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Videofilm – CoroSafe og THERMO PRO
Scan den, se den og bliv informeret.

Skabt til de mest krævende arbejdsforhold! 

Ved hjælp af moderne teknologier, der er udviklet med OE-knowhow, holder HELLA-arbejdslygter til selv de vanskeligste forhold. Især 
den avancerede termostyring i lygten sikrer en meget lang levetid. Det er nemlig kun, hvis varmen bortledes optimalt fra de højtydende 
LED-lygter, at de kan klare intensiv brug. Brug den bedste kvalitet, og øg arbejdseffektiviteten. 

Her får du mere at vide om de aktuelle nyskabelser fra HELLA inden for arbejdslygter. 

CoroSafe
Ny coatning mod korrosion

HELLAs innovative CoroSafe-coating sikrer lang levetid og 
modstandsdygtighed overfor ydre påvirkning af arbejdslygterne. 
To ekstra beskyttelseslag i arbejdslygteoverfladens coating øger 
modstandsevnen betydeligt. Den gennemførte kombination af 
forskellige coatingmetoder sikrer en  god korrosionsbestandighed 
og en forbedret beskyttelse mod skader på arbejdslygten. Huset 
er derfor beskyttet ideelt og er således egnet til brug i områder 
med høj koncentration af salt og vand. CoroSafe bruges først og 
fremmest i HELLA LED-arbejdslygter og LED-baklygter. 

Alle HELLA-lygter, som har CoroSafe-coating, kan let kendes på 
husets grå farve. Dermed kan de skelnes fra de andre HELLA-
lygter.

THERMO PRO Serie
En nyskabelse fra HELLA

Det innovative plastmateriale i THERMO PRO-serien udmærker 
sig med samme varmeledeevner som aluminium. Derved 
kan LED'erne anvendes med fuld energitilførsel selv ved høje 
omgivelsestemperaturer.

THERMO PRO-serien udmærker sig yderligere med sin mærkbar 
lavere vægt og bedre vibrationsdæmpning. Selv under de hårdeste 
betingelser sikres en lang levetid og forhindring af korrosion da 
der ikke er anvendt det udsatte aluminium, men udelukkende 
kunststof.

Fordelene:
 ➔ Især egnet til områder med stor risiko for korrosion,  

f.eks. salte, som kan angribe lygten
 ➔ Den lavere vægt gør lygten mere resistent overfor vibrationer
 ➔ Plastmaterialet klarer ydre påvirkninger såsom støv,  

snavs og vand (tæthedsgrad IP 6K9K / IP 6K8)

Særlig, varmeledende plasttyper fører optimalt varmen væk fra LED'erne.CoroSafe-coating: Til særligt krævende arbejdsforhold.
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Videoklip – ZEROGLARE
Scan den, se den og bliv informeret.

Optimale arbejdsforhold  
i totalt mørke

HELLA har udviklet et nyt optisk system til arbejdslygter, så du 
kan få samme sikkerhed og komfort i arbejdsområdet, som du har 
på vejen. 

ZEROGLARE-systemet sikrer, at føreren af det modkørende 
køretøj ikke bliver blændet. I modsætning til almindelige LED-
arbejdslygter er grænsen mellem lys og mørke her meget skarp, 
og lyset fra ZEROGLARE-lygterne lyser målrettet på området 
foran køretøjet.

Arbejdslygterne RokLUME 380 fra HELLA fås med den nye 
ZEROGLARE-teknologi. Farvetemperaturen er med 5.000° kelvin 
meget lig dagslys og giver derfor endnu mere sikkerhed under 
arbejdet. Huset består af korrosionsbestandigt aluminium samt 
en særlig NanoSafe-coating, der beskytter lygten optimalt mod 
ydre påvirkninger og samtidig muliggør enkel rengøring. Du finder 
produktoplysningerne på side 4.

Få mere at vide om den nye ZEROGLARE-teknologi under 
www.hellazeroglare.com

Traditionelle LED-arbejdslygter kontra ZEROGLARE-arbejdslygter.

