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Stworzone z myślą o najtrudniejszych warunkach!
Dzięki nowoczesnym, stworzonym na bazie oryginalnego wyposażenia fabrycznego technologiom reflektory robocze marki HELLA
wytrzymują najcięższe warunki otoczenia. Wysoką żywotność eksploatacyjną zapewnia im szczególnie zaawansowany, wewnętrzny
system termiczny. Intensywna eksploatacja wysokowydajnego reflektora LED jest możliwa tylko pod warunkiem optymalnego
odprowadzania generowanego rzez diody ciepła. Postaw na najwyższą jakość - zwiększ wydajność swojej pracy.
Dowiedz się więcej o aktualnych innowacjach spod znaku HELLA w zakresie reflektorów roboczych.

CoroSafe
Nowa technologia zabezpieczeń
antykorozyjnych

Seria THERMO PRO
Innowacja marki HELLA!

Powłoka CoroSafe: chroni w szczególnie trudnych warunkach.

Specjalne przewodzące termicznie tworzywa sztuczne optymalnie odprowadzają ciepło
z reflektorów LED.

Nowa powłoka CoroSafe firmy HELLA definiuje standard
żywotności i wytrzymałości reflektorów roboczych. Dwie warstwy
zastosowane w powłoce powierzchniowej reflektorów roboczych
znacznie zwiększają ich wytrzymałość. Zaawansowane połączenie
różnych technologii powłokowych zapewnia bardzo wysoką
odporność na korozję i ulepsza ochronę reflektora roboczego
przed uszkodzeniem. Jego obudowa jest dzięki temu doskonale
chroniona i przystosowana do eksploatacji także w obszarach
charakteryzujących się wysoką wilgotnością i zawartością soli
w powietrzu. System CoroSafe stosuje się przede wszystkim
w diodowych reflektorach roboczych i światłach cofania firmy
HELLA.

Innowacyjne tworzywo sztuczne serii THERMO PRO odznacza
się przewodnictwem ciepła podobnym do aluminium. Umożliwia
to pracę diod LED przy pełnej mocy zasilania nawet w wysokich
temperaturach otoczenia.

Wszystkie reflektory marki HELLA posiadające powłokę CoroSafe
można rozpoznać po szarym kolorze obudowy. Można je dzięki
temu odróżniać od innych reflektorów firmy HELLA.

Wideoklip – CoroSafe i THERMO PRO
Zeskanuj, zobacz, dowiedz się.

Ponadto seria THERMO PRO wyróżnia się znacznie niższą masą
i większą odpornością na wibracje. Dzięki rezygnacji z aluminium
i zastosowaniu obudów z tworzywa sztucznego również w
najtrudniejszych warunkach pracy zapewniona jest długa
żywotność i odporność na korozję.
Zalety:
➔➔ Szczególnie przydatne w przypadku wysokiego stopnia
zagrożenia korozją, np. roztwory soli
➔➔ Zwiększenie odporności na wibracje dzięki redukcji masy
➔➔ Tworzywo sztuczne wytrzymałe na takie czynniki zewnętrzne
jak pył, brud i woda (klasy ochrony IP 6K9K / IP 6K8)
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Tradycyjne reflektory robocze LED w porównaniu z reflektorami roboczymi ZEROGLARE.

Optymalne warunki pracy
w całkowitej ciemności
Aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę jazdy także w kopalniach,
firma HELLA stworzyła nowy system optyczny dla reflektorów
roboczych.
Dzięki systemowi ZEROGLARE kierowcy jadących z naprzeciwka
pojazdów nie są oślepiani. Inaczej niż w przypadku typowych
reflektorów roboczych LED granica między światłem i ciemnością
jest tu bardzo ostra, a światło reflektorów ZEROGLARE kierowane
jest bezpośrednio przed pojazd.

