BRAKING IS OUR NATURE.

www.hella-pagid.com

| Onze natuur

Soepelheid, snelheid en prestatievermogen: De natuur doet
het ons voor. Als global player behoort HELLA PAGID tot de
toonaangevende en innovatieve aanbieders van remsystemen op de vrije onderdelenmarkt.

De wortels van onze onderneming liggen in het jaar 1899. We
zijn trots op de lange en succesvolle bedrijfsgeschiedenis, want
deze staat voor continuïteit, ervaring en een vooruitziende blik.
Groothandelaars en vrije werkplaatsen verbinden ons merk met
competentie, continue ontwikkeling en betrouwbaarheid. Onze
logistiek is uitstekend, de service is eerste klas en ons portfolio
is net zo overtuigend als de kwaliteit van onze merkproducten.
Ons assortiment omvat meer dan 10.000 artikelen op het gebied
van slijtageonderdelen, remhydraulica, koppelingshydraulica
alsmede vloeistoﬀen en accessoires. Met de bandbreedte en de
kwaliteit van ons aanbod overtuigen we ook veeleisende klanten.
Want: BRAKING IS OUR NATURE!
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| Kwaliteitsbeloe

PERFECTIE
IS ONS
STREVEN

Niet alleen het reageren op veranderende behoeen van de
markt, maar de markt steeds weer een stap vooruit te zijn –
daarin zien wij onze uitdaging.

Door de permanente ontwikkeling en snelle aanvulling van ons
assortiment bereiken wij niet alleen een hoog dekkingspercentage; we kunnen ook heel ﬂexibel reageren op wensen van de
klant en behoeen van de markt.
Onze producten voldoen aan de OE-kwaliteitsnormen en
volgen wat betre veiligheid, kwaliteit en toekomstgerichtheid
de allerhoogste standaards. Niet op de laatste plaats omdat de
productie van onze merkartikelen plaatsvindt volgens vastgelegde speciﬁcaties in uitgezochte en competente fabrieken,
bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Kilometers lang getest.
Wereldwijd.
Over ruig terrein, door woestijnzand of sloten – producten van HELLA PAGID houden zich ook onder extreme
omstandigheden aan hun beloe. Want voordat we de
remblokken aan onze groothandelaars en werkplaatsen
leveren, worden deze grondig gecontroleerd in het eigen
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Alleen zo kunnen
wij ons streven naar perfectie en de hoge kwaliteitseisen
van de klant waarmaken.
Bij onze testprocedures houden wij ons aan de voorschrien van de autofabrikanten alsmede aan normen en
speciﬁcaties die optimale veiligheid en comfort bieden.
Zo hebben onze remblokken er meer dan 300.000 kilometer en in totaal 1.000 uur testtijd op zitten, voordat de
laatste kwaliteitscontrole plaatsvindt. En alleen als er
probleemloos aan alle kwaliteits- en veiligheidscriteria is
voldaan, wordt de serieproductie vrijgegeven.
Met zekerheid sterk, beproefd en betrouwbaar – vertrouw
op de kwaliteit van onze producten.
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| Remblokken