RokLUME 380 
1GA 996 197-001
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Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°, fjernzone: 5°

RokLUME 380

Produktegenskaber

 ➔ Fantastisk lysudbytte
 ➔ Udviklet til brug under de mest krævende arbejdsforhold
 ➔ Heavy Duty-bøjle gør lygten ekstra modstandsdygtig mod 
vibrationer

1GA 996 197-… -001 -011 -021

Spænding 22 – 32 V 22 – 32 V 22 – 32 V
Nærzonebelysning X X –
Langtrækkende belysning – – X
Spotbelysning – – –
Energiforbrug Maks. 84 W Maks. 84 W Maks. 84 W
Lumen (varm) – 7.500 lm 7.500 lm
Tilslutning 150 mm ledning og DT-stik 150 mm ledning og DT-stik 150 mm ledning og DT-stik
Montering, stående X X X
Montering, hængende X X X
Montering, på siden – – –
Bøjlebredde 152 mm 152 mm 152 mm
Yderligere egenskaber ZEROGLARE-optik – –

ZEROGLARE-systemet sikrer, at føreren af det modkørende køretøj ikke bliver blændet.

Lysfordeling

Tekniske data

Lysudbytte (målt): Op til 7.500 lumen, effektforbrug: Maks. 84 watt, 
farvetemperatur: 5.000° kelvin, 24 volt, fejlpolariseringsbeskyttet, 
overspændingsbeskyttet, Termokontrol, IP 6K9K / IP 6K8 (tåler 
højtryksrensning / neddykning), aluminiumhus af høj kvalitet, 
NanoSafe-coating, ECE-R10, RCM-godkendt
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1GB 996 486-… -001 -011

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X –
Langtrækkende belysning – X
Spotbelysning – –
Energiforbrug 60 W 60 W
Lumen (varm) 4.300 lm 4.300 lm
Tilslutning DT-stik DT-stik
Montering, stående X X
Montering, hængende X X
Montering, på siden – –
Bøjlebredde 36 mm 36 mm
Yderligere egenskaber – –

Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°, fjernzone: 5°

Oval 90 LED gen. II

Produktegenskaber

 ➔ Lysudbytte over xenon-niveau
 ➔ Ekstra bred lysfordeling gennem buet lygteglas
 ➔ Enkel udskiftning ved anvendelse af modulopbygget konstruktion 

 Nærzonebelysning Langtrækkende belysning

Lysfordeling

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 4.300 lumen, effektforbrug: 60 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsbeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning / neddykning), ECE-R10-
godkendt, aluminiumhus af høj kvalitet, ADR/GGVS-godkendelse 
på forespørgsel
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Oval 100 LED gen. II

Produktegenskaber

 ➔ Bred, homogen lysfordeling
 ➔ Enkel ombygning gennem modulopbygget konstruktion
 ➔ Universelt anvendelig

1GA 996 761-… -001 -011

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X –
Langtrækkende belysning – X
Spotbelysning – –
Energiforbrug 56 W 56 W
Lumen (varm) 4.000 lm 4.000 lm
Tilslutning DT-stik DT-stik
Montering, stående X X
Montering, hængende X X
Montering, på siden – –
Bøjlebredde 42 mm 42 mm
Yderligere egenskaber – –

Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°, fjernzone: 5°

ARBEJDSLYGTER

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 4.000 lumen, effektforbrug: 56 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsgeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning / neddykning), ECE-R10-
godkendt, aluminiumhus af høj kvalitet, ADR/GGVS godkendelse 
på forespørgsel

Lysfordeling

Langtrækkende belysningNærzonebelysning
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Ultra Beam LED Gen. II

Produktegenskaber

 ➔ Lysudbytte overgår xenon-ydelse
 ➔ Dobbelt så meget lys som 1. generation
 ➔ Universelt anvendelig

Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°, fjernzone: 5°

1GA 995 606-… -001 -011 -081 -091

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X – X –
Langtrækkende belysning – X – X
Spotbelysning – – – –
Energiforbrug 56 W 56 W 56 W 56 W
Lumen (varm) 4.000 lm 4.000 lm 4.000 lm 4.000 lm
Tilslutning DT-stik DT-stik DT-stik DT-stik
Montering, stående X X X X
Montering, hængende X X X X
Montering, på siden – – – –
Bøjlebredde 42 mm 42 mm 116 mm 116 mm
Yderligere egenskaber – – Omløbende heavy duty-

bøjle
Omløbende heavy duty-

bøjle

ARBEJDSLYGTER

Lysfordeling

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 4.000 lumen, effektforbrug: 56 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsbeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning / neddykning), ECE-R10-
godkendt, aluminiumhus af høj kvalitet, ADR/GGVS-testet

