
Page 1 of 2 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Behr Hella Service προωθεί την αειφορία με τα νέα προϊόντα της 

• 

• 

• 

Ηλεκτρικές αντλίες ψυκτικού για εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση εκπομπών καυσαερίων 

Ψυγεία ανακυκλοφορίας καυσαερίων για μείωση των οξειδίων του αζώτου και την τήρηση 
των αυστηρών τιμών Euro 6 

Το πρώτο ανταλλακτικό για το νέο ψυκτικό R744 είναι πλέον διαθέσιμο για το Aftermarket 

Schwäbisch Hall, 5 Απριλίου 2018. Το θέμα της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική τάση 

στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται και στα ανεξάρτητα συνεργεία. 

Έτσι, με σκοπό να υποστηρίξει τα ανεξάρτητα συνεργεία κατά τη διάρκεια αυτής της 

μετάβασης, η Behr Hella Service, ειδικός στη διαχείριση θερμότητας, έχει επεκτείνει αντίστοιχα 

τη σειρά προϊόντων. Στο μέλλον, ηλεκτρικές αντλίες ψυκτικού και ψυγεία ανακυκλοφορίας 

καυσαερίων θα οδηγήσουν σε πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα ψύξης του κινητήρα σε 

οχήματα. Και επιπλέον, τώρα η εταιρεία φέρνει στην αγορά το πρώτο ανταλλακτικό για το νέο 

ψυκτικό μέσο CO2 (R744), που παράγεται από την BEHR. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιβατικών οχημάτων είναι εφοδιασμένα με αντλίες νερού με 

μηχανική κίνηση από τον κινητήρα μέσω ιμάντων. Ωστόσο, οι ηλεκτρικές αντλίες νερού, μεταφέρουν 

ψυκτικό μέσο μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά και ανεξάρτητα από τις στροφές 

του κινητήρα. Συνεπώς, η αντλία ψυκτικού μπορεί να παρέχει επαρκή ψύξη ακόμα και όταν ο 

κινητήρας είναι στο ρελαντί ή σβηστός. Αντιστρόφως, σε περίπτωση κρύας εκκίνησης, η αντλία δεν 

μεταφέρει καθόλου ψυκτικό υγρό. Αυτό βοηθάει τον κινητήρα να φτάσει πιο γρήγορα στη 

θερμοκρασία λειτουργίας του. Μία τέτοια προσαρμοσμένη ανά περίπτωση ψύξη του κινητήρα 

μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, ελαχιστοποιεί τις εκπομπές καυσαερίων και εξοικονομεί 

καύσιμα. Η Behr Hella Service έχει συμπεριλάβει στην σειρά PREMIUM LINE την ηλεκτρική αντλία 

ψυκτικού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Μ.Ε.Κ καθώς και σε υβριδικά και ηλεκτρικά 

οχήματα. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιέχει περίπου 4.500 προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται 

από την BEHR, AKG, Visteon καθώς και άλλους κατασκευαστές με τεχνογνωσία ΟΕ. 



 

PRESS RELEASE 

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των οξειδίων του αζώτου (NOx) και την τήρηση των αυστηρών 

τιμών Euro 6, η Behr Hella Service έχει στο πρόγραμμα της ψυγεία ανακυκλοφορίας καυσαερίων 

(ψυγεία EGR). Αυτά ψύχουν ένα μέρος των καυσαερίων και τα ανακατευθύνουν στον αέρα 

εισαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η θερμοκρασία καύσης στον κινητήρα, μειώνοντας και 

την ποσότητα οξειδίων του αζώτου. Πνευματικοί και ηλεκτρικοί ενεργοποιητές στο ψυγείο EGR 

βλέπουν τη μέτρηση ή τον έλεγχο της ανακυκλοφορίας καυσαερίων από το ψυγείο στο θάλαμο 

καύσης. Οι εικονογραφημένοι πίνακες λειτουργίας καθώς και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχετικά με το θέμα της ανακυκλοφορίας καυσαερίων μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα HELLA Tech World.  

Τα συστήματα κλιματισμού που χρησιμοποιούν CO2 (R744) ως ψυκτικό είναι σε άνοδο. Με GWP 

(δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη / δυναμικό θερμοκηπίου) μόλις 1, το CO2 είναι ιδιαίτερα φιλικό προς 

το περιβάλλον. Το GWP αντικατοπτρίζει τη ζημιά που προκαλεί ένα ψυκτικό μέσο στο περιβάλλον σε 

σχέση με τις κλιματικές επιπτώσεις του CO2. Η νομική διάταξη είναι για κάτω από 150. Η Behr Hella 

Service είναι πλέον ένας από τους πρώτους προμηθευτές εξαρτημάτων για τα ψυκτικά κυκλώματα 

R744. Με αυτό τον τρόπο, η Behr Hella Service συνδυάζει την τεχνογνωσία ΟΕ της BEHR, 

κατασκευαστή του πρώτου συστήματος κλιματισμού R744 στον κόσμο και την τεχνογνωσία της HELLA. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 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 