RokLUME 380
1GA 996 197-001

Reflektor roboczy RokLUME 380 firmy HELLA jest dostępny
w nowej technologii ZEROGLARE. Jego temperatura barwy,
wynosząca 5 000° Kelvinów, jest bardzo podobna do temperatury
barwy światła dziennego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo
pracy. Obudowa wykonana jest z odpornego na korozję aluminium
i posiada specjalną powłokę NanoSafe, która optymalnie chroni
reflektor przed czynnikami zewnętrznymi i umożliwia łatwe
czyszczenie. Szczegółowy opis produktu znajduje się na stronie 4.
Dowiedz się więcej o nowej technologii ZEROGLARE na stronie
www.hellazeroglare.com

Wideoklip – ZEROGLARE
Zeskanuj, zobacz, dowiedz się.
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RokLUME 380
Cechy produktu
➔➔ Niewiarygodna moc światła
➔➔ Stworzony z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy
➔➔ Pałąk Heavy Duty zapewniający wyjątkową odporność na
wibracje

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): do 7 500 lumenów,
zapotrzebowanie na moc: maks. 84 W, temperatura barwy:
5 000°K, 24 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunów,
zabezpieczenie przed przepięciem, system termiczny,
IP 6K9K / IP 6K8 (odporny na mycie myjką ciśnieniową/
zanurzanie), wysokiej jakości obudowa aluminiowa, powłoka
NanoSafe, ECE-R10, homologacja RCM

Oświetlenie

Dzięki systemowi ZEROGLARE kierowcy jadących z naprzeciwka pojazdów nie są oślepiani.

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgi: 12°, oświetlenie dalekiego zasięgu: 5°

1GA 996 197-…
Napięcie

-001

-011

-021
22 – 32 V

22 – 32 V

22 – 32 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

X

–

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

–

X

Oświetlenie punktowe
Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)

–

–

–

maks. 84 W

maks. 84 W

maks. 84 W

–

7 500 lm

7 500 lm

Przewód 150 mm i wtyczka DT

Przewód 150 mm i wtyczka DT

Przewód 150 mm i wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

X

Montaż z boku

–

–

–

152 mm

152 mm

152 mm

System optyczny ZEROGLARE

–

–

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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Oval 90 LED Gen. II
Cechy produktu
➔➔ Wydajność świetlna powyżej poziomu reflektorów ksenonowych
➔➔ Wyjątkowo szeroki strumień światła dzięki wypukłej szybie
➔➔ Proste doposażanie dzięki modułowej konstrukcji

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 4 300 lumenów,
zapotrzebowanie na moc: 60 W, temperatura barwy: 6 500 K,
wielonapięciowy układ elektroniczny, zabezpieczenie przed
zamianą biegunów, zabezpieczenie przepięciowe, system
termiczny, IP 6K9K / IP 6K8 (odporny na mycie myjką
ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja ECE R10, wysokiej jakości
obudowa aluminiowa, atest ADR / GGVS na żądanie

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Oświetlenie dalekiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgu: 12°, oświetlenie dalekiego zasięgu: 5°

1GB 996 486-…
Napięcie

-001

-011

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

–

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

X

Oświetlenie punktowe
Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)

–

–

60 W

60 W

4 300 lm

4 300 lm

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

Montaż z boku

–

–

36 mm

36 mm

–

–

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości

6 | REFLEKTORY ROBOCZE

Oval 100 LED Gen. II
Cechy produktu
➔➔ Szeroki, jednorodny strumień światła
➔➔ Proste doposażanie dzięki modułowej konstrukcji
➔➔ Uniwersalne zastosowania

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 4 000 lumenów, zapotrzebowanie
na moc: 56 W, temperatura barwy: 6 500 K, wielonapięciowy układ
elektroniczny, zabezpieczenie przed zamianą biegunów,
zabezpieczenie przepięciowe, system termiczny, IP 6K9K / IP 6K8
(odporny na mycie myjką ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja
ECE R10, wysokiej jakości obudowa aluminiowa, atest ADR / GGVS
na żądanie

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Oświetlenie dalekiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgu: 12°, oświetlenie dalekiego zasięgu: 5°

1GA 996 761-…
Napięcie

-001

-011

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

–

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

X

Oświetlenie punktowe
Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)

–

–

56 W

56 W

4 000 lm

4 000 lm

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

Montaż z boku

–

–

42 mm

42 mm

–

–

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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Ultra Beam LED Gen. II
Cechy produktu
➔➔ Moc światła powyżej poziomu oświetlenia ksenonowego
➔➔ Dwa razy więcej światła niż generacja 1
➔➔ Uniwersalne zastosowania

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 4 000 lumenów, zapotrzebowanie
na moc: 56 W, temperatura barwy: 6 500 K, wielonapięciowy układ
elektroniczny, zabezpieczenie przed zamianą biegunów,
zabezpieczenie przepięciowe, system termiczny, IP 6K9K / IP 6K8
(odporny na mycie myjką ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja
ECE R10, wysokiej klasy aluminiowa obudowa, atest ADR / GGVS