Langtrækkende belysningNærzonebelysning
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Mega Beam LED gen. IV

Produktegenskaber

 ➔ Klassisk design
 ➔ Enkel ombygning gennem modulkoncept
 ➔ Fås også med håndtag

Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°

1GM 996 136-… -501 -511 -521

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X X X
Langtrækkende belysning – – –
Spotbelysning – – –
Energiforbrug 30 W 30 W 30 W
Lumen (varm) 2.500 lm 2.500 lm 2.500 lm
Tilslutning 2.000 mm ledning 2.000 mm ledning 2.000 mm ledning
Montering, stående X – X
Montering, hængende – X –
Montering, på siden – – –
Bøjlebredde 42 mm plastbøjle 42 mm plastbøjle 42 mm plastbøjle
Yderligere egenskaber – – Med håndtag

ARBEJDSLYGTER

Lysfordeling

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 2.500 lumen, effektforbrug: 30 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsbeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning / neddykning), ECE-R10-
godkendt, aluminiumhus af høj kvalitet

Nærzonebelysning
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Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°

Oval 100 LED TP

Produktegenskaber

 ➔ Drejeled på siden, der giver fleksibel montering
 ➔ Thermo Pro-plastikhus med lav vægt
 ➔ Velegnet til fastgørelse på spejlstang

1GA 996 661-… -031 -041 -501

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X X X
Langtrækkende belysning – – –
Spotbelysning – – –
Energiforbrug 25 W 25 W 25 W
Lumen (varm) 1.700 lm 1.700 lm 1.700 lm
Tilslutning DT-stik DT-stik DT-stik
Montering, stående – X X
Montering, hængende – X X
Montering, på siden X – –
Bøjlebredde 42 mm 42 mm 42 mm
Yderligere egenskaber Drejefastgørelse på siden – Drejeled forneden

ARBEJDSLYGTER

Lysfordeling

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 1.700 lumen, effektforbrug: 25 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsbeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning /  neddykning), ECE-R10-
godkendt

Nærzonebelysning
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Q90 compact LED

Produktegenskaber

 ➔ Kunststof lygtehus gør lygten total korrosionsbestandig
 ➔ Kompakt form
 ➔ Perfekt erstatning for halogen

Anbefalet hældningsvinkel | Nærzone: 12°, fjernzone: 5°

1GA 996 284-… -002 -012 -081 -091

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X – X –
Langtrækkende belysning – X – X
Spotbelysning – – – –
Energiforbrug 15 W 15 W 15 W 15 W
Lumen (varm) 1.000 lm 1.000 lm 1.000 lm 1.000 lm
Tilslutning 500 mm ledning 500 mm ledning 150 mm ledning og DT-stik 150 mm ledning og DT-stik
Montering, stående X X X X
Montering, hængende X X X X
Montering, på siden – – – –
Bøjlebredde 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Yderligere egenskaber Designet emballage Designet emballage ADR / GGVS-godkendt ADR / GGVS-godkendt

ARBEJDSLYGTER

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 1.000 lumen, effektforbrug: 15 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsbeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning /  neddykning), ECE-R10-
godkendt

Lysfordeling

Nærzonebelysning Langtrækkende belysning
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Modul 50 LED – Color spot

Produktegenskaber

 ➔ Specialanvendelse som advarselslys
 ➔ Punktformet belysning på jorden
 ➔ Øget arbejdssikkerhed
 ➔ Fås i forskellige farver

Anbefalet hældningsvinkel: 25°

1G0 995 050-… -051 -061 -071 -081

Spænding 9 – 48 V 9 – 48 V 9 – 48 V 9 – 48 V
Nærzonebelysning – – – –
Langtrækkende belysning – – – –
Spotbelysning X X X X
Energiforbrug 15 W 15 W 15 W 15 W
Lumen (varm) – – – –
Tilslutning DT-stik DT-stik DT-stik DT-stik
Montering, stående X X X X
Montering, hængende X X X X
Montering, på siden – – – –
Bøjlebredde 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Yderligere egenskaber/farve Hvid Blå Grøn Rød

