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 � Arıza tespit sistemleri

 � Klima servisi

 � Far ayar servisi

 � Akümülatör servisi

 � Ekipmanlar/cihazlar

 � Aşınma parçaları

 � Yedek parçalar

 � Karoser parçaları

 � Sarf malzemeler

 � Aksesuarlar

 � Teknik servis

 � Servis konseptleri

 � Satış desteği

 � Lojistik

İşinize daha fazla hız kazandırmaya ne dersiniz? HELLA daha güçlü ürün yelpazesiyle, 

daha profesyonel atölye donanımıyla ve birinci sınıf servis hizmetiyle başarınıza başarı 

katıyor.

SERVİSEKİPMAN
YEDEK PARÇA



 � Yedek parçalar

HELLA yedek parçalarda çok geniş 
alternatifler sunar. Bir yandan sensörler, 
aktüatörler ve kumanda cihazlarını içeren 
güçlü bir elektronik ürün programı. 
Diğer yandan "Akustik sinyal verici"den, 
rölelere, şalterlere, marş motorlarına, 
alternatörlere ve yıkama pompasına 
kadar geniş, yıllar içinde büyümüş bir 
elektrik ürün programı. Isı yönetim 
alanında BEHR HELLA SERVICE ile 
serbest yedek parça pazarının araç 
iklimlendirmesi ve motor soğutma 
konularında lider parça sağlayıcılardan 
biriyiz.

 � Aşınma parçaları

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS, fren 
sistemi alanında kapsamlı bir ürün 

yelpazesi sunar ve en zor koşulların 
üstesinden gelebilecek mükemmel 
bir teknoloji ile donatılmıştır. Disk 
fren balatalarının, fren pabuçlarının ve 
tamburlarının yanı sıra ürün çeşitliliği 
sürekli genişleyecek ve müşteri taleple-
rine uygun hale getirilecektir.  

 � Karoser parçaları

HELLA taşıtlar için aydınlatma alanında, 
serbest yedek parça piyasasında 1 
numaradır. Otomobil endüstrisinin üretim 
hacmi yüksek modelleri için ana farlar, 
lambalar ve iç aydınlatma alanındaki 
ürün programımızı sürekli geliştiriyoruz. 
Fonksiyonellik güvenlik, hassas uyum ve 
ürünlerin dayanıklılığı ile "HELLA orijinal 
parça kalitesi" güvenceye alınıyor. Aynalar 
konusundaki ürün programımızı da 
gözden kaçırmayın. 

 � Sarf malzemeleri

Sarf malzemeler bir servisin 
vazgeçilmezleridir - bu alanda da HELLA 
iyi bir konuma sahiptir. İster montaj 
malzemeleri, yağlar, O-ringler, isterse 
fren temizleyicileri ve fren sıvıları olsun 
- hepsi hızlı ve güvenilir biçimde teslim 
edilir. 

 � Aksesuarlar

Aydınlatma alanında her zaman sizin için 
doğru iş ortağıyız - ek farlar, geri vites 
lambaları ve çalışma lambaları, gündüz 
sürüş farları, plaka ve iç mekan 
aydınlatmaları alanlarında halojen, Xenon 
ve LED teknolojilerindeki 
uzmanlığımızdan faydalanın.
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GENİŞ ÜRÜN 

YELPAZESİ. 

DAHA İYİ İŞ YAPMA 
FIRSATI.

Orijinal donanım bilgi birikimimizden ve teknoloji konusundaki yetkinliğimizden faydalanın. HELLA 

33.000'den fazla ürünüyle taşıtlara özgü parçalarda, genel parçalarda ve aksesuarlarda olağanüstü güçlü 

ürün yelpazesini hizmetinize sunuyor – hepsi de işinizde başarılı olmanız için en yüksek kalitede.

 � Markalarımız

SERVİSEKİPMAN
YEDEK PARÇA



ÜSTÜN KALİTELİ 

EKİPMANLAR. 

VERİMLİ ONARIM.

 � Markalarımız

Uzmanlarımızdan size: Usulüne uygun bakım ve onarım için profesyonel arıza tespit cihazlarını, kapsamlı 

araç verilerini ve güvenilir servis cihazlarını kullanımınıza sunuyoruz - tüm onarım sürecinde yüksek bir 

katma değer sağlıyoruz. Ekipmanlarımız hassaslık, konfor ve kolay kullanımları ile kendini gösterir. Hızlı 

ve güvenli onarımlar için en iyi ekipmanlar.

 � Arıza tespit sistemi

HELLA GUTMANN SOLUTIONS 
arıza tespit sistemleriyle teknik bilgi 
birikimimizi bir bütün halinde size 
sunuyoruz. Arızaların tespitini verimli ve 
hızlı biçimde yapabilirsiniz. Sloganımız: 
Daima en iyisi. Bu yüzden çalışmalarınızı 
güçlü donanımlar, düzenli yazılım 
güncellemeleri ve hem bugün hem de 
yarın gereksinim duyacağınız tüm teknik 
verilerle 
destekliyoruz. Profesyonel eğitimler, 
teknik yardım hattı ve kapsamlı teknik 
bilgiler size sunduğumuz hizmeti 
tamamlayan unsurlardır.

 � Klima servisi

HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS gündelik 
işlerinizi çok basitleştiriyor: 
Profesyoneller, ürün yelpazemizde klima 
servis cihazlarını, soğutma sistemi test 
cihazlarını ve klima ekipmanlarını 
bulabilirler. Klima servisi ve motor 

soğutma sistemine ilişkin cihazlarımızla 
uygulamada hassas ve kesin, kullanımda 
konforlu ve tam otomatik bir donanımla, 
gelecek için de en iyi imkanlara sahip 
olabilirsiniz.