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Oświetlenie dalekiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgu: 12°, oświetlenie dalekiego zasięgu: 5°

1GA 995 606-…
Napięcie

-001

-011

-081

-091
9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

–

X

–

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

X

–

X

Oświetlenie punktowe
Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)

–

–

–

–

56 W

56 W

56 W

56 W

4 000 lm

4 000 lm

4 000 lm

4 000 lm

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

X

X

Montaż z boku

–

–

–

–

42 mm

42 mm

116 mm

116 mm

–

–

Pałąk obrotowy Heavy Duty

Pałąk obrotowy Heavy Duty

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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Mega Beam LED Gen. IV
Cechy produktu
➔➔ Klasyczne wzornictwo
➔➔ Proste doposażanie dzięki koncepcji modułowej
➔➔ Dostępny także z ręcznym uchwytem

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 2 500 lumenów,
zapotrzebowanie na moc: 30 W, temperatura barwy: 6500 K,
wielonapięciowy układ elektroniczny, zabezpieczenie przed
zamianą biegunów, zabezpieczenie przepięciowe, system
termiczny, IP 6K9K / IP 6K8 (odporny na mycie myjką
ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja ECE R10, wysokiej jakości
obudowa aluminiowa

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgu: 12°

1GM 996 136-…
Napięcie

-501

-511

-521

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

X

X

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

–

–

Oświetlenie punktowe

–

–

–

30 W

30 W

30 W

Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)
Złącze

2 500 lm

2 500 lm

2 500 lm

Przewód 2 000 mm

Przewód 2 000 mm

Przewód 2 000 mm

Montaż w pozycji stojącej

X

–

X

Montaż w pozycji wiszącej

–

X

–

Montaż z boku

–

–

–

Pałąk plastikowy 42 mm

Pałąk plastikowy 42 mm

Pałąk plastikowy 42 mm

–

–

z ręcznym uchwytem

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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Oval 100 LED TP
Cechy produktu
➔➔ Boczny przegub obrotowy zapewnia elastyczny montaż
➔➔ "Zawodnik wagi piórkowej" dzięki obudowie z tworzywa
sztucznego Thermo Pro
➔➔ Przystosowany do mocowania do pałąka lusterka bocznego

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 1 700 lumenów,
zapotrzebowanie na moc: 25 W, temperatura barwy: 6 500 K,
wielonapięciowy układ elektroniczny, zabezpieczenie przed
zamianą biegunów, zabezpieczenie przepięciowe, system
termiczny, IP 6K9K / IP 6K8 (odporność na mycie myjką
ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja ECE-R10

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgu: 12°

1GA 996 661-…
Napięcie

-031

-041

-501

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

X

X

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

–

–

Oświetlenie punktowe

–

–

–

25 W

25 W

25 W

Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)

1 700 lm

1 700 lm

1 700 lm

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

–

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

–

X

X

Montaż z boku

X

–

–

42 mm

42 mm

42 mm

Mocowanie boczne obrotowe

–

Przegub obrotowy dolny

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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Q90 compact LED
Cechy produktu
➔➔ Wysoka odporność na korozję dzięki obudowie z tworzywa
sztucznego
➔➔ Kompaktowe kształty
➔➔ Idealnie zastępuje rozwiązania halogenowe

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 1 000 lumenów,
zapotrzebowanie na moc: 15 W, temperatura barwy: 6 500 K,
wielonapięciowy układ elektroniczny, zabezpieczenie przed
zamianą biegunów, zabezpieczenie przepięciowe, system
termiczny, IP 6K9K / IP 6K8 (odporność na mycie myjką
ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja ECE-R10

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Oświetlenie dalekiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | oświetlenie bliskiego zasięgu: 12°, oświetlenie dalekiego zasięgu: 5°

1GA 996 284-…
Napięcie

-002

-012

-081

-091
9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

–

X

–

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

X

–

X

Oświetlenie punktowe
Zużycie energii
Strumień światła (światło ciepłe)

