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ÜRÜN VE SİSTEM

Fren güvenliği için en iyisi

HELLA PAGID bağımsız yenileme pazarına lider fren sistemi 

sağlayıcılarından biridir. Şirketin birinci sınıf uzmanlık 

bilgisi otomotiv endüstrisinde onlarca yıllık OEM tecrübesine 

dayanmaktadır. Uzmanlık, tavizsiz kalite ve inovasyon 

tutkusu sektördeki itibarımızın temelini oluşturur. 

Tekliflerimizin kapsamı ve özellikleri mükemmel parçalardan 
komple ürün ailelerine kadar"Mükemmel Fren Teknolojisi" 
olarak özetlenebilir. Bunlara hem kuru tip, hem de hidrolik fren 
ürünleri dahildir.

Günümüzdeki trafik taleplerini her yönüyle karşılayabilen 
ürünlerimiz sayesinde yüksek taleplerle gerçek yaşamın 
kusursuz uyumunu sağlayabiliyoruz.
 Araştırma ve geliştirme konusunda Almanya odaklı çalışmamız 
ve üretimi yüksek performanslı fabrikalarda (örn. Almanya, 
Fransa, İngiltere, vb.) Almanya'da belirlenmiş olan şartnameler 
kapsamında gerçekleştirmemiz, bunun önemli koşullarından 
biridir.

HELLA PAGID'in sunduğu avantajlar:

 � Üretim teknolojisinde yetkinlik
 � Birinci sınıf kalite
 � Teknolojik avantaj
 � Üst düzey inovasyon 
 � OE uzmanlığı sayesinde yüksek standartlar
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Birinci sınıf ile ortalama arasındaki farkı en iyi "kalite" kelimesi ortaya koyar. En yüksek kalite 

taleplerine karşılık vermek ve açıkça belirlenmiş ürün özelliklerine uyumluluk HELLA PAGID tarafından 

benimsenmiştir. Güçlü, kanıtlanmış ve güvenilir kalite garantisini bütün ürünlerimiz için veriyoruz. 

Kendi araştırma ve geliştirme merkezimizde gerçekleştirilen uygun test prosedürlerinde araç ve fren 
imalatçılarının talimatlarına, optimum güvenlik ve konfor standartlarına ve şartnamelere bağlı kalıyoruz. 
Örneğin, OEM fren balatalarımız için toplamda 1000 test saati ve yapılan 300.000 kilometre üzerinde yol ile 
tezgah testleri sayesinde yeniliklerimizin sınırsız şekilde müşterilerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Bu aşama 
geçildikten ve bütün kriterler eksiksiz yerine getirildikten sonra ürünler seri üretim için onaylanmaktadırlar. 

Güvenlik ve konfor, heyecanımızın, uzmanlığımızın ve mükemmellik için sahip olduğumuz iradenin bir 
sonucudur. Kalite ekibimiz ürünlerimizin güvenli bir şekilde çalışması için ellerinden geleni yapmaktadır. 
Onlara güvenebilirsiniz.

KALİTE GÜVENCESİ

Stres testleri sayesinde gelişme 
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PORTFÖY

İhtiyaca göre ürün çeşitliliği

Başarılı ürünler, müşterilerin sürdürülebilir bir şekilde faydalandığı ürünlerdir. Bu koşul HELLA PAGID ürün programında en 
uygun şekilde yerine getirilmektedir. Geniş program çeşidi ve üst düzey güvenlik, konfor ve uzun ömür ile göz doldurur. Durum 
böyle olunca Avrupa araç envanterinin neredeyse %100'ünde bizim fren balatalarımızın kullanılması şaşılacak bir durum değildir. 
HELLA PAGID fren diskleri, her tür ve sınıftan araç için mükemmel bir uyuma sahiptir. Arka aks uygulamaları için en kritik 
durumlarda dahi kendilerini ispatlamış olan fren takozları ve tamburlarını size sunuyoruz. Ayrıca önceden montajlı fren takozu 
kitleri sayesinde zaman ve maliyetten de tasarruf etmiş olursunuz. Yağlama maddesi, fren temizleyici ve uyarı kontakları ile 
çeşitli aksesuarlar teklifimizi tamamlar ve ortaklarımız için özel hazırlanmış program olarak sunulur.

