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Hella Pagid: Η σειρά προϊόντων αυξάνεται συνεχώς  

• Η επέκταση της σειράς προϊόντων θα μπορεί να καλύψει 7.000 επιπλέον 

εφαρμογές μόνο το 2020  

• Αυτό καλύπτει σχεδόν το 100% της Ευρωπαϊκής αγοράς  

• Με αυτόν τον τρόπο η Hella Pagid επεκτείνει τη θέση της στην αγορά του 

aftermarket  

Essen, 8 Μαρτίου 2021. Ως προμηθευτής πλήρους σειράς, η Hella Pagid, ειδικός στα 

συστήματα πέδησης με έδρα το Έσσεν για το aftermarket, που λειτουργεί σε κοινοπραξία  

με τους προμηθευτές TMD Friction και HELLA, μπορεί να προσφέρει περισσότερα από 

14.000 ανταλλακτικά φρένων. Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει οχήματα από τη μικρή 

κατηγορία έως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, καθώς και από ηλεκτρικά και υβριδικά 

οχήματα έως σπορ αυτοκίνητα. Καλύπτει σχεδόν το 100 % των οχημάτων στην Ευρώπη 

όσον αφορά τα τακάκια και τους δίσκους φρένων. «Καλύψαμε τον στόχο μας για το 2020, 

καθώς θέλουμε να είμαστε ο κορυφαίος προμηθευτής πλήρους σειράς στο aftermarket 

για όλα τα προϊόντα σχετικά με τα φρένα, υποστηρίζοντας πελάτες σε όλο τον κόσμο με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και υψηλή διαθεσιμότητα» 

λέει ο Thomas Gorkow, Διευθυντής Διαχείρισης Προϊόντων & Μάρκετινγκ στην Hella 

Pagid. 

Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο δίσκων φρένων έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει 

2.890 εφαρμογές οχημάτων, καλύπτοντας συνολικά 46 εκατομμύρια οχήματα. Η συνολική 

σειρά δίσκων φρένων αποτελείται πλέον από 2.600 κωδικούς. Μερικοί από αυτούς τους 

νέους δίσκους φρένων διαθέτουν αυξημένο επίπεδο άνθρακα (υψηλή περιεκτικότητα σε 

άνθρακα), καθιστώντας τους ιδιαίτερα ανθεκτικούς, καθώς η σύνθεση του υλικού 

χαρακτηρίζεται από ταχεία απαγωγή θερμότητας. 

Η σειρά των τακακιών φρένων έχει επίσης επεκταθεί και πάλι και τώρα περιλαμβάνει 

2.178 επιπλέον εφαρμογές οχημάτων, καλύπτοντας σχεδόν 33 εκατομμύρια οχήματα. 



 Ως αποτέλεσμα, η Hella Pagid προσφέρει περίπου 2.100 τακάκια φρένων, τα οποία 

κατασκευάζονται στα εργοστάσια της μητρικής της εταιρείας, "TMD Friction".  

Επιπλέον, η σειρά σιαγόνων, ταμπούρων, δαγκάνων και των επαφών προειδοποίησης 

επεκτάθηκε με επιπλέον 2.199 εφαρμογές οχημάτων. Μέσω αυτής της επέκτασης του 

χαρτοφυλακίου, η Hella Pagid καλύπτει σχεδόν 33,5 εκατομμύρια. 

 
Note:   
This text and corresponding photo material can also be found in our press database at:  
www.hella.com/press  

  
Hella Pagid GmbH, Essen: The joint venture consisting of automotive supplier HELLA and 

automotive supplier TMD Friction, part of Nisshinbo Group, distributes brake components and 

accessories on the worldwide automotive aftermarket. Both partners have a 50% share in the joint 

venture. Hella Pagid benefits greatly from the expertise of the two automotive suppliers, skills which 

complement each other exceptionally well. This joint venture perfectly combines the strengths of 

two market-leading companies in original equipment, aftermarket, and service. TMD Friction is the 

world's leading manufacturer of brake linings, whose product portfolio combines top brake 

technology with constant innovation. Hella Pagid products are distributed via the HELLA global 

retail organisation.  
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