–

–

–

–

15 W

15 W

15 W

15 W

1 000 lm

1 000 lm

1 000 lm

1 000 lm

Przewód 500 mm

Przewód 500 mm

Przewód 150 mm i wtyczka
DT

Przewód 150 mm i wtyczka
DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

X

X

Montaż z boku

–

–

–

–

42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Atest ADR/GGVS

Atest ADR/GGVS

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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Modul 50 LED – Color spot
Cechy produktu
➔➔ Zastosowanie specjalne jako lampa ostrzegawcza
➔➔ Punktowe oświetlenie podłoża
➔➔ Zwiększony poziom bezpieczeństwa pracy
➔➔ Dostępne różne kolory światła

Szczegółowe informacje techniczne
Zapotrzebowanie na moc: 15 W, wielonapięciowy układ
elektroniczny, zabezpieczenie przed zamianą biegunów,
zabezpieczenie przepięciowe, system termiczny, IP 6K9K / IP 6K8
(odporny na mycie myjką ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja
ECE R10, wysokiej klasy aluminiowa obudowa, atest ADR / GGVS

Oświetlenie

Zalecany kąt pochylenia: 25°

1G0 995 050-…
Napięcie

-051

-061

-071

-081

9 – 48 V

9 – 48 V

9 – 48 V

9 – 48 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

–

–

–

–

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

–

–

–

Oświetlenie punktowe

X

X

X

X

15 W

15 W

15 W

15 W

–

–

–

–

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

X

X

Montaż z boku

–

–

–

–

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

Biały

Niebieski

Zielony

Czerwony

Zużycie energii
Strumień świetlny (światło ciepłe)
Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości / kolor
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Reflektor światła cofania Q90 compact LED
Cechy produktu
➔➔ Wysoka odporność na korozję
➔➔ Kompaktowe kształty
➔➔ Szeroki, jednorodny strumień światła za pojazdem

Szczegółowe informacje techniczne
Wydajność świetlna (zmierzona): 1 000 lumenów,
zapotrzebowanie na moc: 15 W, temperatura barwy: 6 500 K,
wielonapięciowy układ elektroniczny, zabezpieczenie przed
zamianą biegunów, zabezpieczenie przepięciowe, system
termiczny, IP 6K9K / IP 6K8 (odporność na mycie myjką
ciśnieniową/ zanurzanie), homologacja ECE-R10, homologacja
ECE-R23

Oświetlenie

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Zalecany kąt pochylenia | patrz instrukcja montażu

2ZR 996 284-…
Napięcie

-501

-511

9 – 33 V

9 – 33 V

Oświetlenie bliskiego zasięgu

X

X

Oświetlenie dalekiego zasięgu

–

–

Oświetlenie punktowe

–

–

15 W

15 W

Zużycie energii
Strumień świetlny (światło ciepłe)

1 000 lm

1 000 lm

Przewód 2000 mm

Przewód 500 mm i wtyczka DT

Montaż w pozycji stojącej

X

X

Montaż w pozycji wiszącej

X

X

Montaż z boku

–

–

Pałąk plastikowy 42 mm

Pałąk plastikowy 42 mm

–

Atest ADR/GGVS

Złącze

Rozstaw pałąka
Dalsze właściwości
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System termiczny dla maszyn rolniczych i budowlanych
Behr Hella Service łączy szeroki wybór produktów z doskonałym serwisem – teraz również w zakresie maszyn rolniczych i budowlanych.
Chłodzenie silnika i klimatyzacja pojazdów to w nowoczesnych systemach termicznych dwa elementy o kluczowym znaczeniu – tak
samo jak doświadczenie w zakresie osprzętu fabrycznego firmy Behr, jednego z wiodących dostawców w tych branżach w połączeniu
z globalną organizacją handlową firmy Hella. Dzięki nim spółka Behr Hella Service oferuje idealne połączenie ceny, korzyści i jakości.
Korzyść dla klienta: wszystkie świadczenia z jednej ręki - teraz także dla maszyn rolniczych i budowlanych.

Chłodzenie silnika

Klimatyzacja pojazdów

Niezawodne, skuteczne i optymalne chłodzenie silników.

Dobry klimat. Wysoka produktywność.

Maszyny narażone są często na najtrudniejsze warunki
klimatyczne, i to dzień w dzień. Odpowiednio wysokie są więc
w tym zakresie wymagania stawiane materiałom. Dotyczy to
wszystkich silników. Muszą nie tylko wytrzymywać warunki
pogodowe, ale także duże obciążenia mechaniczne. Warunkiem
ich bezproblemowej pracy jest ciągłe i niezawodne chłodzenie
silnika. Bo ich przestoje są kosztowne.

