
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γρηγορότερες επισκευές με την τεχνογνωσία πρώτης τοποθέτησης στα 

ηλεκτρονικά και την διάγνωση 

 Τα ανεξάρτητα συνέργεια επωφελούνται από την τεχνογνωσία της  HELLA στην 

πρώτη τοποθέτηση και το περιεκτικό χαρτοφυλάκιο στα ηλεκτρονικά 

 Εύκολη επίλυση προβλημάτων με τα διαγνωστικά της Hella Gutmann 

Lippstadt, Γερμανία, 6 Φεβρουαρίου 2018. Τα ανεξάρτητα συνεργεία έρχονται αντιμέτωπα με 

τον αυξανόμενο αριθμό των αυτοκινητοβιομηχανιών, οχημάτων και τεχνικών καινοτομιών. 

Προσθέστε σε αυτά τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε ένα 

όχημα. Με σκοπό το αυτοκίνητο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στο δρόμο, η τεχνογνωσία 

στα πεδία των ηλεκτρονικών και της διάγνωσης γίνονται ακόμα πιο σημαντικά, επιπλέον των 

χειρωνακτικών δεξιοτήτων. Σαν «Φίλος του συνεργείου», η HELLA, ειδικός στον φωτισμό και τα 

ηλεκτρονικά, «συντροφεύει» τα συνεργεία  σε όλη την διαδικασία της επισκευής, από την 

παραλαβή του οχήματος και την διάγνωση και με το περιεκτικό χαρτοφυλάκιο στα ηλεκτρονικά 

μέχρι την διαδικτυακή βοήθεια και τις τεχνικές συμβουλές. 

«Στόχος μας είναι η αύξηση του κέρδους για τα συνεργεία», λέει ο Jörg Harjes, επικεφαλής του 

Marketing Independent Aftermarket της HELLA.  «Γι’ αυτό το λόγο παρέχουμε τεχνογνωσία στα 

ηλεκτρονικά διπλά: επιπλέον της τεχνογνωσίας μας στην κατασκευή προϊόντων πρώτης τοποθέτησης 

για πάνω από 60 χρονιά  στα ηλεκτρονικά, παρέχουμε επαγγελματικές και εξειδικευμένες συμβουλές 

στην διάγνωση».  Και τα δυο ωφελούν το aftermarket και τα συνεργεία. 

H τεχνογνωσία μας στα ηλεκτρονικά, για παράδειγμα, περιλαμβάνει τους 24 GHz αισθητήρες ραντάρ 

που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τυφλού σημείου. Οι αισθητήρες ραντάρ είναι 

αξιοσημείωτοι για την μεγάλη ακρίβεια τους και για αυτό έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως. H HELLA παρέχει στα συνεργεία την τέταρτη γενιά των 

αισθητήρων βροχής/φωτός, μια δοκιμασμένη και κορυφαία τεχνολογία. Ο αισθητήρας επιτρέπει πέντε 

λειτουργίες από ένα μόνο προϊόν: μέτρηση βροχής, φωτός, ήλιου και υγρασίας. Και εάν ο αισθητήρας 

χρησιμοποιείται για το HUD (head-up display), εντοπίζει την φωτεινότητα εντός του οχήματος και 

προσαρμόζει την φωτεινότητα απεικόνισης στις υπάρχουσες συνθήκες.  
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Το εύρος των κορυφαίων ηλεκτρονικών είναι όμως το ένα στοιχείο για την γρήγορη επιστροφή 

των αυτοκίνητων στον δρόμο. Η επίλυση των προβλημάτων κατά την παραλαβή του οχήματος 

είναι καθοριστική. Με αυτή την αρχή, ο εξοπλισμός συνεργείου πρέπει να προσαρμόζεται στις 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Τα κορυφαίας τεχνολογίας διαγνωστικά της  Hella Gutmann 

επιτρέπουν στους μηχανικούς να εντοπίζουν γρήγορα τους κωδικούς σφαλμάτων στις μονάδες 

ελέγχου και στα συστήματα του οχήματος. 

Η Hella Gutmann επιπλέον παρέχει υποστήριξη επίλυσης μέσω της μεγαλύτερης διαγνωστικής 

βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων επιτρέπει και την σωστή ταυτοποίηση των ανταλλακτικών. 

Τα συνεργεία επίσης μπορούν να βρουν βοηθήματα επισκευής και οδηγίες, όπως και τεχνικές 

πληροφορίες για πάνω από 35.000 οχήματα. Η γραμμή υποστήριξης είναι μια ακόμα επιλογή για 

την αναγνώριση των σφαλμάτων. Εδώ, πάνω από 50 εξειδικευμένοι τεχνικοί οχημάτων, μοιράζονται 

την γνώση τους και απαντούν σε πάνω από 500.000 ερωτήματα κάθε χρόνο. Επιπλέον, 

εξειδικευμένες συμβουλές επισκευής αυτοκίνητων και τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα είναι 

διαθέσιμες δωρεάν στην διαδικτυακή πύλη  HELLA TECH WORLD. 

 Με την πρόσβαση στην τεχνογνωσία των ηλεκτρονικών και τα σωστά διαγνωστικά, τα συνεργεία 

είναι καλά προετοιμασμένα για να ανταπεξέλθουν στην ραγδαία εξέλειξη της τεχνολογίας των 

οχημάτων καθώς και να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης τους. 

Επιπλέον πληροφορίες www.hella.com/techworld ή  www.hella.com/electronics 
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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 
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