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LUMINATOR LED � ER ZIJN
NIEUWE HELDEN IN HET LAND

De Luminator familie is vanaf 2014 aangevuld met de Lumina-
tor Compact LED (Ø 17 cm) en Luminator X LED (Ø 12,7 cm). 
Hierdoor kunnen fans van de professionele serie nu bij elk 
Luminator-model gebruik maken van de voortreff elijke HELLA 
LED-technologie! 
Een bijzondere highlight hierbij is de nieuwe Luminator Compact 
LED. Deze is ook geschikt voor extreme gebruiksomstandighe-
den en is waterdicht tot waaddiepten van 0,5 m (max. 5 minuten 
bij helder water). 

De heavy duty uitvoering van de Luminator Compact LED is 
dankzij de meegeleverde ventilatieslang zelfs op vol vermogen 
bestand tegen modderige waterpassages.
Uitstekende verlichting, maximale stevigheid en robuustheid 
vormen de kwaliteitscriteria van de populaire Luminator-serie. 
Overtuig uzelf op pagina 4 en 5 van onze kwaliteitskenmerken.

Luminator Compact LED
Perfect voor onverharde 
wegen, parcours door struik-
gewassen, ritten met hoge 
snelheden, stoffi  ge trajecten en 
waterpassages.

Waterdicht tot 
0,5 m waaddiepten



04 LED: MEER KWALITEIT

Waar anderen besparen (-), investeert HELLA (+) in de beste 
kwaliteit. Let hierop; zodat producten van goedkope aanbieders, 
die wellicht voordeliger lijken, u uiteindelijk niet duur komen te 
staan.

Kwaliteit van de LED’s

 
In extra aanbouwlampen van HELLA wordt alleen gebruik gemaakt van 
LED’s die aan een strenge controle zijn onderworpen. Dit garandeert de 
extreem lange levensduur van de LED’s in vergelijking met halogeen 
gloeilampen.

Wie zijn toevlucht neemt tot niet-gecontroleerde, goedkope LED’s 
riskeert verkorte levensduren, onjuiste werkingen en ontoelaatbare 
lichtkleuren. Alle voordelen van LED-technologie worden niet benut.

Afdichting

 
De lijmnaden worden bij HELLA met behulp van lijmrobots uiterst 
nauwkeurig aangebracht om een langdurige afdichting te garanderen.

Inferieure aanbouwlampen worden vaak met de hand gelijmd. Bij een 
onregelmatig lijmbed kan dat er echter toe leiden dat de lijmnaden 
niet optimaal zijn en de lichtopbrengst daardoor wordt gereduceerd. 
Als de aanbouwlamp lek is, kan er water binnendringen waardoor de 
aanbouwlamp onbruikbaar kan worden.

Stevigheid

 
De constructie en het materiaal van extra aanbouwlampen van HELLA 
bieden een hoge stevigheid en robuustheid. Met mechanische tests 
(bijvoorbeeld op trillingsbestendigheid en slagvastheid) controleren we 
consequent of aan onze hoge kwaliteitseisen wordt voldaan.

Componenten met niet-optimaal op elkaar afgestemde materialen en te 
klein bemeten onderdelen (zoals bevestigingshouders) kunnen tijdens 
het dagelijks gebruik defect raken.

Materiaal van het lampglas

 
Het lampglas van extra aanbouwlampen van HELLA is van 
een hoogwaardige, slagvaste kunststof, waarmee de aanbouwlampen 
100% geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Een speciale harde coating 
conform de internationale ECE-keuringsvoorschri� en zorgt voor een 
hoge krasvastheid. Ook bij aanvaringen met takken of steentjes blij�  het 
lampglas intact en homogeen licht uitstralen. 

Lenzen van inferieure kunststoff en kunnen gemakkelijk breken en 
krassen. Elke kras zorgt voor ongewenste lichtbrekingen en slechtere 
lichtprestaties.

HELLA kwaliteit 

vergeleken

Luminator Compact LED
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Lichtverdeling door het refl ectorsysteem

 
De refl ectoren van extra aanbouwlampen van HELLA worden zo 
berekend dat de rijbaan gelijkmatig wordt verlicht en het licht optimaal 
wordt benut.

Extra aanbouwlampen met een ongeschikt lichtbesturingssysteem 
verlichten de rijbaan ongelijkmatig en verspillen een groot deel van het 
licht dat door de lichtbron wordt uitgestraald. Op heldere plaatsen wor-
den de ogen afgeleid, terwijl op donkere plaatsen de details moeilijk 
herkenbaar zijn.

Oppervlaktecoating

 
Hoogwaardige coatings beschermen de aluminium delen van de 
“Luminator Compact LED”-aanbouwlampen tegen corrosie door zouten 
en chemicaliën. 

