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Hella Pagid profiteert van nieuwe productiefabriek voor 

remblokken 

Automotive-leverancier TMD Friction breidt capaciteiten uit in Essen 

Nieuwegein, augustus 2018. TMD Friction, een van de moederbedrijven van HELLA 

Pagid en een van de grootste fabrikanten van remblokken in de wereld, staat op het 

punt om de productie te centraliseren op de locatie in Essen, Duitsland. De specialist in 

remsystemen zal onmiddellijk profiteren van de nieuwe hoofd productiefabriek, waar het 

hoofdkantoor van Hella Pagid zich bevindt, aangezien de nieuwe fabriek een deel van 

de remblokken van haar portfolio produceert. Hiermee kan Hella Pagid haar rol als 

toonaangevende leverancier van remdelen voor de aftermarket verder voortzetten. 

Op dit moment produceert TMD Friction in Essen jaarlijks 23 miljoen remblokken; na 

uitbreiding van de fabriek wordt een productie tot 65 miljoen remblokken per jaar 

verwacht, alleen in Essen. "We zijn trots op de investeringen bij ons moederbedrijf in 

Duitsland en kijken er naar uit om onze klanten producten te bieden van een grote 

fabrikant van originele apparatuur", zegt Thomas Gorkow, Directeur 

Productmanagement & Marketing bij Hella Pagid. 

De nieuwe productielocatie zal bovendien worden voorzien van een moderne 

grondstofmenginstallatie met de modernste technologieën. Een groot deel van het 

remblokportfolio is al omgezet naar kopervrije en koperarme remblokken. Door gebruik 

te maken van de nieuwste technieken, zal Hella Pagid haar doel bereiken om 

wereldwijd compleet kopervrije remblokken te distribueren, ruim voor de wettelijk 

gestelde deadline van 2025. 

Hella Pagid levert meer dan 2.300 Europese remblokken aan en dekt daarmee 99 

procent van de Europese voertuigenvoorraad. Het assortiment van het bedrijf omvat 

daarnaast slijtagedelen, remhydrauliek, vloeistoffen en accessoires. Verkoopbedrijven 

en magazijnen over de hele wereld en logistieke locaties in Duitsland en Azië zorgen 

ervoor dat producten snel bij groothandels en werkplaatsen terechtkomen. Bovendien 
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kunnen monteurs rekenen op een snelle en competente klantenservice. Actuele 

technische informatie en praktijkgerichte tips zijn gratis en snel beschikbaar via HELLA 

Tech World (www.hella.com/techworld). 

 

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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