ARBEJDSLYGTER 

Lysfordeling

Tekniske data

Effektforbrug: 15 watt, multivolt, fejlpolariseringsbeskyttet, 
overspændingsbeskyttet, Termokontrol, IP 6K9K / IP 6K8 (tåler 
højtryksrensning / neddykning), ECE-R10-godkendt, aluminiumhus 
af høj kvalitet, ADR/GGVS-testet
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Q90 compact LED-baklygte

Produktegenskaber

 ➔ Stor korrosionsbestandighed
 ➔ Kompakt form
 ➔ Bred, homogen belysning bag køretøjet

2ZR 996 284-… -501 -511

Spænding 9 – 33 V 9 – 33 V
Nærzonebelysning X X
Langtrækkende belysning – –
Spotbelysning – –
Energiforbrug 15 W 15 W
Lumen (varm) 1.000 lm 1.000 lm
Tilslutning 2000 mm ledning 500 mm ledning og DT-stik
Montering, stående X X
Montering, hængende X X
Montering, på siden – –
Bøjlebredde 42 mm plastbøjle 42 mm plastbøjle
Yderligere egenskaber – ADR / GGVS-godkendt

Anbefalet hældningsvinkel: | Se monteringsvejledningen

ARBEJDSLYGTER

Tekniske data

Lysudbytte (målt): 1.000 lumen, effektforbrug: 15 watt, 
farvetemperatur: 6.500° kelvin, multivolt, 
fejlpolariseringsbeskyttet, overspændingsbeskyttet, Termokontrol, 
IP 6K9K / IP 6K8 (tåler højtryksrensning /  neddykning), ECE-R10-
godkendt, ECE-R23-godkendt

Lysfordeling

Nærzonebelysning
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Termokontrol til landbrugs- og entreprenørmaskiner

Behr Hella Service kombinerer en stærk produktvifte med fremragende service-kompetencer – nu også på området for landbrugs- 
og entreprenørmaskiner. Motorkøling og køretøjsklimatisering går hånd i hånd med moderne termokontrol – det samme gælder 
ekspertisen inden for OE-produkter fra Behr, som er en af de førende udbydere på dette område, samt den verdensomspændende 
salgsorganisation fra HELLA. Dermed kan joint venturet Behr Hella Service tilbyde den perfekte kombination af pris, ydelse og kvalitet. 

Din fordel: Alle ydelser fra samme leverandør - nu også til landbrugs- og entreprenørmaskiner. 

Motorkøling Klimasystemer til biler

Pålidelig, effektiv og optimal motorkøling. 

Landbrugsmaskiner er ofte udsat for hårde klimatiske 
belastninger dag efter dag. Derfor er kravene til det anvendte 
materiel på dette felt meget høje. Det gælder også for motorerne. 
Disse skal ikke alene kunne klare vejrliget, men belastes også 
meget hårdt mekanisk. For at muliggøre en gnidningsfri drift er 
der hele tiden brug for en pålidelig motorkøling. Stilstandsperioder 
koster nemlig mange penge.

Godt klima. Høj produktivitet. 

Ekstrem varme og kulde vanskeliggør arbejdet og virker 
udmattende. Desuden fører duggede ruder let til dårligt udsyn. Et 
velfungerende klimaanlæg kan her ved hjælp af en pålidelig køling 
og opvarmning enkelt og komfortabelt levere løsningen. På den 
måde fremmes førerens velbefindende og koncentrationsevne, og 
ruderne holdes dugfri. Menneske og maskine kan udføre arbejdet 
effektivt. 

Med produkter fra Behr Hella Service er du perfekt forberedt. Du får en stærk portefølje af udvalgte køretøjsspecifikke og universelle 
reservedele til landbrugskøretøjer. Afprøv det selv – dine kunder vil takke dig! 

Kontakt din HELLA-salgsmedarbejder, eller gå ind på siden  www.hella.com/agriculture.
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Sikkerhed under alle forhold – med advarselslygter fra HELLA

Advarselslygternes intensive signaler giver maksimal sikring for både maskinføreren selv og for andre medtrafikanter. Den høje 
sikkerhed opnås ved den bedstmulige udsendelse af lyset og lysfordelingen, den heraf følgende store rækkevidde samt den meget 
kraftige lysstyrke.