Corrosie kan de aanbouwlampen aantasten. In het ergste geval dringt 
er water binnen en raakt de elektronica beschadigd.

Thermomanagement

 
Bij extra aanbouwlampen van HELLA is het thermomanagement 
volledig doorberekend: de warmte wordt door de LED’s gelijkmatig en 
effi  ciënt verdeeld en via de behuizing afgevoerd. Bij een dreigende over-
verhitting worden afzonderlijke LED’s automatisch gedimd.

Zonder thermomanagement kunnen LED’s zeer snel oververhit raken. 
Daardoor wordt hun levensduur dramatisch verkort of kunnen de LED’s 
zelfs onherstelbaar worden beschadigd. Onder invloed van hotspots 
kan de hele elektronicaprintplaat vervormd raken, kunnen soldeerver-
bindingen loskomen en kan de gehele aanbouwlamp uitvallen.

Omgewisselde polen

 
Extra aanbouwlampen van HELLA zijn beveiligd tegen omgewisselde 
polen. Zij kunnen niet beschadigd raken door een onjuiste aansluiting.

Als een onjuist aangesloten aanbouwlamp niet tegen omgewisselde 
polen is beveiligd, wordt de elektronica onherstelbaar beschadigd.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

 
Bij extra aanbouwlampen van HELLA voorkomt de positionering van 
de LED’s het ontstaan van storende elektromagnetische velden.

LED-aanbouwlampen die niet goed afgeschermd zijn, genereren sterke 
elektromagnetische velden die tot storing op de boordelektronica, radio 
en GPS, en uitval van veiligheidsrelevante onderdelen in het voertuig 
kunnen leiden.

Voordelen van HELLA kwa-
liteit

Waar andere besparen

Wie op de verkeerde punten bespaart, betaalt uiteindelijk 
meer. Inferieure aanbouwlampen presteren namelijk slechter 
en vallen vaker uit.

LED: MEER KWALITEIT

Elektromagnetische ontlading (ESD)

 
Voordat HELLA medewerkers de LED-productieruimten mogen 
betreden, moeten zij zich statisch ontladen om de onderdelen niet door 
statische ladingen te beschadigen.

Elektronische onderdelen die door statische ontladingen zijn bescha-
digd, kunnen de aanbouwlamp volledig onbruikbaar maken. 
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DE LUMINATOR LED-FAMILIE

Een nieuwe lichtgeneratie

LUMINATOR / LED

De eerste 100% in LED-technologie uit-
gevoerde Luminator met LED-positielicht. 
Speciale High-Boost-refl ectoren met een 
groot refl ectorvlak zorgen in combinatie 
met de high performance LED’s voor een 
maximale lichtopbrengst.

Ø 22 cm Ø 112,7 cmØ Ø 17 cm

De high performance LED’s bieden de 
verstraler een extreme reikwijdte. De he-
avy duty uitvoering is bovendien uitgerust 
met een 2.500 mm ventilatieslang voor 
het doorwaden van modderige wateren. 
Waterdicht tot waaddiepten van 0,5 m*.

Het moderne LED-alternatief voor de 
bekende extra aanbouwlamp Luminator 
X Xenon. Hoog lichtrendement en grote 
reikwijdte. Waterdicht tot waaddiepten 
van 0,5 m*.

Luminator LED Luminator Compact LED Luminator X LED

* Geschikt voor kortstondige onderdompelingen in helder water, bijvoorbeeld bij het passeren van 
een doorwaadbare plaats in een rivier.



NIEUW
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LED-verstraler
gewicht: 2.130 g

Verstraler (ECE ref. 45)

met designring van chroom
met zwarte designring
Heavy duty uitvoering met zwarte 
designring en ventilatieslang

1F3 011 815-001

1F3 011 815-011

1F3 011 815-031

Luminator Compact LED

LED-verstraler
met drievoudige refl ector en LED-
positielicht met 3 Kartoval-elementen; 
gewicht: 2.800 g

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

Luminator LED

LUMINATOR / LED

LED-verstraler
gewicht: 1.170 g

Verstraler (ECE ref. 37,5)

met designring van chroom
met zwarte designring

1F0 012 206-001

1F0 012 206-011

Luminator X LED

NIEUW
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SYSTEEMVERGELIJKING
HALOGEEN EN LED

Standaard verlichting + 

LED-verstraler

Standaard verlichting + 

halogeenverstralers

H1-halogeenverstraler op dakbeugel.
Type: HELLA Luminator Chromium Celis.

LED-verstraler op dakbeugel.
Type: HELLA Luminator LED.

