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LUMINATOR LED - DO ZEMĚ
DORAZILI NOVÍ HRDINOVÉ

Řada světel Luminator se v roce 2014 rozrostla o modely 
Luminator Compact LED (Ø 17 cm) a Luminator X LED 
(Ø 12,7 cm). Příznivci řady Profi si tak nyní budou moci 
u každého modelu Luminator zvolit i vynikající technologii 
HELLA LED. 
Zvláštní pozornost zasluhuje nový Luminator Compact LED. Hodí 
se do extrémních podmínek a bez problémů zvládne i brodění 
vodou až do 0,5 m (max. 5 minut v čisté vodě). 

S odolnější verzí Heavy Duty se se světly Luminator Compact 
LED nemusíte bát ztráty výkonu ani při průjezdu bahnitou vodou, 
díky větrací hadičce, která je součástí dodávky.
Kritéria kvality, kterými se u oblíbené řady světel Luminator 
řídíme, zahrnují maximální světelný výkon, vysokou stabilitu a 
odolnost. Název této řady už dlouho platí za měřítko "možného". 
Přesvědčte se o kvalitě sami na straně 4 a 5.

Luminator Compact LED

Perfektní na nezpevněné silnice 
a polní cesty, pro vysokou 
rychlost, suchý prach a průjezd 
vodou.

Brodivost až do 

0,5 m



04 LED: JEŠTĚ VYŠŠÍ KVALITA

Tam, kde ostatní šetří (-), investuje HELLA (+) do špičkové 
kvality. Na co byste si měli dát pozor, aby se vám zdánlivě 
výhodné výrobky od levných výrobců nakonec neprodražily.

Kvalita LED diod

 
V přídavných světlometech HELLA používáme pouze LED diody, které 
procházejí přísnými zkouškami. Tento výběr je zárukou extrémně dlouhé 
životnosti LED diod ve srovnání s halogenovými žárovkami.

Kdo dává přednost netestovaným levným LED diodám, riskuje nejen 
krátkou životnost a poruchovost, ale navíc i nepovolené barvy světel. 

Těsnost

 
S přesností na milimetr vytvářejí stroje lepené spoje, které jsou zárukou 
dlouhodobé těsnosti.

Méně kvalitní světlomety jsou často lepeny ručně. Nepravidelně 
nanášené lepidlo ale může způsobit, že lepený spoj není optimální. To 
může snižovat světelný výkon světlometu. A když světlomet netěsní, 
může do něj pronikat voda nebo prach.

Životnost

 
Konstrukce a materiál přídavných světlometů HELLA jsou zárukou 
vysoké životnosti. Mechanickými zkouškami (např. zkouškou vibracemi) 
průběžně ověřujeme, zda naše světla splňují vysoké požadavky na 
kvalitu.

Komponenty musejí být z optimálně sladěných materiálů a jednotlivé 
konstrukční díly (např. upevňovací držák) musejí být dostatečně 
dimenzované, jinak se mohou v běžném provozu zlomit.

Materiál krycího skla

 
Krycí sklo používané v přídavných světlometech HELLA se vyrábí z 
vysoce kvalitního plastu odolného proti nárazu, aby spolehlivě vydrželo v 
běžném provozu. Vysokou odolnost proti poškrábání zaručuje speciální 
tvrdá vrstva splňující požadavky mezinárodních předpisů ECE. Krycí sklo 
nepoškodí ani náraz větve nebo drobných kamínků.

Naproti tomu skla z nekvalitního plastu mohou prasknout a snadno 
se poškrábou. Každý škrábanec nežádoucím způsobem láme světlo a 
snižuje světelný výkon.

Kvalita HELLA ve 

srovnání s konkurencí

Luminator Compact LED
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Rozložení svítivosti 

 
Reflektory v přídavných světlometech HELLA jsou konstruovány tak, 
aby byla vozovka osvětlována rovnoměrně a aby bylo světlo optimálně 
využito.

Přídavné světlomety s nevhodným systémem rozložení světla osvětlují 
vozovku nerovnoměrně a většina světla vyzařovaná světelným zdrojem 
zůstává nevyužita. Příliš světlá místa odvádějí pozornost očí, jinde jsou 
zase jen obtížně rozeznatelné detaily.

