
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.

Kompletny łańcuch know-how OE w zakresie układów wydechowych

Diagnostyka

Zawory recyrkulacji 
spalin 

Sondy lambda

Czujniki NOx

Czujniki ciśnienia spalin

Katalizatory spalin Filtry cząstek 
stałych

Rury wydechowe

Tłumiki

Czujniki  
temperatury spalin

Easy2Fit® – pierwszy efekt partnerstwa na rynku części zamiennych

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



PONAD 3300 
ZESTAWÓW

DO PONAD 

26.000
REFERENCJI OE

KORZYŚCI DLA WARSZTATU DZIĘKI ZESTAWOM 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

 ➔ Prosta i skuteczna naprawa  
dzięki modułowym układom wydechowym 

 ➔ Montaż przez jednego mechanika

*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

ZESTAW RURY WYDECHOWEJ

ZESTAW* FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH 
(DPF)

ZESTAW KATALIZATORA



 Wszystko w jednym:
Kompletny zestaw układu wydechowego w technologii 
modułowej ze wszystkimi akcesoriami montażowymi.

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

 Sprawna naprawa:
Dzięki modułowym i inteligentnym układom spalinowym 
naprawa jest niezwykle prosta.

 Praca dla jednego człowieka:
Do montażu wystarczy jeden mechanik.

 Bezpieczne opakowanie:
Wzmocnione kartony zapewniają nieuszkodzoną 
dostawę.

 Brak ryzyka pomyłki: 
Kompletnie przygotowane dane TecDoc zapewniają  
optymalną i bezbłędną identyfikację części.

 Zawsze prawidłowa identyfikacja: 
Kryteria różnicowania według profilu użytkownika  
umożliwiają szybką pomoc w podejmowaniu decyzji.

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

 Wszystko, co musisz wiedzieć:
Wszystkie ważne informacje o produktach można 
znaleźć w HELLA Tech World.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zestawach Easy2Fit®? 
HELLA TECH WORLD to platforma wiedzy dla warsztatów 
samochodowych i skutecznego marketingu internetowego.  
HELLA wspiera niezależne warsztaty samochodowe fachową 
wiedzą techniczną. Więcej informacji na temat zestawów 
Easy2Fit® można znaleźć na stronie www.hella.com/techworld.

Zestawy Easy2Fit® spełniają wszystkie normy jakościowe przemysłu OE w zakresie wibracji, stabilności cieplnej, szczelności,  
hałasu i trwałości. Testy przeprowadzane są w Faurecia Test Center w Bavans we Francji i są certyfikowane zgodnie z normą 
EN ISO 1400, jak również IATF 16949, w tym DIN EN ISO 9001:2015.

FORVIA jako niezawodny partner niezależnych warsztatów

Zalety 
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