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Birinci sınıf kalitede ışık

HELLA, inovatif bileşenlerle donatılmış üstün aydınlatma 
sistemleriyle, yol güvenliğinize önemli bir katkı sağlıyor.

HELLA, ticari ve kişisel araçlarınız için çevreye son derece 
duyarlı, en modern ışık tekniklerine sahip, kaliteli ve uzun 
ömürlü araç aydınlatması programları sunuyor.

Avrupa'daki lider hizmet sağlayıcılardan biri olan uzman ve 
kapsamlı hizmet veren servislerimizden faydalanın. Ayrıca, 
uluslararası piyasada ismini duyurmuş sayısız otomobil 
üreticisi için orijinal parça üreticisi olarak çalıştığımız uzun 
yılların verdiği deneyimimiz ve yenilikçi gücümüzden istifade 
edin.

HELLA - Aydınlatmadaki güçlü ortağınız.

Uzmanlar için tam paket

 
 
 
 
 
 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ



Ampuller

HELLA ampul çeşitleri arasında, uygun 
lambalar için her türlü ihtiyaca uygun 
bir tane bulabilirsiniz; örneğin, üstün 
aydınlatma sağlayan Performance serisi 
ya da aşırı uzun ömürlü Lifetime serisi.

Ana far lambası

Arka farlar

Ek farlar

Çalışma farları

Sinyal Lambaları

Halojen, xenon ya da LED - iyi aydınlatma, iş verimliliğini her 
zaman artırır. Bu yüzden, HELLA çalışma farları, iş alanının 
aydınlatılmasında her zaman birinici seçimdir: En iyi görüşü 
sağlamak ve uzun süre dayanabilmeleri için, sağlam, yüksek 
kalitede, aşınmaya karşı dayanıklı ve eloktromanyetik uyumlu 
olarak üretilirler.

Birçok çalışma 
ve işaret lambaları doğrudan 
karşılaştırılabilir. 
www.hella.com/eliver

HELLA ek farları ile yolda daha fazla ışık ve homojen 
aydınlatma sayesinde rahat bir sürüş sağlarsınız. HELLA, 
her tipte otomobil için, tüm ışık teknolojilerini ve aydınlatma 
seviyelerini kapsayan, çok farklı tasarımlarda, sayısız ürünü 
barındıran geniş bir yelpaze sunuyor.

www.hella.com/bulbs

Binek otomobillerin %40'ından fazlasında* ve ticari araçların 
neredeyse %50'sinde* doğrudan kullanılabilen HELLA, piyasadaki 
en yenilikçi ve en geniş, orijinal parça ana far lambası ürün 
çeşitliliğini sunuyor. İleri teknoloji aydınlatmalardan bazıları: LED 
ışık sistemleri, dinamik farlar ya da ayarlanabilir ön aydınlatma 
sistemi AFS.

Burada da orijinal parça kalitesinde ışık sistemlerini, LED 
teknolojisi gibi yenilikçi teknolojilerle birleştiriyoruz. Yüksek 
pazar kapsamı sayesinde, farklı marka ve tiplerde otomobillere 
uygun ürünler temin edebiliyoruz.

İdeal ışık dağılımı, yüksek ışık gücü, kolay montaj ve kullanım. 
Kapsamlı işaret ışığı ürün yelpazemizde yer alan her bir ürün 
maksimum uyarı etkisi ve güvenlik sunar. 

Daha iyi bir görüş, daha güvenli 
bir sürüş demektir.

* Otomobil parkı Westeuropa


