
EASY2FIT®: 
INNOVATIEVE 
UITLAATSYSTEMEN

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA - FAURECIA EN HELLA BUNDELEN HUN KRACHTEN
FORVIA is ontstaan uit de integratie van HELLA en Faurecia - en is nu wereldwijd 
de nummer 7 op het gebied van de toelevering aan de automobielindustrie.

Volledige keten van OE-know-how op het gebied van uitlaatsystemen

Diagnose

Uitlaatgas- 
regelingskleppen 

Lambda-sensoren

NOx-sensoren

Uitlaatgasdruksensoren

Uitlaatgaskatalysatoren Roetfilters
Uitlaatpijpen

Geluiddempers

Uitlaatgastemperatuur- 
sensoren

Easy2Fit® - Eerste resultaat van de samenwerking voor de  
onafhankelijke onderdelenmarkt

FORVIA richt zich op technologie, innovatie en klanttevredenheid – en concentreert zich op gebieden met een hoge groei die zijn 
afgestemd op de megatrends van de automobielindustrie.

BELANGRIJK: Naast het vertrouwde, uitgebreide HELLA-productassortiment kunnen nu ook Faurecia-productlijnen  
via de handelsorganisatie van HELLA worden aangeschaft - met alle voordelen die HELLA als partner te bieden heeft. 
De HELLA-merken (HELLA, HELLA PAGID, HELLA GUTMANN en HELLA VALUEFIT) blijven behouden.

Tientallen jaren ervaring in OE-
uitrustingen garanderen competentie op 

het gebied van uitlaatsystemen

De overdracht van OE-expertise  
heeft geresulteerd in een productlijn  

die voldoet aan de hoge eisen van 
onafhankelijke werkplaatsen 



MEER DAN 3.300 
KIT’S

VOOR MEER DAN 

26.000
OE-REFERENTIES

VOORDELEN VOOR DE WERKPLAATS MET EASY2FIT® KIT’S
OEM-competentie voor de vrije onderdelenmarkt 

Uitlaatgassystemen van Faurecia

 ➔ Alles-in-een-kit 

 ➔ incl. onderdelen en accessoires

 ➔ Eenvoudige productidentificatie  
met slechts één artikelnummer

 ➔ Eenvoudige en efficiënte reparatie  
door modulaire en intelligent  
ontworpen uitlaatsystemen 

 ➔ Installatie door slechts één monteur

*Uitvoeringen dieselroetfilter KIT: 1. Siliciumcarbide voor gebruik op korte en lange afstanden. 2. Cordieriet voor overwegend lange afstanden.

GELUIDDEMPER KIT

UITLAATPIJP KIT

DIESELROETFILTER (DPF) KIT*

KATALYSATOREN KIT



 Alles-in-één:
complete uitlaatsysteemset in modulaire technologie met  
alle montagetoebehoren.

 Snel bestellen:
eenvoudige productidentificatie met slechts één 
artikelnummer, inclusief alle onderdelen en accessoires.

 Efficiënte reparatie:
dankzij de modulaire en intelligent ontworpen 
uitlaatsystemen is reparatie uiterst eenvoudig.

 Een klus voor één persoon:
installatie is mogelijk door slechts één monteur.

 Verpakkingsveiligheid:
stevig versterkte kartonnen dozen zorgen voor een 
onbeschadigde levering.

 Geen gevaar voor verwarring: 
volledig voorbereide TecDoc-gegevens zorgen voor  
optimale en foutloze identificatie van onderdelen.

 Altijd correct toegewezen: 
onderscheidende criteria op basis van het 
gebruikersprofiel maken snelle beslissingen mogelijk.

 Bekend systeem: 
de voertuigtoepassingen zijn gebaseerd op OE-catalogi.

 Alles wat u moet weten:
alle belangrijke productinformatie vindt je in HELLA Tech 
World.

Wil je meer weten over onze Easy2Fit® KIT? 
HELLA TECH WORLD is het kennisplatform voor  
autowerkplaatsen en succesvolle online marketing.  
HELLA ondersteunt onafhankelijke autowerkplaatsen met 
technische deskundigheid. Ga voor meer informatie over 
Easy2Fit® KIT’s naar www.hella.com/techworld.

De Easy2Fit® KIT uitlaatsystemen voldoen aan alle kwaliteitsnormen van de OE-industrie met betrekking tot trillingen, 
hittestabiliteit, lekkage, geluidsontwikkeling en duurzaamheid. De tests worden uitgevoerd in het Faurecia testcentrum in 
Bavans, Frankrijk en zijn gecertificeerd volgens EN ISO 1400 en IATF 16949, inclusief DIN EN ISO 9001:2015.

FORVIA als sterke partner voor onafhankelijke werkplaatsen

De voordelen 
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