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HELLA op Transport Compleet 2019

Met de nieuwe nieuwe verstralers Luminator LED en Rallye 3003 LED en de 

nieuwe zwaailamp K-LED Rebelution presenteert HELLA productinnovaties die 

gezien moeten worden. 

Nieuwegein, 15 augustus 2019. HELLA zal dit jaar met een stand aanwezig zijn op de 

vakbeurs Transport Compleet in Gorinchem. Voornaamste reden voor deelname: dit 

najaar worden enkele innovaties op het gebied van verlichting geïntroduceerd die de 

markt gezien moet hebben!  

Als primeur in de Benelux toont HELLA op 3, 4 en 5 in september de nieuwe verstralers 

Luminator LED en Rallye 3003 LED en de nieuwe design zwaailamp K-LED 

Rebelution. En wel live werkend op de zogenaamde ‘HELLA Showtruck’. De HELLA 

showtruck met de nieuwe verlichting is te vinden op standnummer I-128. De beurs is 

alle dagen geopend van 14.00 tot 22.00 uur.  

Wereldprimeur bij de ombouw van Halogeen verstralers naar LED 

Al tientallen jaren domineren de Luminator- en Rallye-serie extra verstralers het 

straatbeeld. Nu komt er een nieuw tijdperk aan! Met een trendsettende uitstraling 

presenteren de nieuwe led-varianten zichzelf met een led-positielicht met een 

karakteristieke hexagon contour. De nieuwe Luminator LED wordt uitgevoerd in zwart 

metalen zwart en chromen behuizing. De nieuwe Rallye 3003 LED komt in chromen 

frame. 

Beide lampen hebben een verwisselbaar led-inbouwdeel met stootvast pc-lampglas. De 

inbouwdelen zijn uitermate geschikt voor het upgraden van de bestaande Luminator 

Halogeen en Rallye 3003 Halogeen naar led. Hierbij kan de bestaande behuizing van 

de verstraler hergebruikt worden. Het ombouwen naar led duurt slechts 15-20 minuten. 
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Innovatie op het gebied van zwaailamen: K-LED Rebelution 

HELLA probeert altijd om de nieuwste lichttechnologieën ook toe te passen in 

universele verlichting. Voor de nieuwe design zwaailamp K-LED Rebelution heeft 

HELLA de EdgeLight technologie aangepast en een zwaailamp gecreëerd die wat 

betreft technologie en design een echte innovatie is op het gebied van 

waarschuwingsverlichting.  

De nieuwe design zwaailamp K-LED Rebelution valt op door een futuristisch uiterlijk 

met zwarte elegantie en rondom een ringvormige lichtband. Er kan gekozen worden 

voor een flitsende of roterende verlichtingsfunctie. Dankzij de innovatieve led-

technologie biedt de zwaailamp een optimaal waarschuwingssignaal met een zeer 

lange levensduur. Bovendien heeft de lamp de beste lichtwaarden, is het goedgekeurd 

voor gebruik op de openbare weg conform de Europese richtlijn ECE-R65 en voldoet 

het aan de hoogst mogelijke ontstoringsgraad zodat er geen storing optreedt op 

navigatie en andere elektronica. De K-LED Rebelution is verkrijgbaar vanaf september 

2019.  

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 40.000 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 

http://www.hella.nl/
http://www.hella-press.com/
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van 7,0 miljard euro (boekjaar 2018/2019)en 39.000 medewerkers tot de top 40 van wereldwijd 

actieve autotoeleveranciers. 

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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