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Konferencja “Innovision 2018”: najnowsze rozwiązania w 
branży 

• Ponad 800 uczestników z 24 krajów zapoznało się z najnowszymi trendami w 
branży 

• Premiera najnowszego testera diagnostycznego mega macs 77 

• Otwarcie nowego centrum szkoleń HELLA Academy 

 

15 stycznia w Ihringen, Niemcy, podczas konferencji „Innovision 2018” dedykowanej 

klientom aftermarketowym, przedstawiciele firm HELLA i Hella Gutmann zaprezentowali 

technologie przyszłości: technologia LCD w oświetleniu, rozwiązania systemowe dla 

autonomicznych pojazdów oraz wsparcie diagnostyczne.  

Alexander Bäppler, zarządzający Działem Sprzedaży Aftermarket na Europę Środkową 

i Północną oraz Jürgen Hofmann, Dyrektor Sprzedaży Hella Gutmann w Niemczech, 

podkreślali jak ważnym jest łączenie kompetencji pierwszomontażowe HELLA z 

doświadczeniem diagnostycznym Hella Gutmann. Przykładem takiego współdziałania 

może być zamontowanych ponad15 mln czujników radarowych systemów HELLA, 

których ustawienie i kalibracja jest możliwa dzięki systemom dostarczanym przez Hella 

Gutmann.     

Pojazdy autonomiczne, technologia LCD, różnorodność rozwiązań z zakresu elektroniki 

dopasowanych do użytkowników to aktualny kierunek rozwoju w branży 

motoryzacyjnej. „ Taki kierunek zmian stanowi wyzwanie zarówno dla warsztatów jak i 

firm działających na rynku aftermarket. Pojazdy wyposażane są w coraz to bardziej 

skomplikowane systemy, co sprawia, że wizja Warsztatu 4.0 staje się coraz bardziej 

istotna" - powiedział dr Andreas Habeck, szef działu Independent Aftermarket i 

Produktów Warsztatowych HELLA. "Jako partner handlowy i przyjaciel warsztatów 

towarzyszymy naszym klientom i prezentujemy kompleksowe rozwiązania dla biznesu." 
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Odpowiedzią na bieżące potrzeby warsztatów jest najnowszy tester diagnostyczny 

mega macs 77 od HELLA Gutmann, zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji 

Innovision 2018. Nowoczesny wygląd, wyświetlacz full HD czy automatyczne 

porównanie wartości mierzony z referencyjnymi to tylko niektóre cechy odróżniające 

nowy tester od poprzedniego mega macs 66. 

 

Dodatkowym wsparciem dla warsztatów oraz partnerów handlowych HELLA jest nowo 

otwarte centrum szkoleniowe HELLA Academy w Erwitte, Niemcy, oferujące szkolenia 

wraz z zajęciami praktycznymi z zakresu diagnostyki pojazdów.  

 
 
Note:  
Oryginalny tekst wraz ze zdjęciami do pobrania na stronach: 
www.hella-gutmann.com/de/hella-gutmann/presse/ oraz www.hella.de/presse 

Oferta produktowa dedykowana jest warsztatom, salonom samochodowym i stacjom kontroli 
pojazdów. Szeroka gama produktów to m.in. bazy danych, oprogramowanie, urządzenia i  
narzędzia do prac diagnostycznych, testery emisji spalin, ustawiania wiązki i wiele innych. Około 
45 000 firm motoryzacyjnych w 24 krajach codziennie korzysta z narzędzi i profesjonalnej wiedzy 
firmy Hella Gutmann Solutions. Korzystają z wysokich niemieckich standardów jakości i usług 
zorientowanych na klienta, takich jak linia pomocy technicznej, szkolenia techniczne, dane 
techniczne oraz wsparcie sprzedaży i marketing. 

 

 
 

http://www.hella-gutmann.com/de/hella-gutmann/presse/
http://www.hella.de/presse
http://www.hella.de/presse