Opmerking: deze originele foto’s tonen de verlichting van een truckdakbeugel.
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De Land Rover Experience Tour 2013 – 15.000 kilometer door elf landen langs de legenda-

tische zijderoute van Berlijn tot aan het Indiase Mumbai.

MET HELLA ON TOUR

LAND ROVER EXPERIENCE TOUR

Steeds verdere bestemmingen en grotere uitdagingen vereisen 
een optimale technische uitrusting. Met de nieuwe LED-techno-
logie van HELLA aanschouwt een nieuwe aanbouwlampgenera-
tie het levenslicht. Samen gaan wij op reis om het onbekende te 
onderzoeken en op de meest afgelegen plekken van de wereld 
de mijlpalen van de vooruitgang te plaatsen.

“Wie verder wil komen, hee�  de beste techniek nodig.”

Dag Rogge

Off road-avonturier en HELLA fan voorafgaand aan de start van 
de Land Rover Experience Tour 2013 over de zijderoute.
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De extra aanbouwlampen van HELLA zijn opgewassen tegen elke expeditie en elk avontuur. 

Ongeacht hoe ruig het terrein is en hoe extreem de weersomstandigheden zijn.

VRIJHEID IS ALTIJD WAT
JE ER ZELF VAN MAAKT!
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H1-verstraler zwart met rond Celis LED-po-
sitielicht;
gewicht: 2.800 g

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

Luminator Metal Celis

Ø 22 cm

LUMINATOR CHROMIUM

Stevig en elegant

H1-verstraler met Celis
LED-positielicht;
gewicht: 2.800 g

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

Luminator Chromium Celis

LUMINATOR / LED

De Chromium-lijn combineert de stevigheid van een robuuste 
metalen behuizing met de koele elegantie van een helder glan-
zend chroom oppervlak. Om aan de hoge eisen van de Lumina-
tor-classifi catie te voldoen, is de oppervlakteveredeling van alle 
Chromium-modellen bijzonder duurzaam en corrosiebestendig. 
De compacte uitvoering van de Luminator houdt bovendien 
rekening met de beperkte montageruimte in sommige voertuig-
modellen.
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Luminator Compact

Chromium Celis

H1-verstraler met Celis
LED-positielicht;
gewicht: 1.600 g

Verstraler (ECE ref. 37,5)

Verstraler (ECE ref. 17,5) 

1F1 009 094-051

1F1 009 094-091

Luminator Compact Metal Celis

H1-verstraler zwart met
rond Celis LED-positielicht;
gewicht: 1.600 g

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

Luminator Chromium PO-LED

1F8 007 560-451

H1-verstraler met
LED-positielicht; 
gewicht: 2.600 g

Verstraler (ECE ref. 25)

Ø 17 cm
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Rallye 3003 Celis

1F8 009 797-451

H1-verstraler met chroom designring en rond 
Celis LED-positielicht;
gewicht: 1.500 g

Verstraler (ECE ref. 17,5)

RALLYE / 3003

Optimale verlichting van de weg tot 500 meter dankzij de 
high-boost-refl ector, de door de computer geoptimaliseerde afstem-
ming van de verlichtingsmiddelen en de facet-technologie; onmis-
kenbaar design bij dag en nacht. De Rallye 3003 verstraler overtuigt 
met zijn slagvaste en robuuste kunststof behuizing. 

RALLYE 3003

Weerstaat elk traject

Ø 22 cm

Rallye 3003

1F8 009 797-421

H1-verstraler met LED-positielicht
en chroom-designring;
gewicht: 1.350 g

Verstraler (ECE ref. 25)

met zilvergrijze designring
Grootlicht (ECE ref. 25)

NIEUW

1F8 009 797-431
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JUMBO 320

Opvallend rechthoekig

De Jumbo biedt niet alleen een imposant uiterlijk, maar weet 
ook te overtuigen door zijn technische specifi caties en materi-
aaleigenschappen. 
De Jumbo behuizingen zijn van robuust kunststof. De speciaal 
voor de rechthoekige vormgeving ontwikkelde High-Boost-re-
fectoren bieden een maximale lichtopbrengst. De Jumbo ver-
stralers kunnen zowel staand als hangend worden gemonteerd.

Jumbo 320 Xenon

1FE 008 773-021

Xenon-verstraler met D2S-gasontla-
dingslamp en positielicht in LED-techniek; 
met extern 12-V-voorschakelapparaat; 
gewicht: 2.200 g

Verstraler (ECE ref. 37,5)

+ ext. voorschakelapparaat

Jumbo 320 FF

H7-verstraler met positielicht van 6 high 
performance LED’s; 
gewicht: 1.200 g

Verstraler (ECE ref. 37,5) 1FE 008 773-081
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Stevige en toch lichte behuizing, belastbare, fl exibele houders en de speciaal voor het 
gebruiksdoel ontwikkelde refl ectoren en lampglas waarborgen een hoge en duurzame 
productiviteit. De thermische beveiliging verlengt de levensduur. 
Kortom: met deze werklampen gaat het werk u aanzienlijk gemakkelijker af.