HET IDEALE
WRIJVINGSVLAK
Het remblokprogramma van HELLA PAGID omvat meer
dan 1.400 artikelen die m.b.v. 50 verschillende recepturen
geproduceerd worden. Alle artikelen zijn exact afgestemd op
bepaalde voertuigtypen, reminstallaties, motorvermogens,
rijbelastingen alsmede remkarakteristieken en hebben in het
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum op 300.000 testkilometer bewezen dat ze klaar zijn voor de markt.
Onderzoek en praktijk werken hierbij hand in hand. Dankzij
de intensieve dialoog die onze moederconcerns en leveranciers met de automobielindustrie onderhouden, kunnen wij de
ervaringen van de industrie op het vlak van rem-, slijtage- en
comfortgedrag onmiddellijk toepassen in de verdere en nieuwe ontwikkeling van onze merkproducten.
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FRICTIEMATERIAAL
Het frictiemateriaal moet zware taken
vervullen en daarom exact op het desbetreﬀende toepassingsgebied zijn afgestemd. Dankzij de eerder genoemde
50 recepturen behoort dit tot de mogelijkheden.
TUSSENLAAG
De tussenlaag hee vrijwel universele eigenschappen.
Deze verbetert de hardheid, het scheurgedrag en de comforteigenschappen van de remblokken.
Bovendien reduceert de laag de doorgie van hitte, zorgt
voor een hoge breukvastheid en optimaliseert ook nog
de geluidskarakteristieken.
LIJM
De speciaal ontwikkelde lijm hecht het
voeringmateriaal permanent aan de achterplaat en zorgt
daarnaast voor een bijzonder hoge breukvastheid.
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ACHTERPLAAT
De kwaliteit van onze achterplaten berust niet op het
adagium ‘one-ﬁts-all’, maar op remspeciﬁeke uitvoeringen in verschillende staalkwaliteiten. Hierbij voldoen de
kwaliteit, sterkte en toleranties in elk geval aan de zeer
hoge eisen van het desbetreﬀende remsysteem. Dat zijn
de beste voorwaarden voor een storingsvrije werking en
lange levensduur.
POEDERLAKCOATING
De poederlakcoating gee onze remmen hun ﬁnishing
touch. De coating maakt een schone afwerking van het
eindproduct mogelijk en vormt een betrouwbare corrosiebescherming.
SECUNDAIRE MAATREGELEN
Deze maatregelen en voorzieningen zorgen samen voor
een extra verbetering van de remwerking en het rijcomfort. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het afgeschuinde frictiemateriaal en de dempingsplaten die op de achterplaat zijn
aangebracht.
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| Portfolio

MEER DAN
10.000
ARTIKELEN

Met meer dan 10.000 artikelen hebben wij gegarandeerd
het passende product en zijn wij uw betrouwbare partner
op de gebieden:
SLIJTAGEONDERDELEN
• In totaal meer dan 4.400 producten
• Zeer hoge marktdekking in OEM-kwaliteit
• Snelle opname van nieuwe producten in het assortiment
• Hoge gegevenskwaliteit in onze catalogus
en technische documentatie
REMHYDRAULICA
• In totaal meer dan 3.400 producten
• Goede marktdekking in OEM-kwaliteit
• Hoge gegevenskwaliteit in onze catalogus en technische
documentatie
KOPPELINGSHYDRAULICA
• In totaal meer dan 750 artikelen
• Koppelingscomponenten in OEM-kwaliteit
• Rubberrecepturen, die exact zijn afgestemd op de
technische vereisten van de voertuigonderdelen
VLOEISTOFFEN EN ACCESSOIRES
• Het vloeistoﬀenprogramma omvat remvloeistof,
remmenreiniger alsmede montagekit in verschillende
verpakkingsformaten
• HELLA PAGID hee meer dan 550 accessoires voor
remblokken, -klauwen en -schoenen in het productprogramma

SLIJTAGEONDERDELEN

REMSCHIJVEN
• Meer dan 1.450 remschijven
(daarvan meer dan 720 met coating)
• Dekkingsgraad: > 98 % van het wagenpark*
• Grotendeel gecoate remschijven
• PRO: geen roestvorming en directe inbouw
REMBLOKKEN
• Meer dan 1.400 remblokken
• Dekkingsgraad: > 99 % van het wagenpark*
• Meer dan 35 verschillende geluiddempingsmaatregelen
REMTROMMELS
• Meer dan 220 remtrommels
• Buitengewoon krachtig
• Bijzonder duurzaam
• Van hoogwaardig gietwerk
REMSCHOENEN
• Meer dan 400 remschoenen
(waarvan 195 vooraf gemonteerd)
• Dekkingsgraad: > 95 % van het wagenpark*
• Meer dan 230 remschoenensets

