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Module 50 LED Spot biedt meer veiligheid  

 Verlichting experts van HELLA ontwikkelen nieuwe lens optiek 

 Spot-vormige grondverlichting waarschuwt voertuigen en voetgangers                 
voor naderend verkeer 
 

Nieuwegein, mei 2017. Het distributiecentrum van HELLA in Erwitte, Duitsland, 

vertrouwt al sinds oktober 2016 op de "Modul 50 LED Spot". Met deze compacte 

waarschuwingslamp heeft verlichting en elektronica specialist HELLA begin 2016 haar 

Module 50 Led-serie uitgebreid. De lamp zorgt voor een spotvormige verlichting op de 

grond, waardoor voertuigen en voetgangers gewaarschuwd worden voor naderende 

voertuigen in omgevingen van opslag, inkomende goederen, scheepvaart en productie. 

Zien en gezien worden is een belangrijk onderwerp, in het bijzonder als het gaat om 

heftrucks. "Zicht is vaak beperkt bij het bedienen van heftrucks - bijvoorbeeld bij het 

lossen van een vrachtwagen of als de heftruckchauffeur achteruit rijdt", zegt Markus 

Brunnen, hoofd van de intralogistiek van HELLA. Voor het vergroten van de 

werkveiligheid in dit soort situaties, hebben de verlichting ingenieurs van HELLA een 

nieuwe lens optiek ontwikkeld en deze geïntegreerd in de bestaande Modul 50 Led 

werklamp. De nieuwe lampversie combineert de lichtstroom van led's zodanig dat er 

een cirkelvormige waarschuwingsvlek op de grond geprojecteerd wordt, 2 tot 3 meter 

voor en achter de heftruck. "Dit maakt het mogelijk voor voetgangers om heftrucks 

sneller te zien, bijvoorbeeld bij magazijnen, bij opritten of bij geblokkeerde kruispunten", 

aldus Markus Brunnen. 

In het distributiecentrum worden nu 40 vorkheftrucks uitgerust met de blauwe versie 

van de Modul 50 LED Spot. Het product is tevens verkrijgbaar in de kleuren rood en 

groen. Dit zorgt ervoor dat vorkheftrucks – in elke situatie - gemakkelijk te herkennen 

zijn. Bijkomend voordeel: met 340 gram is de lamp bijzonder licht en is daardoor 

uitermate geschikt voor montage op daken van laad- en heftrucks. In het HELLA 

distributiecentrum in Erwitte wordt de Modul 50 LED Spot ook gebruikt voor het 

orderpicken. Hiervoor wordt de werklamp in de rijrichting op de motorkap gemonteerd. 

Voor meer informatie: www.hella.com/forklift 

http://www.hella.com/forklift


PRESS RELEASE 

 

Page 2 of 2 

De tekst van dit persbericht vindt u ook terug op www.hella.nl.  

Overeenkomstig beeldmateriaal vindt u in onze persdatabase onder: www.hella-

press.com. 

HELLA BENELUX BV is onderdeel van een wereldwijde, onafhankelijke 

familieonderneming met 35.000 werknemers en 125 vestigingen in meer dan 35 

landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lippstadt, Duitsland. HELLA richt zich op de 

drie pijlers: Parts, Tools & Services, door middel van een voortdurend groeiend 

productassortiment, professionele werkplaatsuitrusting en eersteklas service. Met meer 

dan 33.000 producten biedt HELLA een buitengewoon uitgebreid programma aan 

voertuigspecifieke onderdelen, universele onderdelen en accessoires. In verschillende 

joint ventures zijn bovendien complete voertuigmodules, aircosystemen en boordnetten 

ontstaan. Dankzij 6.000 wetenschappelijke onderzoekers en productontwikkelaars is 

HELLA één van de belangrijkste innovatiepioniers op de markt. De service van HELLA 

vertaalt zich door professionele ondersteuning aan de werkplaats d.m.v. trainingen, 

technische informatie en een hotline alsmede intensieve betrokkenheid binnen het 

Hella Service Partner garageconcept. Bovendien behoort het HELLA concern met een 

omzet van 6,4 miljard euro (boekjaar 2015/2016) tot de top 40 van wereldwijd actieve 

autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële ondernemingen in Duitsland. 
 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Linda Steehouwer 
Communicatie 
Celsiusbaan 2  
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein  
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
www.hella.nl 
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