Çok kapsamlı bir konu olan fren söz konusuysa güvenlikten daha önemli hiçbir şey yoktur. Bu yüzden ürün programımızı sürekli 
geliştirmek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizden çok daha fazlasını 
bekleyebilirsiniz.
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Fren hidroliği
 � Toplamda 3.400 üzerinde ürün
 � OEM kalitesinde yüksek pazar payı 
 � Katalog ve Tecdoc verilerinde yüksek veri kalitesi

Aşınma parçaları
 � Toplamda 4.400 üzerinde ürün
 � OEM kalitesinde çok yüksek pazar payı
 � Ürünlerin hızlı bir şekilde programa dahil edilmesi
 � Katalog ve Tecdoc verilerinde yüksek veri kalitesi



Fren kaliperi
 � 1.650 üzerinde fren kaliperi
 � Çevre dostu, 

düşük maliyetli alternatif olarak yedek fren kaliperi
 � Güvenliğe ilişkin elemanların ve lastik parçaların 

genel olarak değiştirilmesi

Fren ana silindiri
 � 525 üzerinde fren ana silindiri
 � OE kalitesi
 � En yeni nesiller mevcuttur.
 � Yüksek etki dereceleri, kısa kilitleme yolları 

ve düşük hacim sarfiyatı

Fren diskleri
 � 1.500 üzerinde fren diski
 � Kapsama oranı: 

> Araç envanterinin %98'i (Batı Avrupa)
 � Çoğunlukla kaplamalı diskler 

PRO: pas oluşmaz ve doğrudan monte edilir.

Fren tamburları
 � 200 üzerinde fren tamburu
 � Olağanüstü performans yeteneği
 � Uzun kullanım ömrü
 � Yüksek kaliteli döküm üretim
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Tekerlek fren silindiri
 � 350'nin üzerinde tekerlek fren silindiri
 � Alüminyum tekerlek silindiri: hafif, uzun ömürlü, yüksek 

korozyon dayanımı
 � Entegre basınç regülatörü ile tekerlek silindiri

Fren hortumları
 � 950'nin üzerinde fren hortumu
 � Mükemmel impuls dayanımı
 � Uzun ürün ömrü
 � Sağlam hortum armatür bağlantıları
 � SAEJ1401 şartnamesi fazlasıyla yerine getirilmektedir.

Fren pabuçları
 � 400'ün üzerinde fren pabucu
 � Kapsama oranı: > Araç envanterinin %95'i (Batı Avrupa)
 � 200'ün üzerinde fren pabucu kiti 

Fren balataları
 � 1.400'ün üzerinde fren balatası
 � Kapsama oranı: > Araç envanterinin %99'ı (Batı Avrupa)
 � 35'in üzerinde farklı ses sönümleme 

tedbiri

AKSESUARLAR:

Fren sıvısı
 � Çok yüksek kaynama noktası
 � DOT 3/ DOT 4/ DOT 4 PRO 

(LV, low viscosity)/ DOT 5.1 olarak temin edilebilir.
 � DOT şartnameleri fazlasıyla karşılanmaktadır.

Montaj macunu
 � İletken değildir.
 � ABS'ye uygun
 � Montajı kolaylaştırır.

Fren temizleyici
 � Yağ, gres, kir ve fren sıvısını kalıntısız bir şekilde giderir.
 � Tüm fren, şanzıman ve dişli parçalarını, marş ve şarj 

dinamoları, karbüratör, benzin pompaları ve motor 
parçalarını temizler. 

 � Kalıntı bırakmaz ve klorlu çözücü madde içermez.
 � Fren tozu bağlayıcı

Uyarı kontakları
 � 220 üzerinde ürün 
 � Disk fren balataları ile uyum içinde program geliştirme 
 � Yüksek sıcaklık dayanımı 

Aksesuar setleri
 � Disk ve tambur frenleri için 510 üzerinde ürün 
 � Fren balataları ile uyum içinde program geliştirme 
 � Yüksek uygunluk hassasiyeti
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01 SÜRTÜNME MALZEMESİ

Sürtünme malzemesi, yüksek beklentilere cevap vermektedir ve bu nedenle ilgili kullanım alanına harfiyen uyarlanmalıdır. Buradaki 
rekabet avantajı yukarıda bahsedilen 50 formüldür.

02 ARA KATMAN
Ara katman neredeyse evrensel özellikleri taşımaktadır. Fren balatasının sertliğini, disk çatlama davranışını ve konfor özelliklerini 
geliştirir. Ayrıca ısı geçişini azaltır, kesilme direncini artırır ve gürültü davranışını optimize eder.

