
Запчастини для легкових
і вантажних автомобілів, 
автобусів та напівпричепів



Бренд Stellox належить відомій німецькій
компанії ATH&S GmbH, яка займається
продажем запчастин по всьому світові. 

Центральний офіс і склад компанії розташовані
у місті Білефельд, Німеччина, а штучний склад –
у Варшаві, Польща.

Продаж у країнах СНД, Прибалтики, Східної та 
Західної Європи.

Про бренд Stellox



27 900 120 12 200 380

Легкова
програма

Вантажна
програма

Більше 40 000 артикулів у 500 товарних підгрупах

Об`єм продажів по всьому
світові в 2018 р. склав 80 000 000

Про бренд Stellox



Історія Stellox починається в 2005 році

2005 г.

2007 г.

2011 г.

Надходять до продажу перші товарні групи
Stellox – амортизатори підвіски
і помпи системи охолодження.

Початок розвитку вантажної програми.

Stellox стає постачальником даних в 
TecDoc.

ІсторІя Stellox

2013 г. Вихід на ринок Євросоюзу.

2012 г. Stellox повністю змінює дизайн упаковки.

2016 г.
Участь у міжнародній виставці
Automechanika Frankfurt 2016.

2017 г.
Активне зростання продажів Stellox на 
найбільшому світовому майданчику Amazone.



Деталі гальмівної системи

Деталі підвіски

Амортизатори

Фільтри

Деталі кермового управління

Привід навісного обладнання двигуна

Деталі приводу 

Деталі системи охолодження

Деталі системи запалювання

Деталі двигуна

Деталі кузова

Деталі пневмо- і гідросистем

Деталі зчіпного механізму

Деталі підвіски кабіни

Деталі трансмісії

Електрика

Асортимент

Асортимент Stellox надзвичайно широкий. 
Основні товарні підгрупи по легковій і вантажній програмам:



Прокладки ДВЗ, комплекти прокладок

Асортимент

Новинки асортименту 2018 року:

Комплекти пильників та відбійників

Турбокомпресори

Домкрати

Підшипники компресора кондиціонера

Гальмівні шланги



Запчастини Stellox виробляються в 12-ти країнах світу
на 3-х континентах.

Виробництво

Кращі виробничі IAM майданчики
з сучасним виробничим обладнанням.

Сертифіковані за виробничими стандартами 
ISO 9001, TS/ISO 16949
та екологічним стандартом ISO 14001

Мають європейську гомологацію
за стандартами ECE R90 і ECER37

Запчастини Stellox  
випускаються на тих же OEM і OES виробництвах, 
що і комплектуючі для таких провідних виробників автомобілів, як: 



Якість сировини і заготовок контролюється на всіх етапах
виробництва.

Якість Stellox

Обов'язкове тестування готової продукції.

Постійні інспекції виробничих майданчиків
і якості продукції з боку інженерів і контролерів
якості Stellox.



Це означає, що споживачеві гарантовано високу якість кожної запчастини Stellox, причому він
отримує її за вигідною ціною.

Завдяки оптимізації бізнес-процесів, скороченню загальних витрат і довжини «ланцюжка
постачання» між фактичним виробником і кінцевим споживачем покупець запчастин Stellox 
отримує продукцію за доступною ціною.

Stellox пропонує запчастини за
справедливими цінами.



Для зручності і скорочення часу підбору:

Каталоги Stellox

Сертифікований постачальник даних TecDoc

Зручний on-line каталог на сайті Stellox

Офф-лайн каталог для PC Windows

PDF-каталоги і паперові каталоги



Он-лайн підбір Stellox в звичному інтерфейсі TecDoc

Каталоги Stellox



Stellox впевнений в своїй якості:

Гарантія 1 рік для легкових автомобілів
і 6 місяців для вантажних. 

Без обмежень по пробігу.

Спрощена процедура приймання
і розгляду рекламацій.

Гарантія Stellox



Дякуємо за увагу,
Додаткова інформація про продукцію, on-line і off-line каталоги, 

новинки в асортименті - все це ви можете знайти на сайтах:

www.stellox.com
www.stellox.in.ua


