
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προβολέας Modul 60 LED: τώρα διαθέσιμος και σε έκδοση LED για  

μηχανές, γεωργικά και κατασκευαστικά οχήματα 

• 

• 

• 

Προβολείς διαθέσιμοι για δέσμη πορείας και διασταύρωσης  

Ειδικά διαμορφωμένο σύστημα φακού για ομοιογενή φωτισμό 

Εύκολη μετατροπή από αλογόνο σε LED 

Lippstadt, 4 Ιανουαρίου 2018. Όταν ταξιδεύεις στο οδικό δίκτυο ή εκτός δρόμου την νύχτα, η απόλυτη 

εμπιστοσύνη  στον φωτισμό είναι απαραίτητη. Ειδικά οι μοτοσικλετιστές βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε διότι 

μπορεί να μην τους παρατηρήσουν οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου, είτε οι ίδιοι καθυστερήσουν 

πολύ να  εντοπίσουν κάποιο κίνδυνο. Για την διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας, η HELLA,  ειδικός στον 

φωτισμό και τα ηλεκτρονικά, διαθέτει τους συμπαγείς προβολείς Modul 60. Αυτά τα προϊόντα είναι 

ανθεκτικά σε κραδασμούς, σκόνη και νερό παρέχοντας σταθερό φωτισμό. Η σειρά πλέον θα επεκταθεί και 

σε έκδοση LED. 

Το σύστημα του φακού που αναπτύχθηκε από την HELLA, κατανέμει το φως ιδανικά στην 

προβαλλόμενη περιοχή. Επιπλέον η έκδοση LED είναι διαθέσιμη στις ίδιες διαστάσεις με τους 

προβολείς αλογόνου Modul 60. Αυτό επιτρέπει στην HELLA να παραμένει σταθερή στις αρχές του 

αρθρωτού σχεδιασμού. Τα σημεία στερέωσης είναι πανομοιότυπα τόσο στην έκδοση αλογόνου όσο 

και στην έκδοση LED. Η μετατροπή σε τεχνολογία LED είναι εφικτή με λίγα εύκολα βήματα. 

Η έκδοση LED κατασκευάζεται από το εργοστάσιο της HELLA στην Αυστρία. Τρεις διαφορετικές 

εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες με την κυκλοφορία της νέας σειράς. Για τοποθέτηση σε μηχανή, ο 

οδηγός θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην έκδοση standard και premium, οι οποίες διαφέρουν 

στην απόδοση του φωτισμού και τις προδιαγραφές. Η έκδοση standard είναι κατασκευασμένη 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές ECE 113-B, SAE J 1623 και ASABE S608, ενώ η έκδοση premium 

με τις προδιαγραφές ECE 113-D και FMVSS108. Μια ειδική έκδοση με επιπλέον βάση στήριξης για 

γεωργικά και κατασκευαστικά οχήματα είναι διαθέσιμη. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες για δέσμη 

πορείας και διασταύρωσης. 
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Σημείωση:  

Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

www.hella.com/press 

 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση, εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε περισσότερες από 35 χώρες. Ο 
Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για 
την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει 
συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με 
περισσότερα από 5.800 άτομα που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. € 
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους 
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες Γερμανικές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
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