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FREN, ARTIK BAMBAŞKA 

BİR IŞIĞIN ALTINDA 



HER ÜRÜNDE MÜKEMMELLİK 

Mükemmel fren teknolojisi, profesyonel satış desteği, 
en son yenilikleri ve teknolojiyi takip eden birinci sınıf 
teknik destek ve tüm ürün programımızı olağanüstü 
bir lojistik sistemle birleştiriyoruz.

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS bağımsız yenileme 
pazarında lider fren sistemi sağlayıcılarından biridir. 
Orijinal parça sağlayıcısı olarak onlarca yıla dayanan 
deneyimimiz ve satış alanındaki yetkinliğimiz ile 
dünyanın en büyük satış organizasyonlarından biriyiz.
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GÜÇLÜ PARTNERLER

Müşteri ihtiyaçlarını optimum biçimde karşılamak için ürün programımızı sürekli olarak geliştiriyoruz, 

yakında hidrolik fren bileşenleri ve atölye donanımları da hizmetinizde olacak.

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS sadece bir orijinal parça sağlayıcısının bilgi birikimiyle değil, servis konusundaki yetkinliğiyle de 
dünya çapındaki en büyük satış organizasyonlarından biridir. Müşterilerimizin zorlu gereksinimlerini karşılayan gelişmiş ürünler 
ve kapsamlı çözümler üretiyoruz. Fren balatalarından akıllı arıza tespit sistemlerine kadar kapsamlı ürün programımız sayesinde 
orijinal donanım bilgi birikimimiz ve mükemmel servisimiz fren teknolojisi konusundaki her sorunda bizi temel iş ortağı konumuna 
getirmektedir. Hedefimiz her zaman müşterilerimizin yüksek beklentilerini karşılamaktır.

* = Tahminen 2013'ün ikinci üç aylık döneminden itibaren sunulacak

Güçlerin birleşimi

� Fren balataları

� Fren diskleri

� Fren ana silindiri*

� Fren kalipeeri*
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� Fren hortumları*

Çok kapsamlı bir konu olan fren söz konusuysa güvenlikten daha önemli 
hiçbir şey yoktur. Bu yüzden ürün programımızı sürekli geliştirmek ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ayarlamak için yoğun biçimde çalışıyoruz. 
2013'ün 2. üç aylık döneminde bile ürün portföyümüz "Hidrolik fren" konusunu 
tamamen içerecek biçimde geliştirilecektir.

� Tekerlek fren silindiri*

� buçları ve Fren pab

bucu setlerifren pab

arlar ve(aksesua

k frentekerlek

eri dahil)silindirle

� Fren tamburları

Hella Gutmann Solutions ve Hella Nussbaum Solutions üstün arıza tespiti ve modern atölye donanımının ne anlama geldiğini 
etkileyici biçimde ortaya koymaktadır. Böylece çok değerli bir desteğe sahip olacaksınız. Ayrıca HELLA size geniş ve çekici bir 
ürün yelpazesi ve birinci sınıf hizmet sunuyor. Hem de tümünü tek elden temin etmenizi sağlıyor. "Fren" konusunda önemli 
tüm alanlarda bu uzmanlıktan faydalanın ve daima bir adım önde olun...

 � Atölye donanımı, arıza tespit ve güçlü ürünler.

Daima bir adım önde.

 � Hidrolik fren



Yağlama 

maddesi

Fren temizleyici

Fren pabucu setleri

200>

Fren tamburları200>

Fren pabuçları400>

Hizmet yelpazesi

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS tarafından sunulan fren diski 
balataları Avrupa'daki araç stoğunun neredeyse %100'ünü 
kapsamaktadır. HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS fren diskleriyle 
birlikte güvenlik, konfor ve uzun ömürlülük açısından en 
yüksek standarda sahip sürtünme eşleşmesi sağlanır. HELLA 
PAGID BRAKE SYSTEMS fren pabuçları ve tamburları, arka aks 
uygulamaları için mükemmel çözümler sunar. HELLA PAGID 
BRAKE SYSTEMS programındaki ön montajlı fren pabucu setleri 
ayrıca montaj sırasında zaman da kazandırır. Yağlama maddeleri, 
fren temizleyiciler, ikaz kontakları ve çeşitli aksesuarlar 
programı tamamlar.



Fren diskleri

1.500>

Fren sıvısı

Fren balataları

1.400>
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Daima gelişim

05

01

HELLA PAGID Brake Systems fren balatası programı 50 farklı 

kompozisyonda üretilen 1.400'den fazla üründen meydana gelir. 

Bunlar ilgili araç tiplerine, fren sistemlerine, motor güçlerine, sürüş 

yüklerine ve fren karakteristiklerine göre belirlenir.

FRENLENEMEYEN KALİTE
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Sürtünme malzemesi

İlgili araç uygulaması için sürtünme malzemesi 
özel olarak geliştirilir. Böylece uygulama 
alanına tamamen uygun olan 50 farklı sürtünme 
malzemesi ortaya çıkar.

01

Ara katman

Ara katman gerçek anlamda çok yönlü bir 
çözümdür: Sertlik, disk çatlama davranışı ve konfor 
özellikleri sağlar. Ayrıca ısı geçişini azaltır, kesilme 
direncini artırır ve gürültü davranışını optimize eder.

02

Yapıştırıcı

Özel yapıştırıcı balata kütlesi ve taşıyıcı plaka 
yapıştırılır ve böylece yüksek bir kesme direnci 
sağlanır.

03

Taşıyıcı plaka

Balata taşıyıcı plakaları, malzeme direnci 
konusundaki en yüksek talepleri karşılar ve orijinal 
parça toleransları dahilinde üretilir. 

04

Toz kaplama

Toz kaplamamız nihai üründe daha temiz bir 
perdah oluşturduğu ve ayrıca korozyon koruması 
sağladığı için mükemmel bir son dokunuştur.

05



En yüksek performans

AZAMİ GÜVENLİK 

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS için 
testler çok yüksek öneme sahiptir. 
Ürünler şirketin kendi araştırma ve 
geliştirme merkezinde de, gerçek 
koşullar altında trafik içinde de test 
edilirler. Temel alınan standartlar, araç ve 
fren üreticilerinin yüksek standartları ve 
performans spesifikasyonlarıdır.

Azami 300.000 test kilometresi ve 1.000 
saat test platformu sonunda başarılı 
olan fren balatalarımızın bu program 
çerçevesinde seri üretimine başlanır. 
HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS böylece 
azami güvenlik ve performans sağlamayı 
garantilemiş olur.

3
Yıllık toplam test 
mesafesi (milyon 
kilometre)
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GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

ORİJİNAL DONANIM YETKİNLİĞİ

TİCARİ UZMANLIK VE SERVİS UZMANLIĞI

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS kapsamlı bilgi birikimi, mükem-

mel ürünler ve olağanüstü bir servis uzmanlığı anlamına gelir. 

Birleştirdiğimiz yenilikçi gücümüzle, tüm dünyadaki müşterilerimiz için 

her geçen gün artı değer sağlıyoruz.

Mükemmel lojistik

Mükemmel 

fren

teknolojisi

Eksiksiz 

ürün programı

Profesyonel satış 

desteği

Yüksek 

yenilikçi güç

Birinci sınıf 

teknik 

servis



Satış ve ayrıntılı bilgi için,

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Tic. A.Ş.

Akın Plaza, Halide Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Caddesi No:3/2 34382 Şişli – İstanbul 
Tel.:  +90 (212) 314 20 00  Faks:  +90 (212) 314 20 01
intermobil@intermobil.com.tr  www.intermobil.com.tr 
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