
RELIANCE. TRUST.  
PERFORMANCE.

De favoriete bestelling van elke werkplaats. 



IN FRIENDSHIP

ZELF GEMAAKTE 
CADEAUS ZIJN 
DE BESTE

REMBLOKKEN OE-KWALITEIT.  
WAT WIL JE NOG MEER?

| 32



ONZE KLANTEN STAAN  
IN HET MIDDELPUNT.
Om de handel soepel te laten verlopen, staat Hella Pagid groothandelaars en werkplaatsen terzijde met 
veel kennis en jarenlange ervaring. Want wij weten dat uw dagelijkse zaken al complex genoeg zijn.  
Als partner van de groothandel en als vriend van de werkplaats (Workshops's Friend) beschouwen wij het 
daarom als onze taak en als vanzelfsprekend dit zo eenvoudig mogelijk voor u te maken.  
Zo worden uw werkprocessen sneller en rendabeler.

PARTNER VAN DE  
GROOTHANDEL.
Hella Pagid is de betrouwbare partner van de groothandel, die 
flexibel inspeelt op wensen van de klant, scoort met kwalitatief 
hoogwaardige producten en hoogste beschikbaarheid en op 
die manier de handel versnelt en vereenvoudigt – voor meer 
efficiëntie. 
 
Als partner van de groothandel staat voor Hella Pagid een 
samenwerking op de voorgrond die oplossingsgericht 
is en gekenmerkt wordt door betrouwbaarheid. 

Wij bereiken dit door een snelle 
en klantgerichte service door 
bedreven contactpersonen die 
als doel hebben de transacties 
van de groothandel door een 
hoge mate aan flexibiliteit en 
snelheid te bespoedigen en te 
vereenvoudigen.  
Onze succesfactor is 
onze geografische en 
mentale betrokkenheid bij 
de klant door wereldwijde 
distributiemaatschappijen.

THE WORKSHOP'S  
FRIEND.
Hella Pagid is vriend van de werkplaats, die OE-competentie en 
technische kennis verenigt en die ervoor zorgt dat het dagelijkse 
werk van garagisten sneller, rendabeler en toekomstbestendiger 
wordt.  
 
Als "Workshop's Friend" heeft Hella Pagid het doel om het 
dagelijks werk van klanten optimaal te ondersteunen. 

Onze technische vakkennis maakt een snelle 
en oplossingsgerichte service mogelijk 

voor alle technische vragen over onze 
producten. Wij gaan op gelijke voet 

met werkplaatsen om, omdat 
wij ze begrijpen en ze te allen 
tijde snel en competent kunnen 
ondersteunen - doordat we 
dichtbij de markt staan.

THE WORKSHOP'S  
 FRIEND

PARTNER VAN DE 
 GROOTHANDEL
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DE STERKE IMPULS  
VAN BETROUWBAARHEID,  
VERTROUWEN EN  
PERFORMANCE

SE
RV

IC
E

OE-COMPETEN
TIE

STERKE MERKEN

Scan de QR-code voor meer informatie.
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OE-COMPETEN
TIE

STERKE MERKEN

SERVICE 
PERFORMANCE 
Het is ons ideaal om klanten enthousiast 
te maken met veelomvattende 
servicediensten die oplossingsgericht 
en voor een ieder van voordeel zijn. 
Daarbij horen een assortiment dat aan 
de behoeften is aangepast, flexibele 
logistieke concepten, permanente 
beschikbaarheid van meer dan 14.000 
producten, gefundeerde technische 
vakkennis evenals een snel en uiterst 
effectief klantmanagement voor de 
groothandel.
Kort samengevat: u profiteert van de 
veiligheidscompetentie, het uitstekende 
prestatiespectrum en het complete 
aanbod van een aanbieder van 
remsystemen.

OE-COMPETENTIE
RELIANCE

Er is geen enkele branche die hogere 
eisen stelt aan haar toeleveranciers dan 
de auto-industrie. Daarom kan het als een 
hoogwaardige onderscheiding worden 
beschouwd dat voertuigproducenten in 
de hele wereld de OE-merken HELLA en 
PAGID vertrouwen schenken en de auto's 
met hun producten uitrusten.  
Is er een beter bewijs voor de superieure 
OE-competentie van Hella Pagid en de 
absolute betrouwbaarheid van onze 
producten?

