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* OBS!: I nogle lande er lygtekapper forbudt ved lov. Søg oplysninger hos relevante 
myndigheder, inden lygtekapper anvendes på off entlige veje. På off entlige veje i Tysk-
land skal forlygterne altid være dri� sklare iht tysk færdselslov (StVZO). Tilsidesættelse 
betragtes som lovovertrædelse.
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COMET FF 450

1FB 010 951-821 ● ● ● ●

1NB 010 951-831 ● ● ● ●

1FB 010 951-001 ● ●

1FB 010 951-011 ● ● ● ●

1NB 010 951-101 ● ●

1NB 010 951-111 ● ● ● ●

COMET FF 500

1F6 010 952-801 ● ● ●

1N6 010 952-811 ● ● ●

1F6 010 952-821 ● ● ● ●

1F6 010 952-001 ● ●

1F6 010 952-011 ● ● ● ●

1N6 010 952-101 ● ●

1N6 010 952-111 ● ● ● ●

COMET FF 550

1FD 010 953-801 ● ● ● ●

1ND 010 953-811 ● ● ● ●

1FD 010 953-001 ● ●

1FD 010 953-011 ● ● ● ●

1ND 010 953-101 ● ●

1ND 010 953-111 ● ● ● ●

COMET FF 
Lysets fuldendte elegance

De harmoniske linjer og den overbevisende funktion i perfekt 
forening i denne fascinerende sikkerhedslygte-serie. Navnet 
COMET står for det ypperste inden for lysteknologi.

Hele COMET FF-produktserien består af seks modeller. Ud over 
de velkendte modeller COMET FF 100, FF 200 og FF 300 introdu-
ceres nu også de større modelvarianter COMET FF 450. FF 500 
og FF 550 i komplet nyt design med optikfri lygteglas.

COMET FF sørger for et fl ot helhedsindtryk. De nye rektangu-
lære, ovale og runde modelvarianter skaber maksimal harmoni 
med moderne bildesign. Designkrav, der ikke kun gør sig gæl-
dende ved en individualisering af bilmodellen, men bevidst også 
ved valg af det passende lygtedesign.

Yderligere oplysninger under: www.hella.com/off road



www.hella.com/off road

levetid. Det optikfri lygteglas sørger for det bedste udsyn i al 
slags vejr.

Markant design til moderne biler

For off roadere, pickups, SUV’ere og alle bilister, der lægger vægt 
på bilens individuelle stil, er den nye generation HELLA-sikker-
hedsygter specielt tilpasset moderne bilers design.

Pga. den lille dybde kan de nye COMET FF monteres på så godt 
som alle biler. De nye modelvarianter FF 450, FF 500 og FF 550 
giver de samme monteringsmuligheder som den tidligere serie.

Takket være den velkendte halogen-teknik har de nye refl ektorer 
en fremragende belysningseff ekt. Forarbejdningen af glas- og 
kunststof-komponenter er af høj kvalitet og garanterer en lang 

COMET FF – For alle, der selv vil 
vælge, hvilken vej de vil køre.

H3 � ern- og tågelygte med sort 
plasthus, monteres stående eller 
hængende.
Vægt: 520 g

H3 � ern- og tågelygte med sort 
plasthus, monteres stående.
Vægt: 700 g

H3 � ern- og tågelygte med sort 
plasthus, monteres stående eller 
hængende.
Vægt: 580 g

DEN NYE SERIE: COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

I udgaverne som � ern- og tågelygte er COMET-FF-modellerne 
det optimale ekstralys til moderne bilers standardlys.

LYS I NYT DESIGNMere lys, bedre udsyn,
mere stil!

COMET FF 450

rektangulær markant

COMET FF 550

moderne elegant

COMET FF 500

klassisk rund

De nye COMET FF sikkerhedslygter er den optimale løsning 

for alle, der ud over godt udsyn også lægger vægt på godt 

udseende. Ved off road-kørsel eller i storbyen: De nye COMET 

FF-modeller er altid det rigtige valg - om dagen og om nat-

ten.

COMET FF-serien tilbyder teknik i nyt design og forskellige 

former. Det holdbare kunststofhus er kombineret med et 

moderne design og det optikfrie og brillante klarglas-look. 

Desuden sørger friform-refl ektorer med computerberegnet 

lysfordeling for en overbevisende belysningseff ekt.

1FB 010 951-011

1NB 010 951-101

1FD 010 953-011

1ND 010 953-101

1F6 010 952-011

1N6 010 952-101

Fjernlygte (ref. 17,5)
Tågelygte

Fjernlygte (ref. 12,5)
Tågelygte

Fjernlygte (ref. 12,5)
Tågelygte