Povrchová úprava

 
Kvalitní povrchové vrstvy chrání hliníkové díly přídavného světlometu 
Luminator Compact LED před korozí způsobovanou solí a 
chemikáliemi. 

Koroze může poškozovat vzhled světlometů. V nejhorším případě do 
nich proniká voda, která ničí elektroniku.

Thermo-management

 
Důkladně propočítaný je u přídavných světlometů HELLA také thermo-
management. Teplo vytvářené LED diodami je rovnoměrně a účinně 
rozváděno a odváděno ven pouzdrem světlometu. Hrozí-li přehřátí, jsou 
jednotlivé LED diody automaticky ztlumeny.

Bez thermo-managementu se mohou LED diody velmi rychle přehřívat. 
Tím se výrazně zkracuje jejich životnost, nebo se LED diody dokonce 
nevratně poškodí. Horká místa mohou desku s plošnými spoji pro 
elektronické díly zdeformovat a přiletované spoje mohou prasknout.

Nesprávné zapojení

 
Přídavné světlomety HELLA jsou chráněny proti chybnému zapojení 
pólů. Nesprávným zapojením kontaktů se světlomet nemůže poškodit.

Jestliže není špatně zapojený světlomet chráněn proti chybnému 
zapojení pólů, elektronika se po zapnutí nevratně poškodí.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

 
LED diody jsou v přídavných světlometech HELLA uspořádány tak, aby 
nevznikala rušivá elektromagnetická pole.

Světlomety s nesprávně odstíněnými LED diodami naopak vytvářejí 
silná elektromagnetická pole, která ruší palubní přístroje, rádio a GPS 
a mohou způsobovat i výpadky součástí výbavy vozidla, které jsou 
důležité pro bezpečnou jízdu.

Výhody kvalitních světlometů 
HELLA

Kde jiní šetří

Kdo šetří na nesprávném místě, zaplatí nakonec 
víc - nekvalitní světlomety nejsou tak výkonné a jsou 
poruchovější.

LED: JEŠTĚ VYŠŠÍ KVALITA

Elektrostatický výboj (ESD)

 
Před vstupem do prostor, kde se vyrábějí LED diody, se musejí 
zaměstnanci společnosti HELLA zbavit statické elektřiny, aby 
případným výbojem nepoškodili konstrukční díly.

Výboj statické elektřiny může poškodit elektronické díly a znehodnotit 
celý světlomet. 



0606

LUMINATOR LED

Mimořádná síla v každé velikosti

LUMINATOR / LED

První světlomet Luminator využívající 
pouze LED technologii s LED obrysovým 
světlem. Speciální reflektory High Boost 
a velká plocha reflektorů zaručují v 
kombinaci s vysoce výkonnými LED 
diodami maximální světelný výkon.

Ø 22 cm Ø 112,7 cm Ø Ø 17 cm

Extrémní dosah dálkových světel s vysoce 
výkonnými LED diodami. Verze Heavy 
Duty je ještě navíc vybavena větrací 
hadičkou o délce 2 500 mm pro projíždění 
bahnitou vodou. Brodivost až do 0,5 m*.

LED diody jako moderní náhrada za 
známý xenonový přídavný dálkový 
světlomet Luminator X. Vysoký světelný 
výkon a dlouhý dosah. Brodivost až do 
0,5 m*.

Luminator LED Luminator Compact LED Luminator X LED

* zvládnou i krátkodobé ponoření do čisté vody, např. při průjezdu korytem řeky.



