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De nieuwe multi-functionele full-LED-achterlamp van HELLA 

- Vijf lichtfuncties gerealiseerd in één achterlamp met LED-technologie 

- "Glowing Body" technologie zorgt voor een opvallende achterlamp 

- Dynamische LED-richtingaanwijzer ondersteunt algemene markttrend   

Lippstadt, 29 september 2021. De juiste achterverlichting is niet alleen belangrijk om 
tijdig door anderen gezien te worden. Het accentueert tegelijkertijd het design van het 
voertuig en maakt het onmiskenbaar op de weg. Bij de realisatie van achterlampen is 
LED-technologie van bijzonder belang. LED's zijn immers robuust, duurzaam, 
energiezuinig en ze bieden enorm veel designmogelijkheden. Bijgevolg neemt de vraag 
naar LED-producten ook op het gebied van speciale voertuigen toe. Daarom breidt de 
internationaal gepositioneerde automotive-leverancier HELLA zijn portfolio op het 
gebied van achterlampen uit en lanceert voor speciale voertuigen, gemeentevoertuigen 
en ook voor landbouw- en bouwmachines de nieuwe compacte 328 630 full LED-
achterlamp.  

"De lamp is een echt multi-functioneel - alle noodzakelijke lichtfuncties werken met 
LED-technologie. De innovatieve "Glowing Body" technologie zorgt voor een 
opvallende en homogene uitstraling van de achterlamp. De verschillende 
montagemogelijkheden bieden meer speelruimte bij de vormgeving van het voertuig. 
Het compacte ontwerp is ideaal voor voertuigen met beperkte inbouwruimte aan de 
achterzijde. Tegelijkertijd is de lamp zeer robuust en duurzaam", verklaart Artur 
Biernatowski, hoofd productmanagement voor achterlichten bij HELLA. 

Achterlamp, stoplamp, richtingaanwijzer, mistachterlamp en achteruitrijlamp van het 
nieuwe volledige LED-achterlicht functioneren uitsluitend met behulp van LED-
technologie. De achterlamp is uitgerust met de "Glowing Body"-technologie en 
produceert twee vlakke, homogene lichtstroken - en creëert zo een uniek design op de 
weg. Deze bijzonder homogene verlichting verblindt niet en is dus aangenaam voor alle 
achteropkomend verkeer. De horizontale variant heeft bovendien een dynamische LED-
richtingaanwijzer die over de hele lengte van de lamp centraal zichtbaar is. Op deze 
manier ondersteunt de nieuwe achterlamp de algemene markttrend. 

Deze nieuwe compacte full LED-achterlamp heeft met zijn afmetingen van 225 x 105 x 
35 mm zeer weinig inbouwruimte nodig. Dit maakt het bijzonder geschikt voor de 
uitrusting van voertuigen met beperkte inbouwruimte aan de achterzijde. Het is ook 
verkrijgbaar in een horizontale en verticale versie. Het resultaat is een grote flexibiliteit 
en designmogelijkheden. Beide versies van de lamp zijn geschikt voor 12- en 24V-
toepassingen en beide genereren een elektronische ISO-puls voor de richtingaanwijzer-
uitvalcontrole.  
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Er is nog een voordeel: de achterlamp bestaat uit 1 geheel en is daardoor bestand 
tegen hogedrukreiniging. De buitenlens is gemaakt van polycarbonaat en is daardoor 
uiterst schokbestendig. Dit maakt de achterlamp bijzonder robuust. Het is speciaal 
ontworpen om bestand te zijn tegen de extreme externe invloeden waaraan landbouw- 
en bouwmachines dagelijks worden blootgesteld. 

Let op:  

Deze tekst en bijbehorend fotomateriaal is ook te vinden in onze persdatabase op: 
www.hella.com/press 

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is een wereldwijd opererende, 
beursgenoteerde familieonderneming met meer dan 125 vestigingen in circa 35 landen. 
Met een voor valuta en portefeuille gecorrigeerde omzet van € 6,5 miljard 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 een eeuw een belangrijke partner voor de automobielindustrie en de 
aftermarket. Daarnaast ontwikkelt, produceert en verkoopt HELLA in het segment 
Special Applications verlichtings- en elektronische producten voor speciale voertuigen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Dr. Markus Richter 
Woordvoerder 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Duitsland 

Telefoon: +49 (0)2941 38-7545 
Fax: +49 (0)2941 38-477545 

Markus.Richter@hella.com 

www.hella.com 

 

 

 


