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Nieuw ADAS kalibratiesysteem als primeur op AutoTechnica 

2020 

Blijf up-to-date en breng een bezoek aan AutoTechnica in Brussels Expo 

 

Nieuwegein, februari 2020. Vier dagen lang kunnen bezoekers alle innovaties voor 

automotive & aftersales ontdekken tijdens dé belangrijkste vakbeurs in de Benelux. Een 

must voor alle autoprofessionals. AutoTechnica vindt dit jaar plaats van 29 maart tot en 

met 1 april 2020 in Brussels Expo. HELLA Benelux BV nodigt relaties graag uit een 

bezoek te brengen aan de stand: hal 7, standnummer C07.  

Een groot deel van het assortiment van HELLA zal terug te vinden zijn op de stand. 

Van gloeilampen tot waarschuwingsverlichting. Van sensoren tot starters & 

alternatoren. Maar ook innovatieve OE-verlichtingstechnologieën, hoogste kwaliteit 

remblokken, diagnose oplossingen en test- en afstelgereedschap mogen natuurlijk niet 

op de stand ontbreken.  

Als primeur toont HELLA voor het eerst in België de CSC-Tool Second Edition. Deze 

nieuwe Camera & Sensor Calibration Tool voor ADAS kalibraties heeft een aantal 

belangrijke wijzigingen ondergaan waardoor hij klaar is voor de toekomst. Zo is het 

apparaat nu ook geschikt om te combineren met een wieluitlijnsysteem, wat zorgt voor 

een duurzame inzetbaarheid en een korte terugverdientijd.  

Uiteraard gelden tijdens de beurs aantrekkelijke beursacties. Bezoekers kunnen de 

aanschaf van een diagnoseapparaat terug verdienen of een SmartWatch bekomen. 

 

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

 

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is een wereldwijd vertegenwoordigd, 

beursgenoteerd familiebedrijf met meer dan 125 locaties in ruim 35 landen. Met een omzet van 

7 miljard euro in het fiscale boekjaar 2018/2019 en 39.000 medewerkers, is HELLA één van de 

http://www.hella.nl/
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leidende toeleveranciers in de automotive. HELLA is gespecialiseerd in innovatieve 

verlichtingssystemen en voertuigelektronica en is hiermee al meer dan 100 jaar een belangrijke 

partner voor de automotive industrie. Binnen het segment Special Applications ontwikkelt, 

produceert en verkoopt HELLA daarnaast verlichtings- en elektronicaproducten voor speciale 

voertuigen. 

 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA Benelux BV 
Linda Steehouwer 
Marketing & Communicatie 
Celsiusbaan 2  
3439 NC Nieuwegein / Nederland 
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
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