
PRODUCT-INFO
SOS 360°-WAARSCHUWINGSLAMP

 ➔ Gemakkelijk te monteren waarschuwingslamp met magnetische activering  
(geel-lichtfunctie)

 ➔ Gemakkelijk te zien (zichtbaar van 1 km afstand)
 ➔ Te gebruiken als zaklamp of werklamp voor donkere omgevingen  
(wit-lichtfunctie)

PRODUCTKENMERKEN TOEPASSINGSVOORBEELD
Het nieuwe compacte HELLA SOS 360°-waarschuwingslicht 
voor autobestuurders kan in één eenvoudige stap op het 
dak van de auto worden geplaatst. Het gele knipperlicht 
wordt automatisch geactiveerd door een magneet bij contact 
met het voertuig en is tot op 1 km goed zichtbaar. Andere 
weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd en het neerzetten 
van de gevarendriehoek wordt veel veiliger. Een onmisbare 
veiligheidsvoorziening voor het handschoenenkastje.

Dankzij de dubbele functie (waarschuwingssignaal en 
werklamp) hebt u altijd een zaklamp/werklamp met wit licht 
bij u, die bijvoorbeeld magnetisch aan de geopende motorkap 
kan worden bevestigd.

De handige waarschuwingslamp werkt op een 
standaardbatterij van 9 V (6LR61 550 mAh), die niet wordt 
meegeleverd.



Technische specificaties

Lichtsterkte Min. 25 cd
40 cd – 80 cd

Knipperfrequentie 0,8 – 2Hz

Opgenomen vermogen 9 x 1 W (geel), 18 x 0,5 W (wit)

Energiebron 9 V-batterij 6LR61 550 mAh  
(niet meegeleverd)

Lichtfuncties Waarschuwingslichtfunctie (geel);  
Werklichtfunctie (wit)

Lichtbron 9 x ledjes (geel), 18 x ledjes (wit)

Materiaal zilverkleurige behuizing en heldere 
lens (slagvast polycarbonaat)

Gewicht 124 g

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Beschermingsklasse IP 54

Typegoedkeuring CE

Bevestiging Magnetisch geactiveerd

Gebruik Auto's en motorfietsen (alleen voor 
stilstaand verkeer)

Neem bij het gebruik van het product de plaatselijk geldende 
verkeersvoorschriften in acht.

Schets

Lichtfuncties

TECHNISCHE INFORMATIE
Power source

9V

Magnetic holdFast Mounting Easy storage

small size

Torch LightVisibility

1 km

PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto Beschrijving Artikelnummer VPE*

SOS 360°-waarschuwingslamp, 9 V, led, 2 magnetisch 
geactiveerde gebruiksstanden (waarschuwingslicht: geel; 
werklicht: wit)

2XW 359 001-001 1

* Verpakkingseenheid
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Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Geel waarschuwingslicht

Wit werklicht