NOVINKA
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Přídavný světlomet s dálkovým LED světlem
Hmotnost: 2 130 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 45)

s chromovaným rámečkem
s černým rámečkem
Provedení Heavy Duty s černým
rámečkem a větrací hadičkou

1F3 011 815-001

1F3 011 815-011

1F3 011 815-031

Luminator Compact LED

Přídavný světlomet s LED dálkovým a 
LED obrysovým světlem, se 3 čočkami 
Kartoval.
Hmotnost: 2 800 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 40) 1F8 011 002-001

Luminator LED

LUMINATOR / LED

Přídavný světlomet s dálkovým LED světlem
Hmotnost: 1 170 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 37,5)

s chromovaným rámečkem
s černým rámečkem

1F0 012 206-001

1F0 012 206-011

Luminator X LED

NOVINKA
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POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ
HALOGEN A LED

Sériově vyráběná světla 

a přídavné LED světlomety

Sériově vyráběná světla 

a přídavné halogenové světlomety

Přídavný halogenový světlomet H1 na střešní rampu.
Typ: Hella Luminator Chromium Celis.

Přídavný LED světlomet na střešní rampu.
Typ: HELLA Luminator LED.

Poznámka: Tyto originální fotografie znázorňují světelnou stopu střešní rampy namontované na nákladním vozidle.
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Land Rover Experience Tour 2013 - 15 000 kilometrů napříč jedenácti zeměmi, po 

pověstmi opředené hedvábné stezce z Berlína až do indické Bombaje.

NA TOUR SE SVĚTLY HELLA

LAND ROVER EXPERIENCE TOUR

Náročnější cíle a stále větší výzvy předpokládají dokonalé 
technické vybavení. S novou technologií LED světel od firmy 
HELLA vzniká úplně nová generace světlometů. Společně se 
vydáváme na cestu do neznáma, abychom přinesli pokrok i do 
těch nejodlehlejších koutů světa.

„Když se chcete dostat dál, potřebujete tu nejlepší techniku.“

Dag Rogge

Účastníci offroad tour a příznivci značky HELLA před startem
Land Rover Experience Tour 2013 po hedvábné stezce.
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Přídavné světlomety HELLA zvládnou každou expedici a každé dobrodružství. 

Vždy nás dokážou nadchnout nápady, které činí nedosažitelné dosažitelným.

NĚKTERÉ CESTY SE
MUSÍ TEPRVE OBJEVIT!
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Dálkový světlomet H1 černý s kulatým LED 
obrysovým světlem CELIS.
Hmotnost: 2 800 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 17,5) 1F8 007 560-201

Luminator Metal CELIS

Ø 22 cm

LUMINATOR CHROMIUM

Stabilní a elegantní

Dálkový světlomet H1 s LED obrysovým 
světlem CELIS.
Hmotnost: 2 800 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 17,5) 1F8 007 560-211

Luminator Chromium CELIS

LUMINATOR / LED

Chromová řada v sobě spojuje stabilitu robustního kovového 
pouzdra s chladnou elegancí dokonalého chromovaného 
povrchu. Aby byly splněny přísné požadavky na kvalitu 
světlometů Luminator, má povrchová úprava všech chromových 
modelů výrazně prodlouženou životnost a je odolná vůči korozi.
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Luminator Compact

Chromium CELIS

Dálkový světlomet H1 s LED obrysovým 
světlem CELIS.
Hmotnost: 1 600 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 37,5)

Dálkový světlomet (ECE ref. 17,5) 

1F1 009 094-051

1F1 009 094-091

Luminator Compact Metal CELIS

Dálkový světlomet H1 černý s kulatým LED 
obrysovým světlem CELIS.
Hmotnost: 1 600 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 37,5) 1F1 009 094-041

Luminator Chromium PO-LED

1F8 007 560-451

Dálkový světlomet H1 s LED obrysovým 
světlem.
Hmotnost: 2 600 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 25)

Ø 17 cm
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Rallye 3003 CELIS

1F8 009 797-451

S chromovaným designovým rámečkem, 
dálkový světlomet H1 s kulatým LED 
obrysovým světlem CELIS.
Hmotnost: 1 500 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 17,5)

RALLYE / 3003

Optimální osvětlení vozovky do vzdálenosti až 500 metrů díky 
reflektorům High Boost, přesné seřízení světelných zdrojů v 
kombinaci s technologií volných ploch, nezaměnitelný design světel 
ve dne i v noci. Světlomet Rallye 3003 vás přesvědčí robustním 
odolným plastovým pouzdrem. 