REMHYDRAULICA

REMKLAUWEN
• Meer dan 1.850 remklauwen
• Vervangende remklauwen als milieuvriendelijk,
voordelig alternatief
• Totale vervanging van alle veiligheidsrelevante
elementen en rubber onderdelen
REMSLANGEN
• Meer dan 900 remslangen
• Uitstekende impulsvastheid
• Lange levensduur
• Robuuste slangkoppelingen
• SAEJ1401-speciﬁcatie wordt ver overtroﬀen
WIELREMCILINDERS
• Meer dan 370 wielremcilinders
• Aluminium wielremcilinders: lichter,
langere levensduur
• Hoge corrosiebestendigheid
• Wielremcilinders met en zonder geïntegreerde
drukregelaars
HOOFDREMCILINDERS
• Meer dan 550 hoofdremcilinders
• OE-kwaliteit
• Nieuwste generaties leverbaar
• Hoge remwerking, korte sluitafstand en
gering volume
HANDREMKABELS
• Meer dan 1.000 handremremkabels
• Handremkabels zijn aangepast aan het desbetreﬀende
voertuig en remsysteem

* West-Europa
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KOPPELINGSHYDRAULICA

VLOEISTOFFEN EN ACCESSOIRES

KOPPELINGSKABELS
• Meer dan 230 koppelingskabels
• Koppelingskabels zijn aangepast aan het desbetreﬀende
voertuig en remsysteem

REMVLOEISTOF
• Zeer hoog kookpunt
• Verkrijgbaar als DOT 3/ DOT 4/ DOT 4, PRO LV,
low viscosity)/ DOT 5.1
• DOT-speciﬁcaties worden ver overtroﬀen

KOPPELINGSSLANGEN
• Meer dan 15 koppelingsslangen
• Lange levensduur door OE-kwaliteit
KOPPELINGSGEVERCILINDERS
• Meer dan 250 koppelingsgevercilinders
• Nauwkeurig op elkaar afgestemde koppelingsgeveren koppelingsnemercilinders
KOPPELINGSNEMERCILINDERS
• Meer dan 140 koppelingsnemercilinders
• Nauwkeurig op elkaar afgestemde koppelingsgeveren koppelingsnemercilinders
CONCENTRISCHE SLAVECILINDERS
• Meer dan 95 concentrische slave-cilinders
• Productie conform hoogste OE-standaards
• Gemaakt van moderne high performance kunststoﬀen
KOPPELINGSLEIDING
• Meer dan 10 koppelingsleidingen
• Hoogste kwaliteitseisen aan het centrale
onderdeel van het koppelingssysteem

REMMENREINIGER
• Verwijdert olie, vet, vuil en remvloeistof zonder resten
achter te laten
• Reinigt alle rem,- koppelings- en versnellingsbakonderdelen, startmotoren en dynamo’s, carburateurs, benzinepompen en motoronderdelen
• Laat geen resten achter en is vrij van chloorhoudende
oplosmiddelen
• Bindt remstof
MONTAGEPASTA
• Niet geleidend
• Geschikt voor ABS-systemen
• Vergemakkelijkt de montage
SLIJTINDICATOREN
• Meer dan 220 artikelen
• Programma-ontwikkeling afgestemd op schijfremblokken
• Hoge hittebestendigheid
ACCESSOIRESETS
• Meer dan 550 artikelen voor schijf- en trommelrem
• Programma-ontwikkeling afgestemd op remblokken
• Nauwkeurige pasvorm
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HELLA PAGID onderscheidt zich door een grote veelvoud
binnen het programma en is met de vijf zuilen remhydraulica, slijtageonderdelen, koppelingshydraulica alsmede
vloeistoﬀen en accessoires zeer breed opgesteld. Al onze
artikelen overtuigen door een hoge mate aan veiligheid,
comfort en duurzaamheid. Dat bijna 100% van het Europese
wagenpark wordt gedekt door HELLA PAGID schijfremblokken, spreekt voor ons, ons streven naar perfectie en de
kwaliteit van onze producten.

