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Η HELLA ανανεώνει τη σειρά των λαμπτήρων 
 

Η νέα συσκευασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια 

 

Lippstadt, 17 Ιουνίου 2019. Η καλή ορατότητα είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την 

οδική ασφάλεια. Συνεπώς, η HELLA, ειδικός στον φωτισμό και στα ηλεκτρονικά, εργάζεται 

συνεχώς στη βελτίωση των διαθέσιμων συστημάτων φωτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εταιρεία έχει επίσης ανανεώσει τη σειρά των λαμπτήρων της για επιβατικά, φορτηγά, 

γεωργικά μηχανήματα και δίτροχα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη νέα συσκευασία, καθώς και 

σε ένα νέο σχέδιο χρωμάτων που εξασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες προϊόντων όπως 

Standard, Performance, Design και Long Life είναι αναγνωρίσιμες με μια ματιά. Τα εικονίδια 

και οι κωδικοί QR παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής ή το 

χρώμα του φωτισμού και δείχνουν τις διαθέσιμες εφαρμογές και τους τύπους οχημάτων. 

 
Η HELLA κατασκευάζει προβολείς για πάνω από 120 χρόνια. Με πολυετή εμπειρία 

στον τομέα του φωτισμού αυτοκινήτων, η εταιρεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά 

σε ποιότητα OEM. Η εταιρεία έχει λάβει διάφορα βραβεία για την σειρά των προϊόντων 

της, πιο πρόσφατα από την Profi Werkstatt (Best Brand 2018) και την ETM Verlag 

(Best Branding Lighting 2018). Σήμερα, η HELLA εγκαθιστά περίπου 180.000.000 

λαμπτήρες για προβολείς αλογόνου και προβολείς Xenon, καθώς και για οπίσθιους 

φανούς, πινακίδων κυκλοφορίας ή εσωτερικό φωτισμό. Οι λαμπτήρες είναι διαθέσιμοι 

σε συσκευασίες κυψέλης (blister) ή χαρτοκιβώτια και μπορείτε να τους βρείτε σε 

συνεργαζόμενους χονδρεμπόρους. Οι συσκευασίες κυψέλης  (blister) είναι πλέον 

διαφανείς τόσο στο μπροστινό όσο και στο οπίσθιο μέρος. Αυτό διευκολύνει την 

αναζήτηση και την επιλογή του σωστού προϊόντος. Εναλλακτικά, οι τελικοί 

καταναλωτές μπορούν επίσης να βρουν εύκολα τον κατάλληλο λαμπτήρα στο 

www.hella.com/bulbs. 

 
 
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 

www.hella.com/bulbs
http://www.hella.com/press


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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