
De HELLA SOS 360°-waarschuwingslamp is een 
veelzijdig product - niet alleen door zijn aantrekkelijke 
ontwerp, maar ook door zijn innovatieve functionaliteit. 
Want de ultracompacte lamp overtuigt met het 2-in-1-
effect: Geel waarschuwingslicht rondom voor meer 
veiligheid in noodgevallen en wit werklicht voor beter 
zicht. De kleine pechhulp past in elk handschoenenkastje 
en is in een oogwenk bij de hand. De optimale hulp voor 
het slechtst denkbare scenario!

GEWOON VEILIG. 
GEWOON PRAKTISCH.

Geel waarschuwingslichtWit werklicht

WAARSCHUWINGSLICHT
VOOR AUTO EN 
MOTORFIETS

Gewoon veilig. 
Gewoon praktisch.
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SNEL 
GEACTIVEERD

VANAF 1 KM
 ZICHTBAAR

MAGNEET-
BEVESTIGING

INCLUSIEF
ZAKLAMP

De eerste prioriteit bij pech is het veiligstellen van de plaats van 
het ongeval. Daartoe is de gevarendriehoek in veel landen 
wettelijk verplicht. Maar zolang de gevarendriehoek niet is 
opgesteld, blijft het voertuig onbeveiligd – een gevaar voor alle 
weggebruikers dat niet mag worden onderschat, vooral niet in 
het donker.

En dat is precies waar de innovatieve HELLA SOS 
360°-waarschuwingslamp tot zijn recht komt: 
Eenmaal razendsnel op het dak geplaatst door middel van een 
magnetische houder, produceert het dankzij krachtige ledjes 
rondom een duidelijk waarneembaar geel 
waarschuwingssignaal. Dit is tot op 1 km afstand zichtbaar 
– en stelt de pechlocatie optimaal veilig, nog voordat de 
gevarendriehoek is opgesteld.

Vooral praktisch: De SOS 360°-lamp kan ook worden gebruikt 
als een krachtige ledzaklamp of als een ledwerklamp met witte 
lichtkleur.

Getrouw het motto:
Gewoon veilig. Gewoon praktisch.

SOS 360° - de perfecte 
aanvulling op de gevarendriehoek

De SOS 360°-waarschuwings-
lamp is buitengewoon solide 
en stof- en waterdicht. Ook 
voor zware bedrijfs-
omstandigheden!

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Compact ontwerp, 
snelle montage
De SOS 360°-waarschuwingslamp is 
gemakkelijk op te bergen en klaar 
voor gebruik - en dankzij de 
magneetactivering kan het in een 
handomdraai op het dak van het 
voertuig worden bevestigd.

Waarschuwingsfunctie voor meer 
veiligheid
Eenmaal op het dak geplaatst, 
produceert de SOS 
360°-waarschuwingslamp rondom 
een geel waarschuwingslicht . 
Volledig zonder bewegende delen en 
zichtbaar tot op 1 km afstand. 
Gewoon veilig!

Zaklampfunctie 
voor meer zichtbaarheid
Door met de hand om te schakelen, 
verandert het waarschuwingslicht in 
een helder wit continu licht, 
bijvoorbeeld voor werkzaamheden 
onder de motorkap. Gewoon 
praktisch!

SOS 360°-waarschuwingslamp, 9 V-batterijvoeding*, led, 
twee magnetisch geactiveerde lichtfuncties 
(geel waarschuwingslicht en wit werklicht), CE-gekeurd
2XW 359 001-001

* 9 V-batterij 6LR61 550 mAh niet meegeleverd
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