03 YAPIŞTIRICI
Özel olarak geliştirilmiş olan yapıştırıcı balata kütlesini taşıyıcı plaka ile kalıcı olarak birleştirir ve bunun yanında özellikle yüksek bir 
kayma mukavemeti sağlar.

04 TAŞIYICI PLAKA

Taşıyıcı plakalarımızın kalitesini "one-fits-all" değil, farklı çelik kalitesindeki frene özgü uygulamalar belirler. Bu esnada kalite, 
dayanım ve toleranslar her durumda ilgili fren sisteminin yüksek taleplerine uygundur. Bunlar sorunsuz bir fonksiyon ve uzun 
kullanım ömrü için en iyi koşullardır.

05 TOZ KAPLAMA

Toz kaplama boyası frenlerimizin son rötuşlarıdır. Bu sayede nihai ürünün parlak ve temiz bir şekilde tamamlanması ve güvenilir bir 
korozyon koruması sağlanmış olur.

06 İKİNCİL ÖNLEMLER

Bu önlem ve düzenekler fren etkisini ve sürüş konforunu ek olarak iyileştirir. Buna eğimli sürtünme malzemesi ve taşıyıcı plaka 
üzerine yerleştirilmiş olan sönümleme levhaları da dahildir.

FREN BALATALARI

Katman katman 
en iyi kaliteye doğru
Yenilikçi fren ürünleri yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir sonucudur, çoğu zaman fren, aşınma ve konfor 

davranışı ile ilgili günlük pratik tecrübelerden ortaya çıkarlar. Bu nedenle otomotiv endüstrisi ile işbirliği ve sürekli diyalog 

HELLA PAGID için mutlak bir zorunluluktur. Fren balatası programı bugün 50 farklı formül ile üretilen 1.400 üzerinde üründen 

oluşmaktadır. Belirli araç tipi, fren sistemi, motor performansı, sürüş yükü ve fren karakteristiğine uygun şekilde tasarlanmış 

ve 300.000 test kilometresi ile pazar kalitesini kanıtlamıştır.
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Komple bir sağlayıcı olmak HELLA PAGID olarak tutkumuz. Geniş ürün 

yelpazemizle müşterilerimiz için fren teknolojisi ile ilgili her alanında mükemmel 

çözümler üreten bir ortak haline geliyoruz. Bu konuda müşterilerimizin arıza 

tespit ve servis donanımı alanlarındaki "kardeş" firmalarla (örn. HELLA GUTMANN 

SOLUTIONS) yaşadığı deneyimlerden faydalanıyoruz.

Geniş kapsamlı servisimiz, bugünün otomobil piyasasında her alanda mevcut olan 
yüksek beklentileri karşılar. Kalite garantileri ve mükemmel fren teknolojisi sayesinde 
HELLA PAGID komple ürün programının yanında güncel talepleri her açıdan karşılayan 
bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Uygulamalı ortak olarak teknik destek

Servis hizmetlerimiz, müşterilerimizi HELLA PAGID yeniliklerine dahil ederek onların 
rekabet performanslarını artırmaya odaklanır. Kapsamlı teknik bilgi veri bankası, 
uygulamaya yönelik eğitimleri, en güncel teknik verileri ve uzman çağrı merkezi ile 
özel servis konseptimiz HELLA TechWorld, uygulamaya yönelik uygun öneriler ve 
geleceğe dair bilgiler vermektedir. Hızlı ve etkili ürün araması için yeni online portalımız 
"BrakeGuide" her zaman hizmetinizdedir.

Profesyonel satış desteği ile cirodaki artış

Müşterilerimiz ticaret ve servis için güçlü bir satış desteğinden faydalanırlar, örn. reklam 
açısından yüksek bir etki gücüne sahip olan, profesyonelce hazırlanmış broşürlerimiz ve 
yaratıcı kampanyalarımız.

Mükemmel lojistik: Hız ve güvenilirlikte avantaj

Süreçlerde özen, hız, temin güvencesi ve hazır bulunabilirlik, lojistiğin temel taşlarıdır. 
HELLA PAGID ortakları en büyük ticari organizasyonların olağanüstü olanaklarından 
faydalanırlar.

UZMANLIK

HELLA PAGID:
Güvenlik konusunda güçlü 
ortak



ORİJİNAL EKİPMAN YETKİNLİĞİ
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