
EASY2FIT®: 
INNOVATIVE 
UDSTØDNINGS-
SYSTEMER

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA - FAURECIA OG HELLA SLÅR SIG SAMMEN
FORVIA blev oprettet ved integrationen af HELLA og Faurecia -  
og er nu verdens syvende største underleverandør til bilindustrien.

Komplet kæde af OE knowhow inden for udstødningssystemer

Diagnose

EGR-ventiler 

Lambdasonder

NOx-sensorer

Udstødningstryksensorer

Udstødnings- 
katalysatorer

Dieselpartikelfiltre
Udstødningsrør

Lyddæmpere

Udstødningsgas- 
temperatur 

sensorer

Easy2Fit® - det første resultat af partnerskabet for det frie eftermarked

FORVIA fokuserer på teknologi, innovation og kundetilfredshed - og koncentrerer sig om områder med høj vækst, der er tilpasset 
megatrends i bilindustrien.

VIGTIGT: Ud over det velkendte, omfattende HELLA-produktprogram kan også Faurecia-produktlinjerne fremover købes gennem 
HELLAs eftermarkedsorganisation - med alle de fordele, som HELLA tilbyder som partner. 
HELLA-varemærkerne (HELLA, HELLA PAGID, HELLA GUTMANN og HELLA VALUEFIT) vil blive bevaret.

Årtiers erfaring inden for 
førstemontering  

sikrer ekspertise inden for 
udstødningssystemer

Overførslen af OE-ekspertise  
har resulteret i en produktlinje,  
der opfylder de høje krav fra det 

uafhængige værksted  



OVER 3.300 SÆT
TIL MERE END 

26.000
OE-REFERENCER

FORDELE FOR VÆRKSTEDET MED EASY2FIT®-KITS
Førstemonteringsekspertise til IAM 

Faurecia udstødningssystemer

 ➔ Alt-i-et-sæt: 

 ➔ inkl. dele og tilbehør

 ➔ Nem produktidentifikation  
med kun ét varenummer

 ➔ Nem og effektiv reparation  
i kraft af modulopbyggede og intelligent  
konstruerede udstødningssystemer 

 ➔ Montering af kun én mekaniker

*Versioner af dieselpartikelfiltersæt: 1. Siliciumcarbid til kort- og langdistancetransport. 2. Cordierite til overvejende langdistancetransport.

LYDDÆMPERSÆT

UDSTØDNINGSRØRSSÆT

DIESELPARTIKELFILTERSÆT (DPF)*

KATALYSATORSÆT



 Alt-i-et:
Komplet udstødningssystemsæt i modulsystem med  
alt monteringstilbehør.

 Hurtig bestilling:
Med kun ét varenummer er det muligt at identificere 
produktet nemt, herunder alle dele og tilbehør.

 Effektiv reparation:
Takket være de modulopbyggede og intelligent 
konstruerede udstødningssystemer er reparationerne 
ekstremt enkle.

 Enmandsarbejde:
Montering er mulig med kun én mekaniker.

 Emballagesikkerhed:
Solidt forstærkede kartoner sikrer en ubeskadiget 
levering.

 Ingen risiko for forveksling: 
Komplet forberedte TecDoc-data sikrer  
optimal og fejlfri identifikation af dele.

 Altid korrekt valg: 
Differentieringskriterier i henhold til brugerprofilen  
giver mulighed for hurtig beslutningsstøtte.

 Kendt system: 
Køretøjsanvendelserne er baseret på OE-kataloger.

 Alt, hvad du behøver at vide:
Alle vigtige produktoplysninger findes i HELLA Tech 
World.

Vil du vide mere om Easy2Fit® KITs? 
HELLA TECH WORLD er vidensplatformen for  
autoværksteder og succesfuld online markedsføring.  
HELLA støtter de uafhængige autoværksteder med teknisk 
ekspertviden. Du kan få flere oplysninger om Easy2Fit® KITs  
på www.hella.com/techworld.

Easy2Fit® KITs opfylder alle OE-industriens kvalitetsstandarder med hensyn til vibrationer, varmestabilitet, lækager,  
støjudvikling og holdbarhed. Testene udføres på Faurecia Test Center i Bavans, Frankrig og er certificeret i henhold til EN ISO 
1400 samt IATF 16949, herunder DIN EN ISO 9001:2015.

FORVIA som en stærk partner for frie værksteder

Dine fordele 
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