 � Far ayar servisi

HELLA far ayar cihazlarıyla tüm far 
sistemlerini kontrol edebilirsiniz: DE, 
Xenon, paraboloid ve LED. Ana farlarda, 
ek farlarda ve ek sis 
farlarında optimum ayarlamayı sağlarlar. 
Elbette bunlarla sadece binek arçaları 
değil ticari araçları, motosikletleri, tarım 
araçlarını ve diğer araç tiplerini de kontrol 
etmek mümkün.

 � Akümülatör servisi

Müşteriyi akümülatör arızasının neden 
olduğu kötü sürprizlerden koruyabilmek 
için araç bakımında her zaman 
akümülatör de test edilmelidir. Böylelikle 

servis, müşteri memnuniyetini artırır ve 
ciroda da ölçülebilir bir artış sağlar. Yeni 
HELLA akümülatör test cihazlarıyla ve 
akümülatör şarj cihazlarıyla bu imkandan 
faydalanın. Daha yüksek müşteri 
memnuniyeti ve daha fazla kazanç.

 � Ekipmanlar/cihazlar

Servis hizmetinde öne geçebilmeniz için 
size çok sayıda motor testi ve kontrol 
cihazı sunuyoruz. HELLA sayesinde 
kullanımı kolay ve gelecek vaat eden 
ekipman ve cihazlara sahip olacaksınız. 
Eğer karanlığı aydınlatmak istiyorsanız, 
sağlam el ve servis lambaları ürün 
yelpazesiyle HELLA her zaman optimum 
görüş sunar.

SERVİSEKİPMAN
YEDEK PARÇA
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KAPSAMLI 

SERVİS HİZMETİYLE 

AVANTAJ SAĞLAYIN.
Uzmanlarımız size birinci sınıf teknik servis hizmeti sunar ve satış sırasında sizi destekler. Ayrıca 

size esnekliği ve ürün bulunulurluğu yüksek, mükemmel bir lojistik sistemi de sunuyoruz - Dünya 

çapında ve tüm HELLA ürünleri için.

 � Teknik servis

HELLA satış merkezlerini ve servisleri 
profesyonel eğitimlerle, teknik yardım 
hattıyla ve pratik kullanıcılar tarafından 
diğer kullanıcılara sağlanan teknik 
bilgilerle destekler. Uzun yıllara dayanan 
iş tecrübesine sahip uzmanlar tarafından 
sağlam temellere sahip bilgiler verilir, 
ayrıca somut onarım durumlarıyla ilgili 
de yardım sağlanır. Teknik servisimizden 
faydalanın - size destek sağlayacaklardır.

 � Satış desteği

Hedefe yönelik, profesyonel satış desteği 
de en az güçlü bir ürün yelpazesi ve 
yüksek ürün bulunulurluğu kadar 
önemlidir - HELLA daima bu imkanı 
sunar. Hedefe yönelik satış artırıcı 
önlemler, materyaller, kataloglar, 
broşürler, reklamlar ile satış başarınızı 
her yönden destekliyoruz. Tüm önemli 
bilgileri online olarak HELLA sayfasında 
bulabilirsiniz.

 � Servis konseptleri

Sadece ürünlerle değil, teknik servis 
ve satış desteğiyle de atölyelerin 
yanındayız. Özellikle "HELLA SERVICE 
PARTNER" iş ortaklarını güçlendirmek 
için yoğun bir çaba gösteriyoruz - 
4.000'den fazla bağımsız atölyenin 
bağlı bulunduğu bu servis konsepti 
Avrupa'daki en başarılı konseptlerden 
biridir. Böylece atölyeler, yeni HELLA Tech 
World sayfasında HELLA temel uzmanlık 
alanlarının hepsine dair değerli teknik 
bilgilere ve online eğitim fırsatlarına 
ulaşabiliyor. 

Lojistik

Ticari ürün yelpazemizdeki 33.000'den 
fazla ürün için sektörel açıdan 
karşılaştırıldığında olağanüstü bir lojistik 
desteği sunmaktayız. Böylelikle serbest 
parça piyasasına hızla ürün tedarik 
edebiliyor ve atölyelerin onarımlarını 
hızla gerçekleştirebilmelerini sağlıyoruz. 

Hataların, yanlış siparişlerin ve bunlara 
bağlı olarak çıkan ek maliyetlerin, daha 
uzun onarım sürelerinin minimize 
edilmesini sağlayan elektronik bilgi ve 
sipariş sistemleri de bunda önemli bir rol 
oynamaktadır.

SERVİSEKİPMAN
YEDEK PARÇA
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SİZE GENİŞ VE ÇARPICI BİR ÜRÜN 
YELPAZESİ, PROFESYONEL ATÖLYE 
DONANIMI VE BİRİNCİ SINIF 
SERVİS HİZMETİ SUNUYORUZ. HEM 
DE TÜM BUNLARI TEK ELDEN 
TEMİN ETMENİZİ SAĞLIYORUZ. 
HELLA'NIN TEKNOLOJİ VE ORİJİNAL 
EKİPMAN UZMANLIĞININ YANI 
SIRA 33.000'DEN FAZLA ÜRÜN İÇİN 
SUNDUĞU LOJİSTİK AVANTAJINDAN 
FAYDALANIN. TİCARİ BAŞARINIZA 
HELLA İLE HIZ KAZANDIRIN. 
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