
RotaLED
Compact

OPRAVDOVÁ SPOLEHLIVOST ZA ATRAKTIVNÍ CENU!
Výstražný maják RotaLED Compact boduje dlouhou životností a funkce záblesků mu zajišťuje silný výstražný účinek.  
Díky stejným upevňovacím bodům navíc můžete ze stávajícího halogenového majáku zcela snadno přejít na LED technologii. 
To se vyplatí!



RotaLED Compact

TŘI VARIANTY, MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA
Upevnění pomocí magnetu, pevná montáž nebo upevnění na flexibilní trubkový nástavec: Výstražný maják RotaLED Compact se díky 
rozmanitým možnostem montáže hodí pro řadu oblastí použití. Ať se rozhodnete pro kteroukoli z variant, RotaLED Compact vás díky 
výrazné funkci LED záblesků a absenci pohyblivých dílů přesvědčí maximální mírou spolehlivosti a silným výstražným účinkem.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI
Funkce záblesků
Dvojitý zábleskový signál zaručuje maximální pozornost –  
360stupňový výstražný účinek

Moderní LED technologie
Nulové nároky na údržbu a nízké náklady

Dlouhá životnost
Téměř nulové opotřebení a maximální  
spolehlivost garantují kratší prostoje

Robustní provedení odolné proti vibracím
Nárazuvzdorný kryt a absence pohyblivých dílů

Kompatibilita
Výstražné majáky Rotafix, Rotaflex a Rota Compact lze  
1:1 vyměnit za model RotaLED Compact

Flexibilita
Ohebná varianta k montáži na trubkový nástavec  
odpruží silné nárazy a minimalizuje riziko poškození

Optimální poměr mezi cenou a výkonem
Maximální technika za minimální cenu

Vyobrazení ve skutečné 
velikosti

Přisazená montáž napevno
2XD 013 979-001

Flexibilní trubkový nástavec
2XD 013 979-011

Magnetické upevnění
2XD 013 979-021



JEDEN ZA VŠECHNY
RotaLED Compact je nástupce stávající řady halogenových výstražných majáků Rotafix,  
Rotaflex a Rota Compact, osazený LED diodami. Kombinuje známé přednosti této řady 
výstražných majáků s novými, pokročilými vlastnostmi, jako je funkce LED záblesků bez
pohyblivých dílů.
Stávající výstražné majáky lze přitom bez problémů 1:1 nahradit moderním nástupcem.  
Uživatelé dosavadních halogenových verzí tak mohou začít rychle a snadno začít těžit z předností  
výstražného majáku RotaLED Compact. 

KL Rotaflex FL

KL Rotafix F

KL Rotafix M

KL Rota Compact FL

KL Rota Compact F

KL Rota Compact M

Výměna 1:1: Rotaflex za 
RotaLED Compact



Při extrémním náklonu o víc než 30 stupňů se aktivuje speciální 
ochranný mechanismus v podstavci. Ten zajišťuje, že výstražný 
maják zůstane stát v poloze s příliš velkým náklonem.

Výchozí poloha výstražného majáku.

Jak funguje ochranný mechanismus?
Vyskočí ozubení pryžového podstavce a tělesa. To zaručuje, že 
nehrozí poškození výstražného majáku. Pokud by došlo 
k extrémnímu náklonu, lze výstražný maják znovu vrátit zpět do 
výchozí polohy povolením tří šroubů na trubkovém nástavci.

Výstražný maják ohnutý až o 30 stupňů se znovu vrátí zpět do 
výchozí polohy.

EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ 
Flexibilní patka výstražného majáku RotaLED Compact FL tlumí díky speciální koncepci nárazy a údery. Maják se vždy vrátí zpět do 
výchozí polohy. To značně minimalizuje riziko poškození. Výstražný maják RotaLED Compact je díky tomu chráněn ze všech stran, 
například proti visícím větvím.



ROTALED COMPACT – VÝKONNÝ JAKO…

…POMOCNÍK PŘI ŽNÍCH –  
VŽDY TAM, KDE HO POTŘEBUJETE 

Dlouhé pracovní dny, intenzivní námaha: Práce na poli a žně 
představují ideální oblast použití výstražného majáku RotaLED 
Compact – přesvědčí vás vysokou odolností a nízkými náklady.

…CESTMISTR –  
INTENZIVNÍ VÝSTRAŽNÝ ÚČINEK PO VAŠEM BOKU

Dobrý výstražný účinek a vysoká spolehlivost při každodenním 
používání na silnicích: Obojí vám nabídne výstražný maják 
RotaLED Compact. Ideálně se tak hodí pro komunální vozidla.

…POŘÁDNÝ PRACANT –  
JE NEUSTÁLE PLNÝ SIL

Prach, špína, nárazy a otřesy na stavbách?  
Pro nárazuvzdorný a flexibilní výstražný maják RotaLED  
Compact to není problém – optimálně se hodí pro použití na 
stavebních strojích.

Podrobné informace zde:
www.hella.de/municipal
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