
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Behr Hella Service παρουσιάζει τον νέο κατάλογο ψύξης κινητήρα για 

επιβατικά και ελαφρά φορτηγά 

• 

• 

Περισσότεροι από 3.700 κωδικοί για πάνω από 90 κατασκευαστές  

Ψυγεία, ανεμιστήρες, κιτ αντλίας νερού και μεμονωμένες αντλίες νερού 

Schwäbisch Hall, 17 Οκτωβρίου 2017. Ο νέος κατάλογος ψύξης κινητήρα 2018/2019 παρουσιάζει την 

σειρά προϊόντων της Behr Hella Service για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά και καλύπτει περισσότερους 

από 3.700 κωδικούς για πάνω από 90 κατασκευαστές και με 473 νέες προσθήκες. Ο κατάλογος 

επικεντρώνεται στην εκτενή σειρά κωδικών ανά όχημα. Παραδείγματα αυτών είναι τα ανταλλακτικά όπως 

ψυγεία και ανεμιστήρες ψυγείων καθώς και εύχρηστα κιτ αντλιών νερού και μεμονωμένων αντλιών νερού. 

Τα περιεχόμενα από την αρχή του καταλόγου δίνουν στον αναγνώστη μια επισκόπηση για εύκολη και 

γρήγορη πλοήγηση στις περίπου 1.400 σελίδες του. Όλα τα προϊόντα Behr Hella Service 

παρουσιάζονται εδώ και ταξινομούνται σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων. Τα νέα προϊόντα 

επισημαίνονται με ειδική σήμανση και αναγνωρίζονται με μια ματιά.   

 

Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στα Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 

Τούρκικα, Πολωνικά και Ρωσικά. Τα συνεργεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να τον αποκτήσουν 

από τον Νοέμβριο του 2017 και μετά, είτε από τον εμπορικό τους συνεργάτη, είτε απευθείας από 

την HELLA. 

 

 

 

More information at www.behrhellaservice.com. 
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Σημείωση:  

Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

www.hella.com/press 

 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή 
επιχείρηση, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 
100 σημεία σε περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει 
είδη φωτισμού και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και υπηρεσιών εντός της 
Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών συστημάτων των 
οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα που 
εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις 
περίπου. € 5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας 
από τους κορυφαίους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο 
και μία από τις 100 μεγαλύτερες Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε: 

Mr. Lefteris Magioglou 

Product Manager 

Electra Hella’s S.A. 

246 Syngrou Av. 

Phone: +30 2109531690 

Fax: +30 2109531697 

l.magioglou@electra-hellas.gr 

www.hella.gr 