HELLA PAGID schijfremblokken en remschijven vormen vanuit
ons perspectief het ideale frictiepaar voor elk soort en elk
klasse auto. Remschoenen en -trommels brengen de optimale
remkracht naar de achterwielen. U bereikt een maximale tijd- en
kostenbesparing met onze vooraf gemonteerde remschoenensets. Montagepasta en remmenreiniger, waarschuwingscontacten en diverse accessoires maken het rondom-zorgeloos-pakket
voor onze handelaars en vrije werkplaatsen compleet.
En omdat veiligheid bij het thema remmen op de eerste plaats
staat, werken wij hard aan een continue uitbreiding van ons
productprogramma en proberen wij de technologische ontwikkelingen altijd een neuslengte vooruit te zijn.
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| HELLA PAGID – de professionals in de werkplaats

UW PARTNER
VOOR DE TOEKOMST!
Op de toekomst gerichte partnerschappen vormen de basis
voor een succesvolle ondernemingsontwikkeling. HELLA PAGID-partners proﬁteren van onze productkwaliteit, het grote
assortiment en een complete service, die erop gericht is om
de concurrerende positie van onze partners in een dynamische marktomgeving te versterken.

Ons speciale werkplaatsconcept HELLA TechWorld bevat
bijvoorbeeld een omvangrijke kennisdatabank met topactuele technische gegevens, praktijkgerichte scholingen en een
competente hotline. Bovendien helpt de „BrakeGuide“ op ons
online portaal bij het snel en eﬀectief zoeken naar producten.
Daarnaast bieden wij onze handelaars en werkplaatsen een
krachtige verkoopondersteuning door middel van professioneel
vormgegeven informatiemateriaal en creatieve campagnes met
hoge doeltreﬀendheid.
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| HELLA PAGID – wereldwijd

ONVERSLAANBAAR.
BETROUWBAAR.

Als complete aanbieder overtuigt HELLA PAGID op alle vlakken van de sector remtechnologie met excellente oplossingen en de kwaliteit van een sterk merk. Deskundigheid op
het gebied van originele onderdelen gaat bij HELLA PAGID
samen met deskundige handel en service. Onze service is
zeer omvangrijk en voldoet aan de hoge standaards van de
huidige automobielmarkt.
Handelaars en vrije werkplaatsen vertrouwen ons, omdat ze
we dichtbij de klant staan en zijn behoeen begrijpen, omdat
ons productprogramma met zijn geraﬃneerde oplossingen aan
alle wensen tegemoetkomt en omdat wij merkkwaliteit tegen
eerlijke prijzen aanbieden.

Deskundig in originele onderdelen

Kundig in handel
en service

Hoogstaande remtechnologie

Uitstekende logistiek

Betrouwbare kwaliteit

Professionele

Compleet product-

verkoopondersteuning

programma

Eerste klas technische service
(o.a. werkplaatsconcept, hotline)
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| Garantie

WEER SNEL
OP WEG

HELLA PAGID maakt deel uit van één van de grootste
handelsorganisaties ter wereld. Dankzij ons globale
netwerk met een groot aantal wereldwijde, decentrale
opslagruimten alsmede onze uitstekende logistiek zijn
wij in staat om levertijden tot een minimum te reduceren. De permanent hoge beschikbaarheid van onze artikelen alsook onze snelheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid vormen overtuigende argumenten voor onze
zakenpartners. Om aan de behoeen van de klanten en
van de markt te kunnen voldoen, bieden wij ﬂexibele en
op maat gemaakte leveringsconcepten.
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HELLA Benelux BV
Celsiusbaan 2, Postbus
1398
3430 BJ Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)30 609 56 11
F +31 (0)30 605 16 77
E nl.info@hella.com
I www.hella.nl

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
België
T +32 (0)3 887 97 21
F +32 (0)3 887 56 18
E be.info@hella.com
I www.hella.be

Hella Pagid GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
© Hella Pagid GmbH
J00871/KB/12.14
Voorbehouden aan wĳzigingen in uitvoering en prĳzen.