RALLYE 3003

Zvládne každou trasu s lehkostí

Ø 22 cm

Rallye 3003

1F8 009 797-421

Dálkový světlomet H1 s kulatým obrysovým 
LED světlem a chromovaným designovým 
rámečkem. 
Hmotnost: 1 350 g

Dálk. světlomet chrom (ECE ref. 25)

Dálk. světlomet stříbrnošedý (ECE ref. 25)

NOVINKA

1F8 009 797-431
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JUMBO 320

Přesvědčivě výrazný

Světlomet Jumbo je nejen impozantní na pohled. Přesvědčivé 
jsou i jeho technické vlastnosti a použité materiály. 
Pouzdro světlometu je vyrobeno z robustního plastu. High Boost 
reflektory, vyvinuté speciálně pro obdélníkový tvar světlometu, 
poskytují maximální svítivost. Reflektory Jumbo jsou vhodné pro 
montáž nastojato i závěsně.

Jumbo 320 Xenon

1FE 008 773-021

Dálkový světlomet s xenonovou výbojkou 
D2S a LED obrysovým světlem, s 
externím předřadníkem 12 V.
Hmotnost: 2 200 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 37,5)

S externím předřadníkem

Jumbo 320 FF

Dálkový světlomet H7 s obrysovým 
světlem s 6 výkonnými LED diodami.
Hmotnost: 1 200 g

Dálkový světlomet (ECE ref. 37,5) 1FE 008 773-081
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Odolná, ale přesto lehká pouzdra, stabilní a přitom snadno ohebné držáky, reflektory a 
krycí skla přizpůsobená pro konkrétní účel použití - to je záruka vysoké a dlouhodobé 
životnosti. Životnost světlometů prodlužují také ochranné tepelné obvody. S takovými 
pracovními světlomety jde práce mnohem lépe od ruky.

PRACOVNÍ SVĚTLOMETY

Premium

AP 1200

praktický

Světelný výkon 1 200 lumenů
Vhodný pro různé účely použití.
Hmotnost: 650 g

Osvětlení na blízko

1GA 011 720-041

Modul 70 LED 3. generace

kompaktní

Světelný výkon 800 lumenů
O 30 % víc světla než 2. generace.
Hmotnost: 520 g

Osvětlení na blízko

1G0 996 276-451

Zpětné světlomety

2ZR 996 376-091

Více informací naleznete

na www.hella.com/agriculture

Zkouška chladem a teplem
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Power Beam 1500

univerzální

Světelný výkon 1 300 lumenů
Nástupce nejprodávanějšího
pracovního světlometu HELLA, 
o 35 % vyšší světelný výkon.
Hmotnost: 660 g

Osvětlení na blízko

1GA 996 288-021

Osvětlení do dálky

1GA 996 288-031

Oval 90 LED

sportovní

Světelný výkon 2 000 lumenů
Lze vyměnit za halogenový nebo 
xenonový světlomet Oval 90.
Hmotnost: 1 000 g

Osvětlení na blízko

1GB 996 386-001 

Osvětlení do dálky

1GB 996 386-021

Světelný výkon 3 000 lumenů
I do těch nejextrémnějších podmínek!
Hmotnost: 1 400 g

Osvětlení na blízko

1GA 996 192-001

Osvětlení do dálky

1GA 996 192-011

Power Beam 3000

silný

Zkouška stříkající vodou a

vysokotlakým čištěním Zkouška odolnosti proti vibracím

Zkouška ponorem a tlaková 

zkouška těsnosti
Zkouška odolnosti proti prachu a 

zkouška slanou mlhou



Aktualizace - LED technologie!
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Užitečné přídavné světlo na prohlížení tras a hledání 
v mapách. Dá se namontovat napevno, případně ho 
můžete zapojit do zapalovače a nebo zásuvky.

