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bauma 2019: Soluții noi de iluminat de la HELLA care cresc 
siguranța în industria minieră  

• Lumină de avertizare LED RokLUME S700 Roșu cu tehnologie de proiecție 
VISIOTECH pentru identificarea clară a zonelor periculoase  

• RokLUME 380 și RokLUME 280 pentru activitate cu oboseală redusă și care 
reduce stralucirea cu iluminat ZEROGLARE 

• Farul DuraRAY 4.0 îmbunătățește recunoașterea vehiculelor în operațiuni 
miniere de exploatare în carieră și în subteran  

Lippstadt, 20 martie 2019. Furnizorul din industria automobilelor HELLA va prezenta 

soluții speciale de iluminat și electronice pentru vehicule miniere la bauma în Munchen, 

cea mai mare expoziție comercială din lume pentru utiliaje de construcții și industria 

minieră, din 8 în 14 aprilie 2019 (Hala A5, Standul 436). Angajații de la HELLA și 

Kraemer, comerciantul minier pentru regiunea DACH din Germania, Austria și Elveția 

vor fi disponibili la stand pentru a oferi asistență clienților. Kraemer va fi reprezentat și 

la Hala C2 la standul comun al Statului Renania de Nord-Westfalia.  

În industria minieră, siguranța joacă un rol cheie la manipularea vehiculelor din zona de 

lucru. Zonele periculoase trebuie să fie marcate și demarcate optic în orice moment 

conform cerințelor pentru a putea avertiza și proteja zona înconjurătoare la momentul 

oportun. HELLA a dezvoltat tehnologia de proiecție VISIOTECH pentru a facilita 

comunicarea folosind lumină. Societatea a proiectat special pentru vehiculele miniere 

lumina de avertizare LED RokLUME S700 Red, care proiectează un marcaj larg de 

culoare roșie pe sol. Datorită fluxului său luminos puternic, lumina de avertizare poate fi 

folosită și pe vehicule cu poziții de montare la nivel înalt fiind astfel corespunzător 

pentru vehicule miniere. 

Luminile de activitate cum sunt RokLUME 380 și RokLUME 280 cresc de asemenea 

siguranța în munca de zi cu zi. Primul are o eficiență luminoasă de până la 7.800 

lumeni. Aceasta este de trei ori mai mare decât poate produce un far comparabil cu 

xenon pe suprafața de lucru. Fluxul luminos al RokLUME 280 este măsurat până la 

4.400 lumeni. Temperatura sa de culoare de 5.000 Kelvin este de asemenea foarte 
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similară luminii naturale. Aceasta îmbunătățește în mod considerabil capacitatea 

șoferului de a se concentra deoarece este mai puțin obositoare pentru ochiul uman. 

Luminile de lucru dispun de asemenea de diferite variante de iluminat, inclusiv ZERO 

GLARE. În mod specific acestea țintesc lumina LED pe zona din fața vehiculului, 

creaând o linie de separare foarte clară. Acest lucru înseamnă și că șoferii din 

vehiculele care se apropie nu vor fi orbiți.  

HELLA dispune și de farul DuraRAY 4.0 în gama sa, care permite o recunoaștere 

rapidă pentru celelalte vehicule și care oferă o avertizare optimă. Lumina de avertizare 

LED a fost dezvoltată special pentru utilizare în condiții dure în mine. Are un efect de 

avertizare dublu față de farurile convenționale și poate fi astfel folosită atât la 

exploatările miniere în carieră cât și în subteran. Utilizatorul are și opțiunea de a trece 

de la funcția de aprindere intermitentă la iluminat rotativ. De asemenea, farul este 

disponibil în mai multe versiuni de culori (galben, roșu, albastru, verde și alb) și în 

versiuni de diferite suprafețe de montare. Acest lucru oferă clienților cea mai mare 

flexibilitate posibilă pentru fiecare cerință.  

Încercați produsele HELLA live la bauma 2019 în Hala A5, Standul 436.  

Vă rugăm să observați:  
Textul prezent și materialul fotografic corespunzător pot fi vizualizate și la baza noastră de date 
de presă la: 
www.hella.com/press 
 
Kraemer Baumaschinen GmbH & Co KG: Kraemer trăiește pentru utilajele de construcții – și a 
făcut acest lucru pentru mai mult de 50 de ani. Kraemer Baumaschinen a ajuns la a doua 
generație de furnizori de utilaje de construcții și piese de schimb. Kraemer Baumaschinen este o 
societate familială cu o prezență regională puternică. În calitate de partener de încredere și 
distribuitor de top de utilaje de construcții și piese de schimb, oferim clienților noștri suport 
orientat spre servicii. Clienții beneficiază de produse de înaltă calitate și cel mai bun serviciu în 
domeniul atelierelor și pieselor de schimb. KRAEMER. Funcționează. 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA este o companie familială globală, cotată la 
bursă, cu mai mult de 40.000 de angajați în peste 125 de locații din 35 de țări. Grupul HELLA 
dezvoltă și produce produse pentru tehnologia de iluminat și electronice pentru industria 
automobilelor și dispune de una dintre cele mai mari organizații de comercializare a pieselor, 
accesoriilor, diagnosticare și servicii din industria automobilelor din Europa. Având mai mult de 
7.000 de angajați în cercetare și dezvoltare, HELLA este unul dintre cei mai importanți factori de 
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inovație de pe piață. Mai mult, cu vânzări de 7.1 miliarde € în exercițiul financiar 2017/2018, 
Grupul HELLA este unul dintre primii 40 de furnizori de piese din industria automobilelor și una 
dintre cele mai mari 100 de companii industriale din Germania. 
 
Pentru informații suplimentare vă rugam să contactați: 
Dr. Markus Richter 
Purtător de cuvânt al companiei 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt, Germania 
Germania 
Telefon: +49 2941 38-7545 
Fax: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 

 


