
EASY2FIT®: 
INNOWACYJNE 
UKŁADY WYDECHOWE

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA – FAURECIA I HELLA ŁĄCZĄ SIŁY
FORVIA powstała w wyniku integracji firm HELLA i Faurecia –  
i obecnie działa jako dostawca numer 7 na świecie w branży motoryzacyjnej.

Easy2Fit® – pierwszy efekt partnerstwa na rynku części zamiennych

Kompletny łańcuch know-how OE w zakresie układów wydechowych

FORVIA koncentruje się na technologii, innowacji i zadowoleniu klienta, skupiając się na obszarach o wysokim wzroście, które są 
dostosowane do megatrendów w przemyśle motoryzacyjnym.

WAŻNE: Oprócz dobrze znanej, szerokiej oferty produktów HELLA, w punktach dystrybucji HELLA będzie można kupować również 
linie produktów Faurecia – ze wszystkimi korzyściami, które oferuje HELLA swoim partnerom. 
Marki HELLA (HELLA, HELLA PAGID, HELLA GUTMANN i HELLA VALUEFIT) zostają zachowane.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
wyposażenia oryginalnego 

zapewnia kompetencje w zakresie 
układów wydechowych

Dzięki transferowi kompetencji OE  
powstała linia produktów,  

która spełnia wysokie wymagania  
niezależnych warsztatów

Diagnostyka

Zawory recyrkulacji 
spalin 

Sondy lambda

Czujniki NOx

Czujniki ciśnienia spalin

Katalizatory spalin Filtry cząstek 
stałych

Rury wydechowe

Tłumiki

Czujniki  
temperatury spalin



KORZYŚCI DLA DYSTRYBUTORÓW ZESTAWY EASY2FIT®
Kompetencje w zakresie wyposażenia oryginalnego dla IAM 

Układy wydechowe Faurecia

 ➔ Zestaw all-in-one 

 ➔ z częściami i akcesoriami

 ➔ Łatwa identyfikacja produktu  
przy użyciu jednego tylko numeru artykułu

 ➔ Zmniejszenie powierzchni magazynowej 

 ➔ Redukcja kosztów logistycznych

*Wersje ZESTAWU filtra cząstek stałych: 1. Węglik krzemu do pracy na krótkich i długich dystansach. 2. Kordieryt do operacji głównie na duże odległości.

ZESTAW TŁUMIKA
ponad 1 700 artykułów do ok. 12 000  

referencji OE

Do 35 marek OEM

ZESTAW* FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH 
(DPF)

ponad 320 artykułów do ok. 3700  
referencji OE

Do 22 marek OEM

ZESTAW KATALIZATORA
ponad 540 artykułów do ok. 6 300  

referencji OE

Do 30 marek OEM

ZESTAW RURY WYDECHOWEJ
ponad 740 artykułów do ok. 4 000  

referencji OE

Do 28 marek OEM

PONAD 3300 
ZESTAWÓW

DO PONAD 

26.000
REFERENCJI OE



 Optymalne przechowywanie i nieskomplikowana 
wysyłka:
Produkty znajdują się w standardowych kartonach, które 
są kompatybilne z paletami Euro.

 Niższe koszty dystrybucji:
Z reguły można zaoszczędzić co najmniej 10% kosztów 
logistyki.

 Całkowita oszczędność powierzchni magazynowej:
Oszczędności magazynowania mogą sięgać 15%.

 Elastyczne możliwości zamawiania:
Dostosuj minimalną ilość zamówienia do swoich potrzeb.

 Automatyzacja procesu:
Korzystaj z szybkiej kompletacji i przygotowania 
zamówienia.

 Zwiększenie zawartości produktów: 
Jeden numer artykułu Easy2Fit® pokrywa średnio 4 
numery OE.

 Szybkie zamawianie:
Przy użyciu jednego numeru artykułu można 
zidentyfikować łatwo produkt, w tym wszystkie części i 
akcesoria.

 Bezpieczna dostawa: 
Wzmocnione kartony gwarantują nieuszkodzoną 
dostawę.

 Wszystko, co musisz wiedzieć: 
Zapewniamy szczegółowe informacje na temat integracji 
z systemami.

 Znany system:
Kompatybilne modele pojazdów są oparte na katalogach 
OE.

 Doskonała obsługa:
Oferujemy dane aplikacyjne, referencje oraz dodatkowe 
informacje (np. zdjęcia produktów, teksty marketingowe).

Chcesz wiedzieć więcej? 
Więcej informacji można znaleźć na stronie HELLA PARTNER WORLD 

Więcej informacji i wszystko o nowych produktach można znaleźć na HELLA PARTNER WORLD, portalu 
internetowym dla dystrybutorów. Tam też znajdują się informacje o dostępności produktów z szacunkowym 
terminem dostawy, przegląd zamówień, status zamówienia oraz newsletter. W sekcji materiałów do pobrania 
znajdują się wszystkie aktualne broszury, krótkie informacje o produktach, dane online, instrukcje montażu, 
homologacje i cenniki. Oferujemy również ciekawe produkty, asortyment, kampanie, listy porównawcze, 
katalogi i szkolenia na www.hella.com/partnerworld.

EFEKTYWNA LOGISTYKA – NIŻSZE KOSZTY 
Korzyści dla dystrybutora
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