STERKE MERKEN 
TRUST

In alle producten:  
de technologie van de nieuwste generatie. 
In alle aanbiedingen:  
een constructieve bijdrage aan het 
succes.  
Op alle continenten:  
een merk dat men vertrouwt. 

Dat is Hella Pagid. Een joint venture, dat 
decennialange ervaring op OEM-gebied 
en meer dan 60 jaar remmen-knowhow 
verenigt in één onderneming. Groothandel 
en vrije werkplaatsen profiteren dagelijks 
van de sterke prestaties van deze partner 
die in gelijke mate een vriend is.
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OE-COMPETENTIE

BESTE PERFORMANCE OP  
ALLE GEBIEDEN

ALTIJD EEN  
INNOVATIE 
VOORUIT

Het succes van Hella Pagid heeft vele redenen. Waaronder 
onze ambitie om de markt altijd een stap vooruit te zijn.  
En we zijn er best een beetje trots op, dat wij dit doel steeds 
weer weten te bereiken. 

De permanente dialoog van onze moedermaatschappijen met 
de auto-industrie vormt hiervoor de basis. Zo kunnen we de 
wensen van de gebruikers en de ervaringen van de industrie wat 
betreft rem-, slijtage- en comfortgedrag direct in de verdere en 
nieuwe ontwikkelingen van onze merkproducten integreren.  
 
Een andere sterke basis voor deze toekomstgerichte dynamiek 
is ons eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Hier worden 
innovaties ontwikkeld, grondig gecontroleerd en onder de 
zwaarste omstandigheden getest. Op die manier kunnen ze ook 
de zwaarste uitdagingen aan.
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Een voorbeeld hiervan is het vervangen en verminderen 
van het koperpercentage in remblokken - zoals door de 
Amerikaanse wetgeving verlangd wordt.

Een echte uitdaging die enthousiast door ons team is 
aangenomen en waarin zij uitstekend is geslaagd. Na een 
zeer intensief ontwikkelingsproces, vele experimenten en 
proefprojecten slaagden onze ingenieurs en technici erin 
een frictiemateriaal te ontwikkelen dat de nieuwe kopervrije 
remblokken dezelfde uitstekende slijt- en frictiekwaliteiten 
verleent als de koperhoudende remblokken.  
Een typisch voorbeeld voor de toekomsttechnologie van Hella 
Pagid en een logische verklaring voor het wereldwijd blijvende 
succes waarvan zowel groothandelaren als werkplaatsen 
profiteren.

OEM-competentie 
 ➔ Hoogstaande remtechnologie
 ➔ Betrouwbare kwaliteit
 ➔ Compleet productprogramma
 ➔ Uitrusting van verschillende voertuigfabrikanten

De merkfabrikanten HELLA en PAGID zijn sinds vele jaren 
OEM-leveranciers van de internationale auto-industrie. Door de 
oprichting van de joint venture Hella Pagid zijn de competenties 
van beide ondernemingen gebundeld en toegankelijk gemaakt 
voor de vrije onderdelenmarkt. 
Al sinds het begin van deze unieke partnerschap verlenen 
handelaren en werkplaatsen ons hun vertrouwen, omdat zij 
in elk opzicht op ons kunnen rekenen. Ze geven de voorkeur 
aan ons complete aanbod dat met perfecte oplossingen niets 
te wensen over laat. U weet dat wij u begrijpen omdat wij 
altijd dichtbij staan. U bent enthousiast over een service die de 
hoogste standaards overtreft. 