Ekstremalne gorąco lub zimno utrudnia pracę w polu i męczy.
Zaparowane szyby szybko ograniczają pole widzenia. W takich
sytuacjach może szybko pomóc sprawna klimatyzacja. Poprawia
ona samopoczucie i zdolność koncentracji kierowcy, jednocześnie
zapewniając mu czyste szyby. Stwarza warunki do wydajnej pracy
dla człowieka i maszyny.

Produkty firmy Behr Hella Service to w tym zakresie idealne wyposażenie. Składają się one na bogaty portfel części dla konkretnych
modeli pojazdów rolniczych oraz części uniwersalnych. Przekonaj się – podziękują Ci za to Twoi klienci !
Skontaktuj się z pracownikiem działu sprzedaży firmy HELLA albo odwiedź stronę www.hella.com/agriculture.
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Bezpieczeństwo w czasie każdej akcji — dzięki lampom
ostrzegawczym marki HELLA
Lampy ostrzegawcze zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa dzięki intensywnym sygnałom ostrzegawczym. Gwarantują
maksymalne bezpieczeństwo własne i osób trzecich na maksymalnym poziomie przez ich optymalną i bardzo intensywną skuteczność
ostrzegawczą, którą osiągają poprzez optymalne ogniskowanie i rozdział światła oraz ich daleki zasięg i wysokie natężenie.
Lampa ostrzegawcza K-LED 2.0
Nowa lampa K-LED 2.0 firmy HELLA zapewnia maksymalną skuteczność
ostrzegania, a tym samym optymalny poziom bezpieczeństwa, ponieważ
w ciągu dnia świeci automatycznie 2,3-krotnie jaśniej niż w nocy. Jest to ponadto
pierwsza lampa ostrzegawcza firmy HELLA, która umożliwia przechodzenie
między sygnałem obrotowym i błyskowym przy użyciu przełącznika lub przez
jej odpowiednie zaprogramowanie. Dzięki temu zapewnia sygnał ostrzegawczy
adekwatny do każdej możliwej sytuacji.
➔➔ 2 poziomy (ECE R-65): lampa ostrzegawcza z czujnikiem światła do
automatycznego przełączania między trybem dziennym i nocnym
➔➔ Niezawodne działanie: pierwsza lampa ostrzegawcza HELLA, która spełnia
wymagania IP 67
➔➔ Niezwykle wytrzymała i bardzo kompaktowa
Wielonapięciowa 10 – 32 V, montaż trwały

2XD 011 557-101

Wielonapięciowa 10 – 32 V, montaż trwały Airport

2XD 011 557-701

Wielonapięciowa 10 – 32 V, mocowanie na króćcu rurowym

2XD 011 557-201

Wielonapięciowa 10 – 32 V, uchwyt magnetyczny

2XD 011 557-301

Lampa ostrzegawcza Rota LED
Lampa Rota LED z funkcją światła obrotowego LED wyróżnia się wysokim
współczynnikiem sprawności oraz płaską i kompaktową konstrukcją. Dzięki
amortyzującej wstrząsy gumowej podstawce charakteryzuje się bardzo wysoką
odpornością na wibracje, dzięki czemu można ją stosować w trudnych warunkach.
➔➔ Homologacja ECE R65, lampa ostrzegawcza LED z obrotowym sygnałem
ostrzegawczym
➔➔ Wysoka odporność na wibracje i wytrzymałość
➔➔ Ekstremalna wydajność

Wielonapięciowa 10 – 32 V, montaż trwały

2RL 010 979-001

Wielonapięciowa, 10 – 32 V, elastyczne mocowanie na
uchwycie rurowym

2RL 010 979-011

Wielonapięciowa 10 – 32 V, uchwyt magnetyczny

2RL 010 979-021

AKCESORIA | 15

Bogata oferta akcesoriów
Jazda poza asfaltowymi drogami jest szczególnie wymagająca w stosunku do człowieka i maszyny. Markowe akcesoria HELLA
cechują się zawsze najwyższą jakością oraz bogatym wyborem najróżniejszych części zamiennych i produktów uzupełniających.

Przełączniki modułowe

Wiele przełączników modułowych stworzono specjalnie
z myślą o maszynach rolniczych i budowlanych oraz
pojazdach specjalnych. Dla każdej serii przełączników
dostępnych jest ponad 500 różnych symboli.

