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A empresa possui uma das maiores organizações de Vendas
para peças, acessórios, diagnósticos e serviços automotivos.
O grupo HELLA está entre os 50 maiores fabricantes de
autopeças do mundo.
Como uma das líderes da indústria automotiva, a HELLA
é reconhecida por reﬂetir suas idéias e enfrentar grandes
desaﬁos em busca de produtos cada vez melhores. Contando
com mais de 5.800 engenheiros e técnicos trabalhando em pesquisa e desenvolvimento.
Como líderes em campos especíﬁcos no mercado automotivo,
a HELLA também têm ampliado sua gama de produtos,
atuando não somente no seu negócio principal, mas
também em outros segmentos do mercado automotivo.
A HELLA do Brasil Automotive Ltda., estabelecida na cidade
de São Paulo, combina as vantagens de infraestrutura global
com os benefícios de expertise local. Reconhecida como
uma das empresas líderes no desenvolvimento de novas
tecnologias na indústria automotiva, a HELLA do Brasil
oferece aos seus clientes suporte local com a experiência do
aermarket mundial.

LOCALIDADES

EUROPA
Áustria

Grécia

Romênia

Bélgica

Hungria

Rússia

NAFTA / AMÉRICA DO SUL

República Tcheca

Irlanda

Eslováquia

Estados Unidos

Dinamarca

Itália

Eslovênia

México

Finlândia

Holanda

Espanha

Brasil

França

Noruega

Turquia

Alemanha

Polônia

Reino Unido

A HELLA KGaA Hueck & Co. é uma
empresa global e familiar com mais de
34.000 funcionários, em 125 localidades
e presente em mais de 35 países.
A HELLA desenvolve e produz
componentes eletrônicos e iluminação
para o mercado automotivo.

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO
E VENDAS
Escritório de Vendas
Produção
Centro de Desenvolvimento

ÁFRICA

EMIRADOS ÁRABES

África do Sul

Dubai

ÁSIA / OCEANIA
Austrália

Nova Zelândia

China

Filipinas

Índia

Singapura

Japão

Coréia do Sul
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO
DE ILUMINAÇÃO

LÂMPADAS
AUTOMOTIVAS

Na HELLA, os faróis foram os primeiros produtos a
serem produzidos - e eles se mantém como um dos
principais segmentos dentro do nosso crescimento.
Desde o farol de halogênio, uma tecnologia básica,
nosso portifólio cresceu. Incluímos a tecnologia
Xenon há mais de 20 anos, e recentemente o
sistema de LED, a mais nova tecnologia em
iluminação. Para os faróis de Xenon, a HELLA
produz e fornece tanto os modelos com tecnologia
estática quanto a dinâmica que inclui os sistema AFS
(Adaptive Frontlighting System).

Como líder tecnológico no campo da distribuição
inteligente da luz, (sejam elas lâmpadas de farol de
halogênio, xenônio ou de LED total) e como parceiro
de renomados fabricantes de veículos internacionais, a
HELLA sempre atende as mais altas expectativas em
termos de qualidade de produto e desempenho.
Um marco de referência do conjunto de lâmpadas
é: tecnologia superior sem comprometimento da
qualidade, baseado em rigorosos testes. Isso signiﬁca
excelente visibilidade graças à qualidade de luz superior
e às taxas de falhas mínimas graças a produtos duráveis
e com vida útil longa.

Encontre rapidamente o produto que está
procurando: com os nossos catálogos online
que podem ser impressos
Varredura do Código QR
www.hella-brasil.com
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ILUMINAÇÃO AUXILIAR
Dirigir à noite produz condições estressante até
mesmo para os motoristas mais experientes. A visão
é frequentemente sobrecarregada e somente 1/20 da
acuidade visual normal é alcançada ao dirigir à noite.
Muitas obstruções frequentemente se escondem à
distância, assim como animais atravessando a rua,
árvores caídas e outras situações de perigo que
permanecem não detectadas até que seja muito
tarde. As lâmpadas auxiliares da HELLA fornecem
aos motoristas uma faixa maior de visão, iluminando
obstáculos que até mesmo os faróis padrão podem
deixar passar. A principal vantagem para o motorista
é o nível dramaticamente reduzido de diﬁculdade ao
dirigir à noite e a maior segurança.

www.myhellalights.com
Varredura do Código QR
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LÂMPADAS DE TRABALHO

PALHETAS HELLA

Calor, longas horas de operação, impactos e choques.
As condições de operação impõem demandas maiores
às lâmpadas de trabalho. Todas as lâmpadas de
trabalho da HELLA são, portanto, testadas durante
o desenvolvimento e a fabricação para atender às
demandas maiores em termos de qualidade, de modo
que possam alcançar desempenho máximo. A série
completa de produtos pode ser encontrada no catálogo
das Lâmpadas de trabalho que também está disponível
em formato eletrônico em www.hellahd.com.