SE
RV

IC
E

STERKE MERKEN

OE-COMPETEN
TIE
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HELLA
 ➔ Meer dan 100 jaar leverancier van de originele  

auto-uitrusting 
 ➔ Innovatieve partner met OE-competentie op het 

gebied van verlichting en elektronica
 ➔ Internationaal ontwikkelingsnetwerk met  

hoofdvestiging in Lippstadt
 ➔ Wereldwijd productie- en logistiek netwerk  
 ➔ Wereldwijd meer dan 7.000 medewerkers in  

Research & Development
 ➔ 636 miljoen euro investering in Research & 

Development in het boekjaar 2016/17

PAGID
 ➔ Meer dan 60 jaar ervaring als OEM-leverancier voor 

remblokken
 ➔ TMD Friction is een van de wereldwijd meest 

toonaangevende fabrikanten van remblokken met 
productie vooral in Europa

 ➔ Productie van meer dan 1 miljoen remblokken per 
dag

 ➔ 40 testvoertuigen rijden meer dan 3 miljoen km per 
jaar

 ➔ Meer dan 20 miljoen euro investeringen per jaar in 
Research & Development

STERKE MERKEN

BEWEZEN PRODUCT-  
EN SERVICEKWALITEIT –  
DAT KLINKT GOED
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OE-COMPETEN
TIE

STERKE MERKEN

HELLA EN PAGID.
SAMENWEKRING 
VAN MERKEN MET 
WERELDWIJDE 
WAARDERING.

Gefocust op de klant, toekomstgericht,  
rechtdoorzee en vol vertrouwens – dat zijn de 

essentiële eigenschappen van een sterk merk. 

Daarom is het logisch dat wij er alles aan doen om het 
concurrentievermogen van onze partners in een dynamische marktomgeving 

te versterken. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat hun verwachtingen niet 
worden teleurgesteld. Niet voor niets scoort het merk Hella Pagid bij de groothandel 
en de werkplaats allang met progressieve techniek, innovatieve producten en de hoge 
beschikbaarheid.

Om de handel van onze klanten continu te kunnen vergroten en beter te profiteren van 
de kansen op de markt, garanderen wij hen niet alleen OE-competentie, topkwaliteit 
en een uitstekend assortiment, maar bieden we ook een professionele service met 
uitstekende logistiek en professionele verkoopondersteuning.

Conclusie: twee sterke OE-merken verenigd in een joint venture, waarop u kunt 
rekenen. Daarom zien wij ook toekomstige uitdagingen gerust en optimistisch 
tegemoet.

| 98 | 98



SERVICE

SNELLE EN COMPETENTE  
KLANTENSERVICE  
DOOR EXPERTS

GEGARANDEERDE VEILIGHEID.  
PERMANENTE BESCHIKBAARHEID.
Dankzij ons wereldwijde netwerk met een groot aantal decentrale opslagruimten en 
onze uitstekende logistiek zijn wij in staat om levertijden tot een minimum te beperken. 
Daarmee beschikken wij over ideale algemene voorwaarden voor een permanent hoge 
beschikbaarheid van onze artikelen en bieden wij onze klanten bovendien topprestaties 
met betrekking tot veiligheid, betrouwbaarheid en service.

Centrale in Lippstadt
Standplaatsen SC's wereldwijd

SERVICE EXPERT
 ➔ Uitstekende logistiek
 ➔ Professionele verkoopondersteuning 

Centraal magazijn / Hubs in Erwitte en 
Shanghai
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OE-COMPETEN
TIE

STERKE MERKEN

SE
RV
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Service & Ondersteuning
 ➔ Klanten Service Center

• Programma- en assortimentinformatie
• Order- en leveringsadvies
• Logistieke vragen

 ➔ Klantgerichte garantieafwikkeling
 ➔ Professionele trainingen & bijscholing
 ➔ Informatie voor grossiers via het portaal 

HELLA Partner World

Technische ondersteuning
 ➔ Technische informatie altijd en overal online beschikbaar

• Efficiënte ondersteuning van uw dagelijkse activiteiten!
 ➔ Gedetailleerde informatie over nieuwe producten

• Het werkplaatsportaal HELLA Tech World omvat een 
brede kennisdatabank met topactuele technische gegevens, 
praktijkgerechte trainingen en een competente hotline 
(www.hella.com/techworld).

• De online "BrakeGuide" leidt u snel en doelgericht naar het 
gewenste product (www.brakeguide.com).

