
PRODUKT INFO
LED Light Bar 350

 ➔ Kraftig LED-arbejdslygte
 ➔ Modulært monteringsprincip – kan bruges overalt
 ➔ Korrosionsbestandig lygtehus af kunststof

PRODUKTEGENSKABER

Innovativt design og maksimal fleksibilitet
Denne nye HELLA LED-lygtebjælke er grundet det nye 
design velegnet til mange formål og anvendelser. LED 
Light Bar 350 er udviklet til maksimal fleksibilitet. Det 
varmeledende lygtehus af plast giver mulighed for mange 
forskellige monteringsmuligheder, det er særdeles let og helt 
korrosionsfrit. 

En belysning, der gør nat til dag
LED Light Bar 350 har en bred lysfordeling, der sikrer 
en homogen belysning af hele arbejdsområdet. 
Farvetemperaturen på 5000° kelvin svarer til det naturlige 
dagslys. Det forbedrer opfattelsen af kontraster væsentligt, 
giver bedre farvegengivelse og trætter det menneskelige øje 
langt mindre.

Økonomisk effektiv
De højeffektive lysdioder gør LED Light Bar 350 til en 
særdeles energibesparende lygte. Med et energiforbrug på 
kun 25  watt har lygten et målt lysudbytte på 2.200 lumen (til 
sammenligning: 2 x halogen H3: ca. 2.200  lumen ved 110  
watt). 

Lang levetid i kraft af optimal termokontrol
Elektronikken er multivolt og sikrer konstant lysstyrke, også 
ved varierende driftsspændinger i spændingsområdet fra 9 til 
33 volt. Desuden beskyttes arbejdslygten mod overhedning af 
temperatursensorer. Kun på denne måde sikres lang levetid 
for LED'erne.
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DETALJER

TEKNISKE DETALJER

Tekniske data

Artikelnummer 1GJ 958 040 – 501

Driftsspænding / 
mærkespænding 9 – 33 V

Anbefalet 
hældningsvinkel 10° – 15°

Lyskildetype 12 højeffektive LED'er

Effektforbrug 25 W

Lyseffekt 2.200 lm

Farvetemperatur 5.000° Kelvin

Beskyttelsesklasse IP 6K9K og IP6K7

Typegodkendelse , ECE-R10, RCM

Lygtehus Varmeledende plast

Tilslutning 2.500 mm ledning (afisolerede 
ender)

Lysudstrålingsareal 345 x 40 mm

Vægt 660 g

Fremstillet i New Zealand

Målskitse

Nærzonebelysning

LYSFORDELING

Leveringsomfang

DrejeområdeMonteringspositioner

Reservedele til holdere af plast

Leveringsomfang
 • 2 x halvdele af holder af plast
 • 1 x C-clip
 • 1 x tandklemelement
 • 1 x rustfri M6 nylon-stop-møtrik
 • 1 x rustfri M6 x 70 mm unbrakoskrue
 • 1 x rustfri M6 skive

8HG 958 053-801

Der skal bestilles 2 stk. pr. lygte.



TILBEHØR – UNIVERSALHOLDERE

ANVENDELSESEKSEMPEL

LEVERINGSOMFANG
 • 2 x rustfri vinkelholdere
 • 2 x rustfri M8 x 20 mm unbrakoskruer
 • 2 x rustfri M8 nylon-stop-møtrikker
 • 2 x slutadaptere
 • 2 x friktionsskiver 
 • 2 x afslutningsklemmer
 • 2 x skruekapper

8HG 958 139-841

Monteringsholderne kan placeres således, at de er egnede til de fleste  
monteringspositioner.

HELLA supplerer tilbehørsprogrammet til LED Light Bar 350 mm 
med disse nye, simple monteringsholdere til universalmontering. 
Holderne klikkes ganske enkelt fast på enderne af lygtehuset og 
kan monteres fleksibelt på alle monteringsflader – dermed er de 
velegnede til de fleste monteringssitutationer

De nye holdere til Light Bar 350 kan anvendes til såvel fjernlygte- 
som arbejdslygten. Møtrikker, skruer og vinkelholdere er udført 
af rustfrit stål i marinekvalitet. De nye holdere - med skruekapper 
som tyverisikring - kan indstilles trinløst.

Også ideelt egnede til montering på skrå monteringsflader.
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TILBEHØR – HOLDERE TIL DOBBELTMONTERING

RESERVEDELE / TILBEHØR

LEVERINGSOMFANG

 • 2 x rustfri dobbeltmonterings-vinkelholdere
(i kombination med 8HG 958 139-071)

8HG 958 128-811

LEVERINGSOMFANG
 • 1 x rustfri M8 x 20 mm unbrakoskrue
 • 1 x rustfri M8 nylon-stop-møtrik
 • 1 x slutadapter
 • 1 x friktionsskive 
 • 1 x afslutningsklemme
 • 1 x skruekappe

8HG 958 139-071

Der skal bestilles 2 stk. pr. lygte.

Monteringsholderne muliggør trinløs indstiling af lysfordelingen.

Den nye, letmonterede HELLA holderenhed til LED Light 
Bar 350 mm muliggør dobbeltmontering af fjernlygter eller 
arbejdslygter.

Kan benyttes i kombination med dobbeltmonterings-
vinkelholdere 8HG 958 128-811 eller individuelle monterings-
vinkelholdere.

To lygter kan monteres over hinanden og indstilles 
uafhængigt af hinanden. Det giver mulighed for at 
kombinere belysningen afhængigt af de aktuelle krav 
og afstemme dem til hinanden.


