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Η Hella Pagid προσφέρει τακάκια φρένων σε ποιότητα 
πρώτης τοποθέτησης για μοντέλα του ομίλου Volkswagen. 
 
Οι χονδρέμποροι και τα ανεξάρτητα συνεργεία επωφελούνται από την 
τεχνογνωσία πρώτης τοποθέτησης 

 

Essen, 24 Ιουνίου 2019. Η Hella Pagid, με έδρα το Essen, ειδικός στα συστήματα 

πέδησης για την αγορά του aftermarket και κοινοπραξία των προμηθευτών της 

αυτοκινητοβιομηχανίας,  TMD Friction και HELLA, προσφέρει στο χαρτοφυλάκιο της 

τακάκια φρένων σε ποιότητα πρώτης τοποθέτησης για μοντέλα του ομίλου Volkswagen 

που προέρχονται από την πλατφόρμα MQB που σημαίνει «Modularer 

Querbaukasten», μεταφράζοντας από τη Γερμανική γλώσσα σε «Αρθρωτό κιτ 

εγκάρσιας κατασκευής». Περιλαμβάνονται τα μοντέλα VW Golf VII / T-Roc / Touran, 

Audi A3 / S3 / Q1, Seat Leon / Ateca, Skoda Yeti / Karoq και άλλες εκδόσεις που 

ξεκίνησαν σταδιακά από τον Αύγουστο του 2012. Τα τακάκια φρένων προέρχονται 

απευθείας από την TMD Friction. Με το εμπορικό σήμα Pagid, η εταιρεία παραδίδει 

απευθείας στον κατασκευαστή. Έτσι, η τεχνογνωσία πρώτης τοποθέτησης 

ενσωματώνεται απευθείας στην σειρά προϊόντων Hella Pagid, ενισχύοντας περαιτέρω 

την ηγετική θέση της εταιρείας ως προμηθευτή προϊόντων υψηλής ποιότητας στη 

διεθνή αγορά του aftermarket. 

 
Η Hella Pagid επωφελείται από την πολυετή εμπειρία της Pagid σε εξοπλισμό πρώτης 

τοποθέτησης, η οποία εξοπλίζει με τακάκια φρένων από το 1960 ένα μεγάλο αριθμό 

διεθνών κατασκευαστών αυτοκινήτων κορυφαίας ποιότητας καθώς και σπορ 

αυτοκινήτων όπως BMW, Mercedes, AUDI, VW και Porsche. Αυτά τα φρένα 

βρίσκονται επίσης στο χαρτοφυλάκιο της Hella Pagid. Αυτό χαρακτηρίζει την υψηλή 

ποιότητα και υπερβαίνει τις ολοένα αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την 

απόδοση πέδησης, την άνεση και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Για να διασφαλιστεί αυτό, η Hella Pagid ελέγχει αν η διαμόρφωση των προϊόντων είναι 

φιλική προς το περιβάλλον αλλά και προσαρμοσμένη ακριβώς σε κάθε τύπο οχήματος, 

σύστημα πέδησης, απόδοση κινητήρα, φορτίο οδήγησης και χαρακτηριστικά πέδησης, 

πριν από την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην αγορά. Έως 300.000 

δοκιμαστικά χιλιόμετρα και 1.000 ώρες δοκιμών πραγματοποιούνται σε ένα τακάκι 

φρένων από την TMD Friction κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία υπερβαίνει 

κατά πολύ τις νομικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας ECE-R90. Επιπλέον, τα 

περισσότερα τακάκια φρένων της Hella Pagid είναι ήδη απαλλαγμένα από χαλκό. Αυτό 

σημαίνει ότι έχουν περιεκτικότητα σε χαλκό μικρότερη από 0,5% σε σχέση με το 

συνολικό βάρος και συνεπώς ήδη συμμορφώνονται με τους κανόνες που θα ισχύουν 

στις ΗΠΑ από το 2025 και μετά. 

 
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 
 

http://www.hella.com/press
mailto:l.magioglou@electra-hellas.gr
http://www.hella.gr/