Sygnały dźwiękowe i sygnały cofania

Firma HELLA ma wieloletnie doświadczenie w produkcji
klaksonów i fanfar. Już od niespełna 100 lat projektuje
akustyczne urządzenia sygnalizacyjne. Jej oferta
obejmuje klaksony sygnalizacyjne, syreny, elektryczne
fanfary dwutonowe oraz fanfary pneumatyczne.

Żarówki

Asortyment żarówek marki HELLA zawiera specjalne
warianty żarówek, przeznaczone do najróżniejszych
zastosowań, np. Light Power o szczególnie wysokiej
mocy świetlnej czy Lifetime o bardzo dużej żywotności.

Oferta przełączników modułowych HELLA została
teraz uzupełniona o nową wodoszczelną serię
3100, spełniającą wymagania klasy ochrony IP 68.
Wygrawerowane laserowo symbole są podświetlane
przez zintegrowane diody LED.

Więcej informacji:
www.hella.com/switch

Wycieraczki

W trakcie użytkowania te małe techniczne dzieła sztuki
muszą zetrzeć z przedniej szyby kilka tysięcy litrów wody
i radzić sobie ze śniegiem, lodem, owadami itp. Choćby
z tego powodu warto wybrać wycieraczki HELLA.

Dalsze informacje:
www.hella.com/wiperblades

Więcej informacji:
www.hella.com/horns

Włączniki zapłonu i rozruszniki

Bez niego nie działa nic. Włącznik zapłonu odpowiada
za bezpieczne uruchamianie silnika. Do jego
najważniejszych cech należą niezawodność i żywotność.

Znajdź jeszcze większy wybór
www.hella.com/bulbs

Odłączniki akumulatora

Zapewniają skuteczną ochronę przed kradzieżą oraz
pożarem w razie wypadku w rolnictwie.
Są pyło- i wodoszczelne zgodnie z klasą ochrony IP 69.
Mogą częściowo przełączać pod obciążeniem 250 A.
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Proste i szybkie przejście z elementów halogenowych na LED:
Instrukcja „krok po kroku”
Przejście na technologię LED
zapewnia następujące korzyści:

Przykład pokazuje, jak szybko można przejść ze standardowych
reflektorów halogenowych na nowoczesną technologię LED.

➔➔ Wydajne oświetlenie zwiększa poziom bezpieczeństwa,
szczególnie przy zawracaniu, przyłączaniu agregatów czy
podczas prac w trudnym terenie.
➔➔ Przejście na technologię LED oszczędza paliwo i chroni
alternator.
➔➔ Wytrzymałe reflektory LED cechują się nie tylko ponad
130-krotnie wyższą żywotnością eksploatacyjną niż
reflektory halogenowe, ale też są niezawodne i całkowicie
bezobsługowe. Są więc interesującą alternatywą również w
sensie ekonomicznym.

W celu optymalizacji mocy oświetleniowej standardowe reflektory
halogenowe zostały zastąpione nowoczesnymi wysokowydajnymi
reflektorami LED marki HELLA. Po szybkim i prostym
przezbrojeniu i ustawieniu optymalnego kąta pochylenia pojazd
dysponuje znacznie wyższą mocą oświetleniową.
Często niedoceniane, ale bardzo ważne: jednorodne oświetlenie
całego obszaru pracy.

Przebieg przezbrajania
1

2

3

▲ Modul 90 LED (1G0 996 263-031)

6

▲ Narzędzie zaciskowe (8PE 863 807-851)

4

5
▲ Rota LED (2RL 010 979-011)
Zeskanuj kod
QR i obejrzyj
pełny wideoklip
pokazujący
przebieg
przezbrajania.

▲ Ultra Beam LED (1GA 995 506-031)

▲ Q90 LED (1GA 996 283-001)

W celu zwiększenia zasięgu oświetlenia zainstalowano dwa
reflektory Ultra Beam LED. Dodatkowo zainstalowano po dwa
reflektory Modul 90 LED i Q90 LED do oświetlenia bezpośredniego
otoczenia pojazdu. Halogenowe lampy ostrzegawcze zostały
zastąpione energooszczędnymi lampami Rota LED. Stare
halogenowe reflektory robocze na błotniku zostały wymienione
na wydajny reflektor Modul 90 LED firmy HELLA. Po odłączeniu
układu od akumulatora rozłączono złącze wtykowe w reflektorze
i sprawdzono je pod kątem uszkodzeń (1).