 ➔ Onderhoud en montage-instructies
 ➔ Verkoopondersteunende materialen

Logistiek
 ➔ Voor u op voorraad:  

hoogwaardige producten met hoge beschikbaarheid
 ➔ Simpel en snel bij u of bij uw klant 

• Meer dan 14.000 artikelen
• Meer dan 95% beschikbaarheid
• Logistieke hubs in Duitsland en Azië en wereldwijd lokale 

opslagplaatsen
 ➔ Elektronische informatie- en bestellingssystemen
 ➔ Flexibele product- en logistieke oplossingen voor onze 

klanten

Verkoopondersteuning 
Goede reclame voor goed werk

 ➔ Brochures
 ➔ Social media
 ➔ Video's
 ➔ Technisch marketing
 ➔ Campagne-ondersteuning
 ➔ En nog veel meer reclamemateriaal voor de werkplaats en 

de groothandel

Hella Pagid levert een onmisbare bijdrage voor het 
verbeteren van de veiligheid op de weg.  
Door het complete productprogramma op 
het gebied van remsystemen en in nauwe 
samenwerking met de groothandel en als vriend 
van de vrije werkplaats  

En zo zal het ook in de toekomst zijn.  
Beloofd!
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WAAROM WIJ 
GEWAARDEERD  
WORDEN
Het is één ding om nadrukkelijk meer verkeersveiligheid te eisen, en een ander ding 
om zich bij het dagelijks werk in de praktijk ervoor in te zetten dat onze straten iedere 
dag een beetje veiliger worden. Bijvoorbeeld met innovatieve remproducten die voor de 
introductie op de markt volgens de hoogste eisen zijn gecontroleerd, getest en op de 
proef gesteld zijn. 

En dat doen wij en wel met constant toenemend succes.  
Tenslotte is Hella Pagid niet voor niets een internationaal erkende OEM-leverancier 
voor de auto-industrie en tegelijkertijd een van de voornaamste leveranciers van 
remsystemen op de vrije onderdelenmarkt. Dat bijna 100 procent van het Europese 
wagenpark wordt gedekt door Hella Pagid remschijven, spreekt ongetwijfeld 
voor kwaliteit van onze producten en de veelvoud van ons aanbod. De vier pijlers: 
remhydraulica, slijtagegevoelige onderdelen, vloeistoffen en accessoires.

Tot zover de zuiver zakelijke feiten.  
Maar tot het zelfbeeld van Hella Pagid behoort ook en vooral de menselijke 
factor. Oftewel: de belangrijkste basis van ons succes is en blijft de eerlijke en 
verantwoordelijke partnerschap met onze afnemers in werkplaats en handel. Op hen 
en op hun vakkennis, prestatievermogen en inzet kunnen wij rekenen en zij krijgen in 
ruil daarvoor wat zij terecht van Hella Pagid verwachten: duurzame topkwaliteit en een 
complete service die hen de beste mogelijkheden biedt om vandaag én morgen meer 
succes te boeken dan de concurrentie.
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GOED  
GESORTEERD – 
MEER DAN 14.000 
ARTIKELEN!

PORTFOLIO
Wij hebben gegarandeerd het passende 
product. Met meer dan 14.000 artikelen zijn 
wij uw betrouwbare partner voor: 

Slijtagegevoelige onderdelen
 ➔ In totaal meer dan 5.500 producten
 ➔ Zeer hoge marktdekking in  

OEM-kwaliteit
 ➔ Snelle opname van nieuwe producten in 

het assortiment
 ➔ Hoge gegevenskwaliteit in onze catalogus 

en TecDoc-gegevens  

Remhydraulica
 ➔ In totaal meer dan 5.000 producten
 ➔  Goede marktdekking in OEM- 

kwaliteit 
 ➔  Hoge gegevenskwaliteit in onze 

catalogus- en TecDoc-gegevens  

Vloeistoffen en accessoires
 ➔  Het vloeistoffenprogramma omvat 

remvloeistof, remmenreiniger, maar 
ook montagekit in verschillende 
verpakkingsformaten

 ➔  Hella Pagid heeft meer dan 600 
accessoires voor remblokken, -klauwen 
en -schoenen in het productprogramma 
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Remvloeistof
 ➔ Zeer hoog kookpunt
 ➔  Leverbaar als DOT 3/ DOT 4/ DOT 4, 

