting en technologieën van de toekomst presenteren op hun 

gezamenlijke, 1.500 vierkante meter grote stand. 

Als vriend van de onafhankelijke werkplaats verklaart de verhuizing van HELLA van de 

vroegere beurslocatie in Hal 3 hoe belangrijk het voor de groep is om dicht bij de 

werkplaats te staan. In de hallen 8 en 9 staat de basisuitrusting centraal dat voor 

werkplaatsen onmisbaar is om hun dagelijkse werkzaamheden efficiënt en 

concurrerend uit te kunnen voeren. Hieronder vallen systeem- en 

onderdeelcompetenties op het gebied van elektronica, verlichting, thermomanagement 

en remmen, naast apparatuur voor diagnose, kalibratie, meten van uitlaatgassen en 

afstellen van koplampen.  

Bezoekers aan de stand van HELLA zullen een overzicht krijgen van de state-of-the-art 

automotive technologieën en het actuele werkplaatsgereedschap, zoals de mega macs 

77. Dit technologisch hoogwaardige product laat zien in welke richting diagnosestellen 

zich ontwikkelt. In aanvulling op de presentaties van de product-highlights zullen 
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dagelijkse trainingen in het Academy Forum op de HELLA stand laten zien welk 

verband er bestaat tussen technologieën en reparatieoplossingen. De trainingen bieden 

inzicht in de huidige status van diagnosetechnologie en laten zien hoe de Werkplaats 

4.0 eruitziet. Zo zullen technici bijvoorbeeld bij hun werkzaamheden informatie en 

reparatieondersteuning opvragen via nieuwe, digitale wegen die ze direct in hun 

gezichtsveld laat weergeven. Er zal ook een presentatie zijn over een slimme oplossing 

voor Over-The-Air ontvangst van mobiele data en de calculatie en generatie van 

lucratieve opdrachten. 

Beleef HELLA op de Automechanika van 11 tot 15 september 2018: Hal 9, Stand 

A88.  

HELLA-persconferentie: dinsdag 11 september 2018, 15.00 - 15.30 uur (lokale tijd) op 

de HELLA-beursstand. 

 

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. 

HELLA BENELUX BV is onderdeel van een wereldwijde, onafhankelijke familieonderneming 

met 38.000 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 bijna 7.000 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 6,6 miljard euro (boekjaar 2016/2017) tot de top 40 van wereldwijd actieve 

autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële ondernemingen in Duitsland. 
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Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Robin de Lange / Linda Steehouwer 
Communicatie 
bnl.communication@hella.com 
 
Celsiusbaan 2  
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein / Nederland 
+31 (0)30 60 95 611  
 
Langlaarsteenweg 168 
2630 Aartselaar / België 
+32 (0)3 887 97 21    

 