Afmærkningslygte K-LED 2.0
Den nye HELLA K-LED 2.0 giver den bedst mulige advarselseffekt og dermed 
optimal sikkerhed, for om dagen lyser den automatisk 2,3 gange så kraftigt 
som om natten. Den er den første HELLA afmærkningslygte, hvor du kan skifte 
mellem roterende og blinkende signalfunktion via en kontakt eller programmering. 
Dermed giver den dig det mest velegnede advarselssignal til enhver situation.

 ➔ 2 niveau (ECE R-65): Afmærkningslygte med lyssensor til automatisk skift 
mellem dag- og natmodus for maksimal advarselseffekt

 ➔ Funktionssikkerhed: Første afmærkningslygte fra HELLA, der opfylder kravene 
i IP 67

 ➔ Ekstremt robust og superkompakt

Multivolt 10 – 32 V, fast montering 2XD 011 557-101
Multivolt 10 – 32 V, Airport fast montering 2XD 011 557-701
Multivolt 10 – 32 V, rørstudsbefæstelse 2XD 011 557-201
Multivolt 10 – 32 V, magnetholder 2XD 011 557-301

Afmærkningslygte Rota LED
Rota LED har en høj virkningsgrad, fladt og kompakt design og roterende LED-
lysfunktion. Den stødabsorberende gummifod gør den meget  modstandsdygtighed 
overfor vibrationer, og er således særdeles velegnet til krævende 
anvendelsesområder.

 ➔ ECE-R65 godkendt LED afmærkningslygte med roterende advarselssignal
 ➔ Høj modstandsdygtighed over for vibrationer og meget robust
 ➔ Ekstrem effektiv

Multivolt 10 – 32 V, fast montering 2RL 010 979-001
Multivolt 10 – 32 V, fleksibel rørstudsbefæstelse 2RL 010 979-011
Multivolt 10 – 32 V, magnetholder 2RL 010 979-021
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Et alsidigt tilbehørsprogram

Uden for offentlig vej er kravene til mennesker og maskiner ekstra høje. HELLA-tilbehør giver dig den bedste kvalitet i enhver 
situation og et stort udvalg af yderst forskellige erstatnings- og supplerende produkter.

Flere oplysninger: 
www.hella.com/switch

Yderligere informationer  
www.hella.com/wiperblades

Modulkontakter
Mange modulkontakter er særligt konstrueret til 
brug i landbrugs- og entreprenørmaskiner samt 
specialkøretøjer. Der findes over 500 forskellige 
kontaktsymboler til alle kontaktserier. 

Modulkontaktserien fra HELLA suppleres nu med den 
nye vandtætte serie 3100 til elektriske systemer. Den 
opfylder kravene til tæthedsgrad IP 68. De laserskårne 
symboler belyses med integrerede LED'er.

Flere oplysninger: 
www.hella.com/horns

Få et endnu større udvalg
www.hella.com/bulbs

Glødelamper
Hella-lampesortimentet tilbyder  
lampevarianter, der er udviklet  
specielt til de forskellige anvendelsesformål,  
f.eks. Light Power med særlig højt  
lysudbytte eller Lifetime med særlig  
lang levetid.

Horn og bakalarmer
Horn og fanfarer har en lang tradition hos HELLA. HELLA 
har udviklet og produceret akustiske signalgivere i 
næsten 100 år. Sortimentet omfatter signalhorn, kraftige 
horn, el-totone-fanfarer og kompressor- hhv. trykluft-
fanfarer.

Tændings- og startkontakter
Uden den kører intet. Tændingskontakten er 
hovedansvarlig for en sikker motorstart. Pålidelighed og 
lang levetid er de vigtigste egenskaber.

Viskerblade
I løbet af deres levetid visker de små tekniske 
mesterværker flere tusinde liter vand fra forruden og 
skal klare sne, is, insekter og meget mere. Det er gode 
grunde til at vælge viskerblade fra HELLA.