PRO LV (low viscosity)/ DOT 5.1
 ➔ DOT-specificaties worden ver 

overtroffen

Remmenreiniger
 ➔  Verwijdert olie, vet, vuil en remvloeistof 

zonder resten achter te laten
 ➔  Reinigt alle rem,- koppelings- 

en versnellingsbakonderdelen, 
startmotoren en dynamo's, 
carburateurs, benzinepompen en 
motoronderdelen

 ➔  Laat geen resten achter en is vrij van 
chloorhoudende oplosmiddelen

 ➔ Bindt remstof

Montagepasta
 ➔  Niet geleidend
 ➔  Geschikt voor ABS-systemen
 ➔  Vergemakkelijkt de montage

Slijtindicatoren
 ➔ Meer dan 220 artikelen
 ➔  Programma-ontwikkeling afgestemd 

op schijfremvoeringen
 ➔ Hoge hittebestendigheid

Accessoiresets
 ➔ Meer dan 550 artikelen voor schijf- 

en trommelremmen
 ➔ Programma-ontwikkeling afgestemd 

op remblokken
 ➔ Zeer nauwkeurige pasvorm

REMHYDRAULICA VLOEISTOFFEN EN 
ACCESSOIRES

Remklauwen
 ➔ Meer dan 2.000 remklauwen
 ➔  Vervangende remklauwen als 

milieuvriendelijk, voordelig alternatief
 ➔  Totale vervanging van alle 

veiligheidsrelevante elementen en 
rubber delen

Remslangen
 ➔ Meer dan 900 remslangen
 ➔ Uitstekende impulsvastheid
 ➔ Robuuste slangkoppelingen
 ➔ SAEJ1401-specificatie wordt ver 

overtroffen

Wielremcilinders
 ➔ Meer dan 370 wielremcilinders
 ➔  Aluminium wielremcilinders: lichter,  

langere levensduur
 ➔ Wielremcilinders met en zonder 

geïntegreerde drukregelaars 

Hoofdremcilinders
 ➔ Meer dan 550 hoofdremcilinders
 ➔ Nieuwste generaties leverbaar
 ➔  Hoge remwerking, korte sluitafstand 

en gering volume 

Handremkabels
 ➔ Meer dan 1.000 handremkabels
 ➔  Handremkabels zijn aangepast 

aan het desbetreffende voertuig en 
remsysteem

Koppelingskabels
 ➔ Meer dan 230 koppelingskabels
 ➔  Koppelingskabels zijn aangepast 

aan het desbetreffende voertuig en 
remsysteem

Remschijven
 ➔  Meer dan 2.500 remschijven  

(daarvan meer dan 720 met coating)
 ➔  Dekkingsgraad: > 98 % van het 

wagenpark*
 ➔ Grotendeel gecoate remschijven
 ➔ PRO: geen roestvorming en directe 

inbouw
 ➔ Breed sortiment van koolstofrijke 

remschijven 
 ➔ Het gehele portfolio is in 

overeenstemming met de ECE-R90 
richtlijn

Remblokken
 ➔ Meer dan 2.300 remblokken
 ➔  Dekkingsgraad: > 99 % van het 

wagenpark*
 ➔  Meer dan 35 verschillende 

geluiddempende maatregelen

Remtrommels
 ➔ Meer dan 300 remtrommels
 ➔ Buitengewoon krachtig
 ➔ Bijzonder duurzaam
 ➔ Uit hoogwaardig gietwerk

Remschoenen
 ➔  Meer dan 400 remschoenen  

(waarvan 195 vooraf gemonteerd)
 ➔  Dekkingsgraad: > 95 % van het 

wagenpark*
 ➔ Meer dan 230 remschoenensets 

SLIJTAGEGEVOELIGE 
ONDERDELEN

* West-Europa
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HELLA Benelux BV
Celsiusbaan 2, Postbus 1398
3430 BJ Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)30 609 56 11
F +31 (0)30 605 16 77 
E nl.info@hella.com
I   www.hella.nl 

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
België 
T +32 (0)3 887 97 21
F +32 (0)3 887 56 18
E be.info@hella.com
I  www.hella.be

Hella Pagid GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
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