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Η Hella Pagid είναι έτοιμη για το μέλλον: τακάκια για τα μοντέλα της
Tesla σε παραγωγή


Τακάκια για τον εμπρός και πίσω άξονα διαθέσιμα για τα Tesla Model S και Tesla X
P100D AWD



Eιδικό μείγμα χωρίς χαλκό με εξαιρετικές επιδόσεις.

Essen, 22 Φεβρουαρίου 2018. Η Hella Pagid, ειδικός στα συστήματα πέδησης με έδρα το
Essen, υποστηρίζει το aftermarket μέσω της κοινοπραξίας με τους προμηθευτές της
αυτοκινητοβιομηχανίας TMD Friction και HELLA, παρέχοντας τακάκια για όλα τα Tesla Model S
και Tesla X P100D AWD.

Η ηλεκτροκίνηση, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση πόρων έχει μεταφερθεί
και στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. «Εξαιτίας της επέκτασης της σειράς των προϊόντων
μας σε αυτόν τον τομέα, δεν ανταποκρινόμαστε μόνο στις τρέχουσες τάσεις αλλά είμαστε και ένα
βήμα μπροστά από την αγορά.» λέει ο Thomas Weyler, product manager για τα τακάκια της
Hella Pagid. «Τα τακάκια μας είναι ήδη χωρίς χαλκό.»

Από το 2021, η περιεκτικότητα σε χαλκό στα τακάκια βάσει νομοθεσίας δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%.
Μέχρι το 2025, τα τακάκια που πωλούνται στις ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να περιέχουν χαλκό. Η Hella
Pagid στοχεύει στην μετατροπή ολόκληρης της σειράς προϊόντων της χωρίς χαλκό παγκοσμίως, πριν
την λήξη της προθεσμίας. «Ήδη σήμερα, σχεδόν ολόκληρη η σειρά από τακάκια περιέχει μόνο 0.5%
χαλκό και για αυτό θεωρούνται προϊόντα χωρίς χαλκό συγκριτικά με το σύνολο τους βάρους τους.»
λέει οThomas Weyler. Τα τακάκια του εμπρός και πίσω άξονα των μοντέλων Tesla, ανταποκρίνονται
στα κριτήρια και έχουν την σήμανση του φύλου (χωρίς χαλκό).

Το ειδικό μείγμα για τα τακάκια του μπροστινού άξονα δεν είναι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και
προσαρμοσμένο στον αντίστοιχο τύπο οχήματος, σύστημα πέδησης, ιπποδύναμη και βάρος. «Τα
μοντέλα Tesla S επιταχύνουν πολύ γρήγορα, κάνοντας τις επιδόσεις της πέδησης σημαντικές»
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αναφέρει ο Timo Krämer, marketing manager της Hella Pagid. Το υλικό τριβής ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις. Η Hella Pagid έχει δοκιμάσει τα χαρακτηριστικά του στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης
σχετικά με τον συντελεστή τριβής, την πίεση πεταλιού και την θερμική αντοχή και φθορά. Επιπλέον,
τα τακάκια ανταποκρίνονται στο πρότυπο ECE 90 και στα ποιοτικά πρότυπα αρχικού εξοπλισμού
(OE) σχετικά με την απόδοση πέδησης, άνεσης και αντοχής.

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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