A marca HELLA é sinônimo de qualidade comprovada e
tecnologia automotiva inovadora, então é natural que a
HELLA desenvolva uma linha de palhetas de limpador
de para-brisa que respeitem essa tradição. Como a mais
nova adição à ampla linha de acessórios, as palhetas
da HELLA oferecem a conﬁabilidade de uma vida útil
mais longa e maior visibilidade para uma condução mais
segura. Para mais informações sobre as palhetas de
limpador de para-brisa visite www.myhellalights.com.
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PRODUTOS
ELÉTRICOS

BOMBAS DE VÁCUO
Redução do consumo de
energia graças ao
funcionamento adaptado ás
necessidades da bomba.
Fomenta a redução das
emissões de CO2,
Independente da tecnologia
do motor de combustão.
Não requer manutenção
(lubriﬁcação a seco e
automática, não requer
ligação com circuito de óleo).

SENSOR DE NÍVEL
DE ÓLEO

HELLA - Também líder em
componentes eletrônicos.
Desenvolvemos produtos especíﬁcos
e fabricamos
componentes eletrônicos de alta
qualidade para veículos de passeio e
veículos pesados. Ao mesmo tempo,
investimos consideravelmente em
pesquisa e desenvolvimento com
o objetivo de saber hoje, o que os
clientes precisam amanhã.

Mais de 17 anos de
experiência no ramo da
monitorização do óleo
do motor e aplicações de
sensor.
Com a medição do nível de
enchimento por ultrassom,
a vareta mecânica de
medição do óleo torna-se
desnecessária;
além disso, é emitido um
alerta se a quantidade de
óleo descer aquém do nível
de enchimento requerido.
Averiguação contínua do
nível de óleo dinâmico e
estático.

PEDAL
PE
EDAL DO ACELERADOR
Medição precisa da posição
graças á tecnologia HELLA
CIPOS® ou através do
potenciômetro.
Vasto Know-how de
aplicação devido á
experiência de produção
desde 1996.
Extenso controle de
qualidade para garantir um
alto nível de
durabilidade.

SENSOR INTELIGENTE
DE BATERIA
Líder de mercado a nivel
mundial
Mais de 30 milhões de
sensores de bateria
inteligentes vendidos e
experiência de produção
desde 2000.
Cálculo preciso do balanco
dos amperes-hora.
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SERVIÇOS DIGITAIS
O site traz uma sessão dedicada de cada um dos
parceiros de negócios da empresa e ajuda os visitantes
a navegar até as páginas corretas, atendendo as
necessidades individuais dos clientes OE e de aermarket,
bem como distribuidores, revendedores e proﬁssionais
de serviço.
APP´S PARA SMARTPHONES E TABLETS

PORTAL
Sitio en Internet + PDF’s

www.hella-brasil.com

HEL
ELLA PAGID
D

www.he
hella
lla-pagid.co
com

HELLA MARINE

www.hellamining.com

www.hella.com/apps

MICROS
SITOS
Farol Auxiliar

Buzinas

Faróis Auxiliares, buzinas,
www.myhellalights.com
lâmpadas, DRL e palhetas

Farol de
Trabalho

Faróis de trabalho, relês,
www.h
ww.he
ellla
laahd
h co
hd.
com
faróis rotativos
Freios

Compresores

Aplicações de palhetas

www.partcat.com/hella

Aplicações de freios

www.highcarbonrotors.
www
s.co
com

Aplicaçõeso de lâmpadas

www.partcat.com
com/he
/hella
lla

MEDIOS SOCIALES

Conﬁgurador dos faróis 90 mm

www.he
hell
lla.com/90mm
m -modules
mm

Facebook

www.facebook.com/hella.brasil

ELIVER - faróis auxiliares

www.hella
la.com/eliv
liver

Facebook

www.facebook.com/hellamining
www.facebook.com/hellamarine
www.facebook.com/hellapagid

YouTube

www.youtube.com/myhellalights

Acessórios

www.hella.com/ttuni
ww
un ng
un

Agricultura

www.hella.com/agro
gr

Ônibus

w
www
.hella.com/bus
us

CATÁLOGOS ON-LINE
Catálogo de peças universais

www.hella.com/upc
ww

Catálogo global

www
w.hella.com/catalo
log
ogue
e

Catálogo especíﬁco por veículo

www.pa
partcat.com/hellaa

Sistema de freios

www.brrake
akeguide.com

INF
N ORMAÇÕES TÉCNICAS
HELLA TECH WORLD

www.hella.com/t
m/techwo
world

Aer
 market Club

www.hellausa.com/a
m/am
mc
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TREINAMENTO TÉCNICO
GRATUITO

CADASTRE-SE AGORA, É
TOTALMENTE GRATUITO!

HELLA TECH WORLD
PARA O MECÂNICO DO FUTURO!
No site da HELLA TECH WORLD você encontrará todo nosso
conhecimento técnico nos campos da iluminação, elétrica,
eletrônica, controle de temperatura, sistemas de freios e
diagnósticos de veículos. E o melhor, tudo está disponível
de forma gratuita, 24 horas 7 dias por semana. (disponível
somente em espanhol ou inglês)
Cadastre-se e comece a adquirir todo nosso conhecimento!!!!

Visita:

www.hella.com/techworld
Ferramentas digitais
do site disponíveis:

Ferramenta Know-how

Informação técnica

Scaneie o código QR a
partir do seu smartphone
ou tablet para visitar o site.