Batterihovedafbrydere
Giver effektiv sikkerhed mod tyveri og brandfare 
ved ulykker med landbrugsmaskiner. De er støv- og 
vandbeskyttet iht. IP 69. Der er også delvist mulighed for 
kredsløb med belastning op til 250 A.
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Enkelt og hurtigt fra halogen til LED:
Trin for trin-vejledning

Der er monteret to stk. Ultra Beam LED i taget til den 
langtrækkende belysning. Derudover er der monteret hhv. 
to stk. Modul 90 LED og to stk. Q90 LED arbejdslygter til 
belysning i nærzonen omkring køretøjet. Derudover er halogen-
afmærkningslygterne erstattet af energibesparende Rota-LED 
afmærkningslygter fra HELLA. I første skridt blev de gamle 
halogen-arbejdslygter på skærmen udskiftet med de effektive 
Modul 90 LED fra HELLA. Efter at systemet blev afbrudt fra 
batteriet, kunne den eksisterende stikforbindelse på lygten løsnes 

og tilslutningen kontrolleres for beskadigelser (1). 

Derefter blev den gamle lygte samt holder afmonteret. Modul 90 
LED er udstyret med en kraftigere monteringsskrue. Derfor skulle 
det eksisterende hul i skærmen bores op til M10-skruen. Nu var 
det helt enkelt at installere den nye holder (2).

Ombygningen til LED-teknologi  
har følgende fordele:

 ➔ Den mere effektive belysning øger sikkerheden, især under 
vendemanøvrer, tilkobling af redskaber og arbejde i vanskeligt 
terræn.

 ➔ Ombygningen til LED sparer brændstof og skåner generatoren. 
 ➔ De robuste LED-lygter har ikke kun en levetid, der er 130 

gange længere end halogenlygter, de er også pålidelige 
og komplet vedligeholdelsesfri. Alt dette gør dem også 
økonomisk set til et interessant alternativ.

Den eksemplariske ombygning viser, hvor enkel og hurtig 
ændringen fra standard-halogenlygter til moderne LED-teknik går. 

For at optimere lyseffekten er de almindelige halogen-lygter, 
som er standardudstyr, erstattet med moderne højtydende LED-
arbejdslygter fra HELLA. Efter denne hurtige, enkle ombygning og 
den optimale indstilling af hældningsvinklen har køretøjet nu et 
væsentligt bedre lysudbytte.

Det er ofte undervurderet, men særdeles vigtigt: En homogen 
belysning af hele arbejdsområdet uden overgang.

Scan QR-koden, 
og se videoen med 
ombygnings- 
vejledningen.

▲ Modul 90 LED (1G0 996 263-031)

▲ Ultra Beam LED (1GA 995 506-031) ▲ Q90 LED (1GA 996 283-001)

▲ Rota-LED (2RL 010 979-011)

▲ Super Seal kabelskotang (8PE 863 807-851)

1 2 3

4 5

6

Ombygningsforløb
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Presseværktøj – 
SUPERSEAL

Presseværktøj – ABS /
EBS

Lysudbyttet med almindelige halogen-lygter før ombygningen. 
Forbrugsværdien er her 60,9 ampere.

Den betydeligt forbedrede lysudbytte efter opgraderingen til LED-lygter.
Strømforbruget kunne reduceres væsentligt. 

Når der tilsluttes en ny enhed på køretøjet, skal man altid sørge 
for en vandtæt og velisoleret forbindelse. Til Modul 90 LED med 
integreret Deutsch-stik laver montøren en ny støvfri og vandtæt 
tilslutning ved hjælp af HELLA Super Seal kabelskotangen (3). Nu 
kan den nye LED-arbejdslygte monteres og tilsluttes sikkert via 
den nye stikforbindelse. 

På samme måde som de her beskrevne arbejdstrin blev 
arbejdslygten HELLA Ultra Beam LED monteret bagest på 
kabinetaget (4). Den kompakte Q90 LED er, i modsætning til de 
andre produkter, forsynet med 500 mm kabel. For også her at 
lave en vandtæt forbindelse til køretøjet blev der monteret en 
SUPERSEAL-stikforbindelse på den eksisterende kabelføring (5).

I det sidste arbejdstrin udskiftes den vedligeholdelsesfrie 
afmærkningslygte Rota LED på dette køretøj blot med "plug and 
play" (6).

Hella tilbyder mange forskellige befæstelsesmaterialer som f.eks.  
holdere, kabelsæt, stik og sikringer som tilbehør, så ombygningen 
er helt enkel. Ud over standardværktøjet blev kun HELLA-
pressetangen anvendt til ombygningen.

