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Innovatieve verlichtingstechnieken centraal tijdens 

Agrotechniek Holland 2018 

HELLA presenteert zich met alle facetten van verlichting 

Nieuwegein, augustus 2018. Nederlands grootste landbouwbeurs AgroTechniek Holland 

gaat plaatsvinden van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september 2018. Op de 

vijfde editie van dit outdoor agro-evenement in Biddinghuizen exposeren en 

demonstreren honderden fabrikanten, importeurs en dealers de nieuwste machines en 

trends in de landbouwmechanisatie. Als lichtexpert zal HELLA zich vooral presenteren 

met de laatste innovaties op het gebied van verlichting. 

Eindeloze mogelijkheden met Shapeline 

Design your light. Dat is waar Shapeline voor staat. Dankzij de grote diversiteit aan 

vormen en combinatiemogelijkheden, evenals het geoptimaliseerde technische 

productdesign, is de revolutionaire lampenserie Shapeline een absolute innovatie op 

het gebied van de voertuigverlichting. Door een individuele samenstelling en montage 

van de lampen kan elke voertuigserie, ongeacht de grootte ervan, een individueel en 

toch consistent uiterlijk worden meegegeven. Zowel aan de voorkant als aan de zij- of 

achterkant van het voertuig. 

Zien en gezien worden 

Werklampen behoren misschien wel tot de belangrijkste instrumenten van een 

landbouwer. De producten van HELLA zorgen ervoor dat een bestuurder van een 

agrovoertuig kan zien wat hij moet zien. En of dat nu verlichting is die in de breedte of 

verte straalt, HELLA heeft het allemaal en in diverse prijsklasses. Maak kennis met de 

krachtige Power Beam serie, de nieuwe lichtbalken in het VALUEFIT assortiment of de 

oersterke RokLUME die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de mijnbouwindustrie. 

Gezien worden is uiteraard ook van belang. HELLA toont daarom een greep uit het 

productassortiment zwaai- en flitslampen. De nieuwe K-LED Blizzard is een zwaailamp 
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die volledig zonder bewegende delen is ontwikkeld. De lamp genereert een dubbel 

LED-flitssignaal met een 360 graden waarschuwingseffect dat direct waarneembaar is. 

Bovendien is de behuizing gemoffeld en daardoor, net als de slagvaste lichtkap van 

polycarbonaat, bestand tegen hogere belastingen en bijzonder corrosiebestendig. 

Een buitenplek op veld C 

Voor het eerst tijdens Agrotechniek Holland zal HELLA zich op het buitenveld 

presenteren. Op veld C, standnummer 3.08, wordt een tent van 50m2 ingericht waar de 

vele productinnovaties van HELLA te vinden zijn. Naast de eerder genoemde 

verlichtingsoplossingen zullen ook interieurverlichting en enkel- en meervoudige 

functielampen worden getoond. Daarnaast wordt een gezellig terras ingericht van 

eveneens 50m2, alwaar onder meer een show trailer zal staan en waar de bezoekers 

naar hartenlust de diverse verlichtingstechnieken zelf kunnen uitproberen. 
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Noot voor de redactie 

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 38.000 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 bijna 7.000 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 6,6 miljard euro (boekjaar 2016/2017) tot de top 40 van wereldwijd actieve 

autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële ondernemingen in Duitsland. 
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