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HELLA SOS 360°-waarschuwingslamp: Compacte
waarschuwingslamp voor auto en motorfiets
•

Gemakkelijk te monteren waarschuwingslamp met magnetische activering

•

Flexibel gebruik als zak- of werklamp mogelijk

Lippstadt, 6. Oktober 2021. In geval van autopech of een ongeval is het belangrijk de
desbetreffende plaats veilig te stellen. Daartoe is de gevarendriehoek in veel landen
wettelijk verplicht. Maar zolang deze niet is neergezet, blijft het voertuig onbeveiligd een gevaar voor alle weggebruikers dat niet mag worden onderschat, vooral niet in het
donker. Om de veiligheid in het wegverkeer te verhogen, brengt de verlichtings- en
elektronicaspecialist HELLA daarom de nieuwe compacte led-waarschuwingslamp SOS
360° op de markt. Automobilisten kunnen de lamp met een magnetische bevestiging op
het dak van de auto zetten en zo de plaats van het ongeval in een mum van tijd
beveiligen.
De HELLA SOS 360° past in elk handschoenenkastje en is dus snel gepakt. Hij kan
handmatig worden aangezet. Een andere mogelijkheid is dat hij automatisch wordt
geactiveerd door een magneet bij contact met het voertuig. Met behulp van krachtige
ledjes genereert hij dan een waarschuwingssignaal dat tot op een kilometer zichtbaar
is. Op die manier kunnen andere weggebruikers tijdig worden gewaarschuwd.
Bestuurders kunnen ook handmatig een helder wit continu licht instellen dat dienst kan
doen als zak- of werklamp. Dit is praktisch wanneer er bijvoorbeeld aan de motor moet
worden gesleuteld. Daarvoor kan de lamp bijvoorbeeld via de magnetische houder aan
de geopende motorkap worden bevestigd.
De waarschuwingslamp is CE-goedgekeurd en werkt op een standaard 9 V-batterij, die
niet bij de levering is inbegrepen. De slagvaste polycarbonaatlichtkap heeft een
temperatuurbestendigheid van -20°C tot +60°C.
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Let op: U kunt deze tekst en bijpassend beeldmateriaal ook vinden in onze persdatabase op
www.hella.de/presse
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is een beursgenoteerd, mondiaal georiënteerd
familiebedrijf met meer dan 125 vestigingen in ca. 35 landen. Met een voor valuta en portefeuille
gecorrigeerde omzet van 6,5 miljard euro in het boekjaar 2020/2021 en meer dan 36.000
medewerkers is HELLA een van 's werelds toonaangevende toeleveranciers voor de
automobielindustrie. HELLA is gespecialiseerd in innovatieve verlichtingssystemen en
voertuigelektronica en is al meer dan honderd jaar een belangrijke partner voor de
automobielindustrie en de aftermarket. Daarnaast ontwikkelt, produceert en distribueert HELLA
verlichtings- en elektronische producten voor speciale voertuigen in het segment Special
Applications.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Markus Richter
Bedrijfswoordvoerder
HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Duitsland
Tel.: +49 (0)2941 38-7545
Fax: +49 (0)2941 38-477545
Markus.Richter@hella.com
www.hella.com
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