Světlo na čtení SpotLED

Bílý kryt
Černý kryt
Stříbrný kryt

Délka 15 cm

Bílý kryt
Černý kryt
Stříbrný kryt

Délka 40 cm

2JA 343 720-011

2JA 343 720-021

2JA 343 720-291

2JA 343 720-111

2JA 343 720-121

2JA 343 720-191

PŘÍSLUŠENSTVÍ

S LED TECHNOLOGIÍ

Hodí se vždy

Ruční svítilna s 30 LED diodami

Ruční svítilna s 60 LED diodami

Ruční svítilna s 60 LED diodami, 

délka 39,5 cm

Akumulátorové LED ruční svítilny

2XM 001 974-211

2XM 001 974-221

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stáhněte si do smartphonu nebo tabletu bezplatnou aktuální 
verzi aplikace se simulacemi a prezentacemi. Zábavným a 
interaktivním způsobem si vyzkoušejte přídavné světlomety 
HELLA na vlastním vozidle a upravené vozidlo si prohlédněte v 
panoramatickém 360° náhledu s věrným zobrazením detailů.

HELLA ADDLIGHT

Aplikace pro přídavné světlomety

Jednodušší už to být nemůže:
Stáhněte si po naskenování QR kódu nahoře, z webové 
stránky www.hella.com/apps nebo přímo z obchodu 
iTunes a Google Play, bezplatnou aplikaci HELLA do 
smartphonu nebo tabletu (funguje v operačním systému 
Apple iOS nebo Android). Nic víc nebudete potřebovat.

Ideální přenosné ruční svítilny: s nabíječkami na 12 a 220 V. 
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LUMINATOR 

Luminator LED 1F8 011 002-001 2 800 g FS LED/
LED-PO LED • (LED) 12 / 24 V 30 W 40 E1 3161 ECE  •  •  •

Luminator Metal Celis 1F8 007 560-201 2 800 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1753 ECE/ 

SAE  •    •

Luminator Chromium Celis 1F8 007 560-211 2 800 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1753 ECE/ 

SAE  • •

Luminator s obrysovým LED světlem 1F8 007 560-451 2 600 g FS/LED-PO H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  • •

Luminator Compact LED
s chromovaným rámečkem 1F3 011 815-001 2 130 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact LED
s černým rámečkem 1F3 011 815-011 2 130 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact LED Heavy Duty 1F3 011 815-031 2 130 g FS LED LED • (LED) 13 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact Metal Celis 1F1 009 094-041 1 600 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 37,5 E1 1901 ECE  • •

Luminator Chromium Compact Celis 1F1 009 094-051 1 600 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 37,5 E1 1901 ECE  • •

Luminator Chromium Compact Celis 1F1 009 094-091 1 600 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1902 ECE/ 

SAE  • •

Luminator X LED
s chromovaným rámečkem 1F0 012 206-001 1 170 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 40 W 37,5 E4 0417 ECE • •

Luminator X LED
s černým rámečkem 1F0 012 206-011 1 170 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 40 W 37,5 E4 0417 ECE • •

RALLYE 

Rallye 3003 Celis 1F8 009 797-451 1 600 g FS/LED-PO  H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1753 ECE/

SAE  •   •

Rallye 3003 s obrysovým LED světlem 1F8 009 797-431 1 350 g FS/LED-PO  H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  •   •

Rallye 3003 s obrysovým LED světlem 1F8 009 797-421 1 350 g FS/LED-PO H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  •  • 

JUMBO

Jumbo 320 Xenon 1FE 008 773-021 2 200 g FS/Xenon/
LED-PO D1S • (D1S + 

LED) 12 V 43 W 37,5 LED. PO:
E1 1741 ECE  •  •   •

Jumbo 320 FF se světlem LED PO 1FE 008 773-081 1 200 g FS/LED-PO H7 + LED  12 / 24 V 37,5 LED. PO: 
E1 1741 ECE  •  •   •

S naším on-line nástrojem ELIVER 3.0 můžete přímo srovnávat 
různé typy světlometů. Všechny modely si můžete vyzkoušet 
v reálném 3D prostředí. Informace o všech světlometech si 
můžete z nástroje ELIVER 3.0 také stáhnout a vytisknout.

ELIVER 3.0

Nástroj k porovnání 

světel
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Další informace o platných právních předpisech k použití si 

vyhledejte na internetu nebo se obraťte na servis. Podrobné 

informace najdete také v návodu k montáži.




