
PRODUKT INFO
Supplerende fjernlyslygter 
LED Light Bar 350 og 470

 ➔ Version: LED Light Bar 350 med holdere af plast eller med universalholdere
 ➔ Version: LED Light Bar 470 med universalholdere

PRODUKTEGENSKABER
 • LED-fjernlyslygte udformet som en kompakt lysbjælke
 • Lav højde og lav vægt
 • Udviklet til de specielle forhold, der gælder for offroad-

køretøjer, samt til aerodynamisk tagmontering på lastbilers 
førerhus

 • Tåler neddykning ved offroad-brug  
(indtil 1 m vanddybde i op til 0.5 timer), IP6K7

 • Med lysstærke højeffekt-LED'er
 • Lygtehus af varmeafledende plastmateriale sørger for 

effektiv bortledning af varme fra LED-elektronikken. 
Multivolt: 9 – 33 volt

 • ECE-typegodkendt R112 og EMV R10

LEVERINGSOMFANG
 • Enkeltlygte med 2.500 mm tilslutningsledning (med 

afisolerede ender)
 • Inkl. holdersæt
 • Fastmonterede LED-lyskilder

PROGRAMOVERSIGT
LED LIGHT BAR 350, Multivolt 12 / 24 V, 25 W

Med holdere af plast

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 20) 1FJ 958 040-001

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 30) 1FJ 958 040-051

Med universalholdere

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 20) 1FJ 958 040-072

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 30) 1FJ 958 040-082

LED LIGHT BAR 470, Multivolt 12 / 24 V, 35 W

Med universalholdere

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 25) 1FJ 958 130-111

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 37,5) 1FJ 958 130-011

Med ECE-typegodkendelse



 • Inklusiv monteringsholdere og skruer
 • Afstanden mellem monteringsbeslagene på køretøjets tag er 

variabel
 • Beregnet til vandret montering
 • Hængende montering er mulig ved at vende enheden 180° og 

dreje de to monteringsbeslag opefter
 • Kompakt udformning og mange forskellige 

monteringsmuligheder
 • Vægt: 700 g

350

68

56

81

53

40

Vinkelindstilling: 20° nedefter og 30° opefter ved stående montering.  
(Når monteringsmøtrikkerne spændes til, fikseres den indstillede vinkel)

 • Inklusiv universalholdersæt (leveres også som reservedel 
8HG 958 139-841)

 • Trinløst indstillelig i alle monteringspositioner
 • Beregnet til stående og hængende montering samt montering 

på overflader i alle vinkler
 • Kompakt udformning og mange forskellige 

monteringsmuligheder
 • Med boreskabelon for nem montering
 • Vægt: 700 g (LED Light Bar 350)
 • Vægt: 900 g (LED Light Bar 470)

Trinløs vinkelindstilling
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LED LIGHT BAR 350 MED HOLDERE AF PLAST

LED LIGHT BAR 350 OG 470 MED UNIVERSALHOLDERE

Reservedel, plastholder

Leveringsomfang
 • 2 x  halve plastholdere
 • 1 x  C-clip
 • 1 x  tandklemmeelement
 • 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.

De to holdebeslag kan klemmes fast flere steder på husets ribber og der er således 
mulighed for fleksibel montering på køretøjet.



RESERVEDELE /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 kan anvendes fleste 
monteringspositioner.

HELLA supplerer tilbehørsprogrammet til LED Light Bar 
350 mm med disse nye, letmonterede 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 
monteringskonfigurationer.

De nye universalholdere kan benyttes til både fjernlygte- som 
arbejdslygteudgaven.  Møtrikker, skruer og vinkelholdere er udført 
af rustfrit stål i marinekvalitet. De nye holdere - med skruekapper 
som tyverisikring - kan indstilles trinløst. Universalholdersættet kan 
også bruges som reservedelssæt til LED Light Bar 470.

Også velegnede til montering på skrå flader.



TILBEHØR – HOLDERE TIL DOBBELTMONTERING

RESERVEDELE / TILBEHØR

LEVERINGSOMFANG
 • 2 x  rustfri dobbeltmonterings-vinkelholdere

(til 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-møtrikker
 • 1 x  slutadaptere
 • 1 x  friktionsskive 
 • 1 x  afslutningsklemme
 • 1 x  skruekappe

8HG 958 139-071

OBS - Der skal bestilles 2 stk. pr. lygte.

Monteringsholderne muliggør trinløs, uafhængig indstiling af lysfordelingen.

Den nye, letmonterede HELLA holder til LED Light Bar 350 
og 470 gøe det muligt at dobbeltmonte 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.



LYSFORDELING

Light Bar 350 mm, LED-fjernlyslygte med referencetal 30

Light Bar 350 mm, LED-fjernlyslygte med referencetal 20

Lux er enheden for lysstyrke. 
Den angiver den lysstrøm, der udgår fra lyskilden og rammer 
en given flade. For eksempel bør en kontorarbejdsplads være 
belyst med mindst 500 lux, og ved 1 lux kan det menneskelige 
øje stadig læse en avis uden problemer. Værdierne under 
lux-skalaen angiver, hvor den pågældende lysstyrke i 
lysfordelingsdiagrammerne nås.

Referencetal (ref.)
Referencetallet (ref.) er en værdi, som gælder for fjernlyslygter. 
Iht. ECE-regulativer må dette referencetal ikke overskride 
en maksimal værdi på 100 pr. køretøj. Den findes ved at 
sammentælle værdierne for de to standardmonterede 
fjernlyslygter (højre og venstre forlygte) plus værdierne for 
yderligere fjernlyslygter. Værdien er anført på godkendte lygters 
lygteglas.

Light Bar 470 mm, LED-fjernlyslygte med referencetal 37,5

Light Bar 470 mm, LED-fjernlyslygte med referencetal 25
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Oplev lys.  
Sikkerhedslygter fra HELLA. Det rigtige lys til enhver opgave. Test det online nu!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver

HELLA Light Bar 350. Præmieret med 2016 Global Media Award på SEMA Show i Las Vegas.


