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HELLA lanceert nieuwe full-led verstralers voor vrachtwagens 

• EdgeLight positielicht staat garant voor een onderscheidend lichtdesign 

• Lichtgewicht met slagvaste behuizing 

• Rijden zonder vermoeid te raken dankzij verlichting die lijkt op daglicht 

 

Nieuwegein, 25 augustus 2020. Verhogen van de verkeersveiligheid en overzicht 

houden in elke rijsituatie - de eisen aan voertuigverlichting in bedrijfsvoertuigen zijn 

hoog. Daarnaast wordt de individuele uitstraling van voertuigen steeds belangrijker. In 

dit kader brengt verlichting- en elektronica-expert HELLA nu nieuwe full-led-extra 

koplampen op de markt uit de al decennia bekende Jumbo-serie. 

De nieuwe Jumbo LED verstraler combineert functie en design in één product. Het 

hoogtepunt is het opvallende LED-positielicht, dat zich presenteert in de vorm van een 

vriendelijke glimlach. Ingeschakeld presenteert de lichtsignatuur met de hoge 

herkenningswaarde zowel overdag als 's nachts een karakteristiek lichtdesign. Dit wordt 

gecreëerd door de EdgeLight-technologie die HELLA vanuit de automotive sector heeft 

overgedragen. De lichtsignatuur en de opvallende designafwerking in het bovenste deel 

van de full-led verstraler zijn geïnspireerd op het ontwerp van de ronde led verstraler 

Luminator, die HELLA in 2019 op de markt bracht. 

De Jumbo LED is verkrijgbaar in twee montagevarianten, zowel voor staande als 

hangende montage. Een ander voordeel van de LED-varianten is de lichtkleur, die lijkt 

op daglicht en bijdraagt aan het rijden zonder vermoeidheid. Bovendien maakt het 

grootlichtsignaal het gebruik van een opvallende knipperlichtfunctie mogelijk. Daarnaast 

heeft de Jumbo LED een slagvaste, lichtgewicht kunststof behuizing van 

thermoplastisch materiaal en biedt hij ook een hoge energie-efficiëntie met een laag 

stroomverbruik. 
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De Jumbo LED is getest volgens de nieuwe ECE-voorschriften (ECE R149 grootlicht, 

ECE R148 positielicht, ECE R10 EMC). De verstraler wordt geleverd in de 

verlichtingsvariant ECE Ref. 25 en is ideaal voor montage op een dakbeugel. Dankzij 

de multivoltage functie is de Jumbo LED geschikt voor 12 en 24 volt spanning. 

 

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 GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is een wereldwijd vertegenwoordigd, 

beursgenoteerd familiebedrijf met meer dan 125 locaties in ruim 35 landen. Met een omzet van 

7 miljard euro in het fiscale boekjaar 2018/2019 en 39.000 medewerkers, is HELLA één van de 

leidende toeleveranciers in de automotive. HELLA is gespecialiseerd in innovatieve 

verlichtingssystemen en voertuigelektronica en is hiermee al meer dan 100 jaar een belangrijke 

partner voor de automotive industrie. Binnen het segment Special Applications ontwikkelt, 

produceert en verkoopt HELLA daarnaast verlichtings- en elektronicaproducten voor speciale 

voertuigen. 

 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Linda Steehouwer 
Marketing & Communicatie 
Celsiusbaan 2  
3439 NC Nieuwegein / Nederland 
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
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