WERKLAMPEN
van topklasse

AP 1200
- Praktisch

Lichtrendement: 1.200 lumen
Flexibel inzetbaar voor vele 
doeleinden
gewicht: 650 g

Omgevingsverlichting
1GA 011 720-041

Module 70 LED Gen. III
- Compact

Lichtrendement: 800 lumen
30% meer licht dan Gen. II
gewicht: 520 g

Verlichting van de directe omgeving 
1G0 996 276-451
Achteruitrijlichten
2ZR 996 376-091

Nog meer keuze vindt u
op www.hella.com/agriculture

Warmte- en koudetest
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Power Beam 1500
- Allround

Lichtrendement: 1.300 lumen
Opvolger van de meest verkochte
HELLA werklamp met 35% meer licht
gewicht: 660 g

Afstandsverlichting
1GA 996 288-021
Omgevingsverlichting
1GA 996 288-031

Oval 90 LED
- Sportief

Lichtrendement: 2.000 lumen
1 op 1 verwisselbaar met 
Oval 90 halogeen en xenon, 
gewicht: 1.000 g

Omgevingsverlichting
1GB 996 386-001 
Afstandsverlichting
1GB 996 386-021

Lichtrendement: 3.000 lumen
Voor de zwaarste gebruiksomstan-
digheden!
Gewicht: 1.400 g

Omgevingsverlichting
1GA 996 192-001
Afstandsverlichting
1GA 996 192-011

Power Beam 3000
- Onverwoestbaar

Spatwater- en

hogedrukreinigertest Trillingstest

Dompel- 

en drukdichtheidstest Stof- en pekeltest



Update met LED-highlights!
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Handig extra licht voor het lezen van routes, zeekaarten 
en documenten. Vast monteerbaar of los te gebruiken via 
sigarettenaansteker en stekkerdoos.

SpotLED leeslamp

Kap wit
Kap zwart
Kap zilver

15 cm lang

Kap wit
Kap zwart
Kap zilver

40 cm lang

2JA 343 720-011

2JA 343 720-021

2JA 343 720-291

2JA 343 720-111

2JA 343 720-121

2JA 343 720-191

LED-LICHTACCESSOIRES

Altijd passend

Looplamp 30 LED’s, 35 cm lang

Looplamp 60 LED’s, 39,5 cm lang

LED-accu-handlampen

2XM 001 974-211

2XM 001 974-221

TOEBEHOREN

Download de actuele simulatie- en presentatietoepassing kos-
teloos op uw smartphone of tablet. U kunt op speelse en inter-
actieve wijze extra aanbouwlampen van HELLA op uw voertuig 
ervaren en deze bovendien in een detailgetrouwe 360°-weergave 
bekijken.

HELLA ADDLIGHT

De app voor extra aanbouwlampen

Zo eenvoudig is het:
Download de HELLA app via de bovenstaande QR-code, 
www.hella.com/apps of direct vanaf iTunes en Google 
Play op uw smartphone of tablet (Apple iOS of Android) 
en u kunt direct beginnen.

Ideale looplampen voor mobiel gebruik: met oplader voor 12 en 
220 Volt! 
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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 met LED-positielicht 1F8 007 560-451 2.600 g FS/LED-PO H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  • •

Luminator Compact LED 
met designring van chroom 1F3 011 815-001 2.130 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact LED 
met zwarte designring 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 
met designring van chroom 1F0 012 206-001 1.170 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 40 W 37,5 E4 0417 ECE • •

Luminator X LED 
met zwarte designring 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 met LED-positielicht 1F8 009 797-431 1.350 g FS/LED-PO  H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  •   •

Rallye 3003 met LED-positielicht 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 met LED-PO 1FE 008 773-081 1.200 g FS/LED-PO H7 + LED  12 / 24 V 37,5 LED. PO: 
E1 1741 ECE  •  •   •

Onze online tool ELIVER 3.0 stelt u in staat de verschillende aan-
bouwlampen rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Alle model-
len kunt u in een realistische 3D-omgeving uittesten. Bovendien 
kunt u via ELIVER 3.0 alle aanbouwlampinformatie downloaden.

ELIVER 3.0

De lichtvergelij-

kingstool
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De wettelijke voorschri� en en montage-instructies vindt 

u op het internet of kunt u opvragen in een gekwalifi ceerde 

garage. Gedetailleerdere informatie vindt u in de montage-

handleiding.




