
STRUČNÁ INFORMACE
LED Light Bar 350

 ➔ Výkonný pracovní LED světlomet
 ➔ Modulární koncepce upevnění – univerzální použití
 ➔ Zvýšená odolnost vůči korozi díky plastovému pouzdru

VLASTNOSTI VÝROBKU

Zcela nový design a maximální flexibilita
Tento nový světelný pruh s LED diodami od firmy HELLA je 
díky inovačnímu designu vhodný pro různé cílové skupiny a 
oblasti použití. Světelný pruh LED Light Bar 350 byl navržen 
tak, aby umožňoval maximální flexibilitu. Pouzdro z tepelně 
vodivého plastu nabízí různé možnosti montáže, je velmi lehké 
a dokonale odolné vůči korozi. 

Osvětlení, které promění noc v den
Světlomet LED Light Bar 350 poskytuje velmi široké rozložení 
svítivosti, které umožňuje rovnoměrně osvítit celý pracovní 
prostor. Světlomet má barevnou teplotu přibližně 5 000 K, což 
odpovídá přirozenému dennímu světlu. Lidské oko díky tomu 
výrazně lépe vnímá kontrast a barvy a mnohem méně se 
unavuje.

Úspora
Použitím mimořádně energeticky účinných světelných diod 
představuje světlomet LED Light Bar 350 velmi úspornou 
variantu osvětlení. Silný světelný výkon 2 200 naměřených 
lumenů je dosahován při spotřebě pouhých 25 W (pro srovnání: 
2 × Halogen H3: přibl. 2 200 lumenů při 100 W). 

Dlouhá životnost díky optimálnímu thermo-managementu
Elektronika zvládá více různých napětí a zajišťuje konstantní 
svítivost i při kolísání provozního napětí v rozmezí od 9 do 33 V. 
Před přehřátím chrání pracovní světlomet teplotní čidla. Jedině 
tak lze zaručit dlouhou životnost LED diod a bezpečnost práce 
v noci.
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PODROBNOSTI

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické údaje

Objednací číslo 1GJ 958 040 – 501

Provozní napětí / 
jmenovité napětí 9 – 33 V

Doporučený úhel sklonu 10° – 15°

Typ světelného zdroje 12 vysoce výkonných LED diod

Příkon 25 W

Světelný výkon 2 200 lm

Barevná teplota 5.000° Kelvin

Stupeň krytí IP 6K9K a IP6K7

Homologace , ECE-R10, RCM

Pouzdro Tepelně vodivý plast

Připojení Kabel 2 500 mm (s otevřenými konci)

Plocha výstupu světla 345 x 40 mm

Hmotnost 660 g

Vyrobeno na Novém Zélandu

Rozměrový výkres

Osvětlení blízkého okolí

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI

Obsah dodávky

Rozsah otáčeníPolohy pro montáž

Náhradní plastový držák

Rozsah dodávky
 • 2× polovina plastového držáku
 • 1× příchytka ve tvaru C
 • 1× ozubený upínací prvek
 • 1× pojistná matice M6 z ušlechtilé oceli 

s nylonovou vložkou
 • 1× imbusový šroub M6 × 70 mm 

z ušlechtilé oceli
 • 1× podložka M6 z ušlechtilé oceli

8HG 958 053-801

Pro každý světlomet objednávejte 2×.



PŘÍSLUŠENSTVÍ – UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK

PŘÍKLAD POUŽITÍ

ROZSAH DODÁVKY
 • 2× montážní úhelník z ušlechtilé oceli
 • 2× imbusový šroub M8 × 20 mm z ušlechtilé oceli
 • 2× pojistná matice M8 z ušlechtilé oceli s nylonovou vložkou
 • 2× koncový adaptér
 • 2× třecí podložka 
 • 2× koncová svěrka
 • 2× krytka šroubu

8HG 958 139-841

Montážní držáky lze umístit tak, aby byly vhodné pro většinu míst montáže.

HELLA rozšiřuje sortiment příslušenství pro LED světlomet Light 
Bar 350 mm o tyto nové snadno instalovatelné upevňovací držáky 
pro univerzální montáž. Držáky se jednoduše naklapnou na 
konce pouzdra světlometu a lze je flexibilně upevnit na všechny 
montážní plochy. Díky tomu jsou vhodné pro většinu konfigurací 
vozidel.

Nové držáky LED světlometu Light Bar 350 lze použít jak 
s variantou „přídavný světlomet“, tak s variantou „pracovní 
světlomet“. Matice, šrouby a úhelníky jsou vyrobeny z ušlechtilé 
oceli v kvalitě používané v lodním stavitelství. Nový držák – 
s krytkami šroubů sloužícími jako pojistka proti odcizení – lze 
plynule nastavovat.

Světlomet se ideálně hodí také k montáži na šikmé montážní plochy.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ – DRŽÁK PRO MONTÁŽ DVOU SVĚTLOMETŮ

NÁHRADNÍ DÍL / PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZSAH DODÁVKY

 • 2× dvojitý montážní úhelník z ušlechtilé oceli
(v kombinaci s 8HG 958 139-071).

8HG 958 128-811

ROZSAH DODÁVKY
 • 1× imbusový šroub M8 × 20 mm z ušlechtilé oceli
 • 1× pojistná matice M8 z ušlechtilé oceli s nylonovou 

vložkou
 • 1× koncový adaptér
 • 1× třecí podložka 
 • 1× koncová svěrka
 • 1× krytka šroubu

8HG 958 139-071

Pro každý světlomet objednávejte 2×.

Montážní držáky umožňují plynule nastavovat osvětlení.

Nová, snadno instalovatelná skupina držáků HELLA pro LED 
světlomet Light Bar 350 mm umožňuje namontovat dva 
přídavné nebo pracovní světlomety.

Lze použít v kombinaci s dvojitým montážním úhelníkem 8HG 
958 128-811 nebo individuálními montážními úhelníky.

Světlomety lze umístit nad sebe a individuálně je 
nastavovat. Umožňují tak kombinovat a přizpůsobit 
osvětlovací charakteristiku v souladu s konkrétními 
potřebami.


