
EASY2FIT®: 
SISTEMAS DE GÁS DE 
ESCAPE INOVADORES

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA — FAURECIA E HELLA UNEM FORÇAS
FORVIA foi criada através da parceria da HELLA com a Faurecia —  
e é agora o 7.º maior fornecedor do mundo da indústria automóvel.

Easy2Fit® — primeiro produto da parceria para o mercado das peças livres

Cadeia completa de know-how OE no segmento dos sistemas de gás de escape

FORVIA foca os seus esforços em tecnologia, inovação e satisfação dos clientes — e concentra-se em áreas de alto crescimento que 
estão alinhadas com as grandes tendências da indústria automóvel.

IMPORTANTE: Além do vasto e extenso portefólio de produtos HELLA, agora, os produtos Faurecia também podem ser adquiridos 
através da organização comercial da HELLA — com todas as vantagens que a HELLA oferece aos seus parceiros. 
As marcas HELLA (HELLA, HELLA PAGID, HELLA GUTMANN e HELLA VALUEFIT) serão mantidas.

Décadas de experiência em 
equipamentos originais garantem as 

competências no segmento dos 
sistemas de gás de escape

A transferência das competências OE  
deu origem a uma gama de produtos  
que satisfaz as elevadas exigências  

das oficinas livres

Diagnóstico

Válvulas RGE 

Sensores Lambda

Sensores de NOx

Sensores de pressão  
dos gases de escape

Catalisadores Filtros de 
partículas diesel

Tubos de escape

Silenciadores

Sensores de 
temperatura dos 
gases de escape



VANTAGENS PARA O MERCADO GROSSISTA COM KITS EASY2FIT®
Competência OE para o IAM 

Sistemas de gás de escape da Faurecia

 ➔ Kit completo 

 ➔ Incl. peças e acessórios

 ➔ Identificação rápida e fácil  
com apenas uma referência

 ➔ Redução da superfície de armazenamento 

 ➔ Redução dos custos logísticos

*Versões do KIT de filtro de partículas diesel: 1. Carboneto de silício para operação de curta e longa distância. 2. Cordierita para operações predominantemente de longa distância.

KIT SILENCIADOR
Mais de 1700 artigos para  

aprox. 12 000 referências OE

Cobertura de 35 marcas OEM

KIT DE FILTROS DE PARTÍCULAS 
DIESEL (FPD)*

Mais de 320 artigos para  
aprox. 3700 referências OE

Cobertura de 22 marcas OEM

KIT CATALISADOR
Mais de 540 artigos para  

aprox. 6300 referências OE

Cobertura de 30 marcas OEM

KIT TUBO DE ESCAPE
Mais de 740 artigos para  

aprox. 4000 referências OE

Cobertura de 28 marcas OEM

MAIS DE 3300 KITS
PARA MAIS DE 

26.000
REFERÊNCIAS OE



 Armazenamento otimizado e envio sem 
complicações:
Os produtos estão embalados em caixas de cartão 
padrão, que são se enquadram perfeitamente nas 
europaletes.

 Custos de distribuição mais baixos:
Por norma, é possível reduzir os custos logísticos em, 
pelo menos, 10%.

 Redução total de espaço de armazenamento:
Redução do espaço necessário para armazenamento de 
15%.

 Opções de encomenda flexíveis:
Adapte a quantidade mínima da encomenda às suas 
necessidades.

 Automatização dos processos:
Beneficie da preparação e processamento rápido da 
encomenda.

 Aumento do conteúdo do produto: 
Uma referência Easy2Fit® inclui, em média, 4 referências 
OE.

 Encomenda rápida:
Com apenas uma referência é possível a identificação  
rápida e fácil do produto, incluindo todas as peças e 
acessórios.

 Fornecimento seguro: 
Caixas de cartão fortemente reforçadas garantem o 
fornecimento sem danos.

 Tudo o que precisa de saber: 
Fornecemos-lhe informações detalhadas sobre a  
integração nos sistemas.

 Sistema familiar:
As compatibilidades com os respetivos veículos são 
elaboradas e estruturadas com base em catálogos OE.

 Fornecimento de primeira classe:
Fornecemos-lhe dados de aplicação, referências 
cruzadas e informações de valor acrescentado (por 
exemplo, figuras dos produtos, textos de marketing).

Quer saber mais? 
Pode encontrar mais informações em HELLA PARTNER WORLD 

Pode encontrar mais informações e tudo sobre os novos produtos em HELLA PARTNER WORLD, o portal online 
para grossistas. Aqui encontra também informações sobre a disponibilidade dos produtos, com estimativa dos 
prazos de entrega, vista geral das encomendas, estado das encomendas e newsletter. Na área de download 
encontra todas as brochuras, informações resumidas sobre produtos, dados online, instruções de montagem, 
homologações, bem como listas de preços atuais. Descubra também produtos em destaque, gamas de produtos, 
campanhas, listas comparativas, catálogos e formações em www.hella.com/partnerworld.
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LOGÍSTICA EFICIENTE — REDUÇÃO DOS CUSTOS 
As suas vantagens como grossista