Interessant:
Du kan se flere trin for trin-vejledninger til ombygning under 
www.hella.com/agriculture

Servicetip
Du kan også få information om presning i videoerne:

Anvendte  
HELLA-produkter

Skærme: 
2 x Modul 90 LED, nærzonebelysning
(1G0 996 263-031)

Fodtrin: 
2 x Q90 LED, nærzonebelysning 
(1GA 996 283-001)

Tag: 
2 x Ultra Beam LED, langtrækkende belysning
(1GA 995 506-031)

Advarselslygte: 
2 x Rota-LED-afmærkningslygter (2RL 010 979-011)

Anbefalet værktøj: 
HELLA Super Seal kabelskotang (8PE 863 807-851)
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Konfiguration og virkning af forskellige lygtekombinationer

Ønsker du at arbejde effektivt og sikkert i mørke, skal du bruge 
meget effektive arbejdslygter. Lumentallet er vigtigt, men lige 
så vigtigt er, at lyset fordeles jævnt over hele arbejdsområdet. 
For at opnå en sådan homogen lysfordeling, bør arbejdslygterne 
kombineres med forskellige belysningstyper. Med HELLA 
reflektorsystemet sikres en flydende lysfordeling mellem de 
forskellige LED-arbejdslygter – hvilket er en vigtig faktor for et 
sikkert og produktivt arbejde i mørket.

1. Nærzone-belysning
 ➔ Som regel arbejdslygter med optik lygteglasset.
 ➔ Det bevirker, at lysstrålerne fordeles bredt og homogent i 

arbejdsområdet.
 ➔ Dermed opnås en bred, intensiv belysning omkring køretøjet.
 ➔ Lige så velegnet til belysning af enheder på køretøjet.

2. Langtrækkende belysning
 ➔ Et smalt lysbillede, hvis lyseste punkt først rammer jorden 30 

til 40 meter foran køretøjet.
 ➔ Bør bruges på hurtigt kørende køretøjer, så der også arbejdes 

sikkert uden ulykker om natten.
 ➔ Muliggør et godt udsyn på lang afstand.

3. Kombination
 ➔ Den ideelle arbejdsbelysning opnås med en kombination af 

disse to belysningstyper.
 ➔ Hældningsvinkel og enhedernes justering til siden skal 

indstilles korrekt.
 ➔ Juster lygterne således, at der opnås en langtrækkende 

belysning samt et nærlys, som passer godt sammen og som 
udgør en glidende overgang.

 ➔ Mørke steder påvirker koncentrationsevnen negativt og fører 
til hurtig træthed. Dette bør undgås.
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Online services og tools

ELIVER - værktøj til sammenligning af lys
Med dette online-tool kan du sammenligne mange HELLA-
arbejdslygters belysning i et realistisk miljø. 

www.hella.com/eliver

w
w

w
.h

el
la

.c
om

/e
liv

er

Arbejdslygte-konfigurator:
Hvilken arbejdslygte er den rigtige til dig? Med online-
konfiguratoren fra HELLA får du passende produktforslag 
inklusive alle relevante informationer om produktet.

www.hella.com/worklight-configurator
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Praktiske informationer vedrørende arbejdslygter, lysteknologier og passende programmer fås med vores online services og tools. 
Vores service til når du er undervejs – på smartphone eller tablet.

Worklights App
Kom med ind i arbejdslygternes interaktive verden, og oplev 
de forskellige lysteknologier, animationer og meget mere. 
Download app'en på iTunes eller Google Play!

www.hella.com/apps

Webside Landbrug
Informativ, kompakt, interaktiv. Her kan du finde alt, der er 
værd at vide om produkter og teknologier, som kan anvendes 
inden for landbruget.

www.hella.com/agriculture



www.hella.com/agriculture

HELLA A/S
Lundsbjerg Industrivej 13
DK-6200 Aabenraa
Tel.: 0045 7330 3600
Fax: 0045 7330 3602
e-mail: info@hella.dk
www.hella.dk

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt 
9Z2 999 938-556   J01174/KB/07.16/0.3 
Printed in Germany

Der tages forbehold for saglige og prismæssige ændringer.