Następnie zdemontowano stary reflektor razem z uchwytem.
Montaż reflektora Modul 90 LED wymaga rozwiercenia
istniejącego otworu w błotniku pod wkręt M10. Teraz można już
bardzo łatwo zamontować nowy uchwyt (2).
Przy podłączaniu do pojazdu nowego urządzenia należy zapewnić
wodoszczelne i dobrze zaizolowane połączenie. Dla modułu Modul
90 LED ze zintegrowaną wtyczką typu Deutsch monter wykonuje
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Moc oświetleniowa przy typowych reflektorach halogenowych przez przezbrojeniem.
Zużycie energii wynosi tu 60,9 A.

nowe, pyło - i wodoszczelne złącze przy użyciu narzędzia
zaciskowego HELLA (3). Można teraz zamontować nowy
reflektor roboczy LED i podłączyć go przy użyciu nowego złącza
wtykowego.
Analogicznie do opisanych wyżej czynności za dachem kabiny
zamontowano następnie reflektory robocze HELLA Ultra Beam
LED (4). Kompaktowy model Q90 LED jest w przeciwieństwie do
innych produktów wyposażony w kabel o długości 500 mm.
W celu zapewnienia jego wodoszczelnego połączenia z pojazdem
do istniejącego okablowania podłączono złącze wtykowe
SUPERSEAL (5).
Ostatni krok polega na zamianie dotychczasowej lampy
ostrzegawczej na bezobsługową lampę ostrzegawczą Rota LED
na zasadzie „plug and play“ (6).
Na potrzeby zmiany wyposażenia HELLA oferuje jako akcesoria
liczne materiały uzupełniające takie jak: kable, wiązki kabli,
wtyczki i bezpieczniki. Oprócz narzędzi standardowych potrzebne
jest tylko narzędzie zaciskowe HELLA.

Znacznie większa moc oświetleniowa po przezbrojeniu na reflektory LED.
Znaczna redukcja zużycia do 41,4 A.

Zastosowane
produkty HELLA
Błotnik:
2 x Modul 90 LED, oświetlenie bliskie
(1G0 996 263-031)
Wejście:
2 x Q90 LED, oświetlenie bliskie
(1GA 996 283-001)
Dach:
2 x Ultra Beam LED, oświetlenie dalekie
(1GA 995 506-031)
Lampa ostrzegawcza:
2 x lampa ostrzegawcza Rota LED (2RL 010 979-011)
Zalecane narzędzia:
Narzędzie zaciskowe HELLA (8PE 863 807-851)

Ciekawe:
Dalsze dokładne instrukcje przezbrajania można znaleźć na
stronie www.hella.com/agriculture

Wskazówka serwisowa

Informacje na temat wykonywania połączeń
zaciskanych zawierają także wideoklipy:

Narzędzia zaciskowe –
SUPERSEAL

Narzędzia zaciskowe –
ABS /EBS
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Konfiguracja i efekt różnych zakresów oświetlenia
Każdy, kto chce wydajnie i bezpiecznie pracować w ciemności,
zdany jest na silne reflektory robocze. Oprócz odpowiedniej
jasności ważny jest także równomierny rozkład światła na całym
obszarze roboczym. W celu uzyskania takiej jednorodnej jakości
oświetlenia należy ze sobą połączyć różne warianty reflektorów
roboczych – co stanowi niezbędny warunek bezpiecznej i wydajnej
pracy w ciemności.

1. Oświetlenie bliskiego zasięgu
➔➔ Przeważnie reflektor roboczy ze strukturalną szybą.
➔➔ Rozpraszają one światło szeroko i jednorodnie po całym
obszarze roboczym.
➔➔ Umożliwiają intensywne, wielkopowierzchniowe oświetlanie
otoczenia pojazdu.
➔➔ Nadają się równie dobrze do oświetlania urządzeń
znajdujących się w pobliżu pojazdu.

2. Oświetlenie dalekiego zasięgu,
➔➔ Wąski snop światła, którego najjaśniejszy punkt znajduje
się na podłożu dopiero w odległości 30 do 40 metrów przez
pojazdem.
➔➔ Zalecany dla szybko jeżdżących pojazdów w celu zapewnienia
bezwypadkowej i pewnej pracy również w nocy.
➔➔ Zapewnia dobrą widoczność znacznie oddalonych obszarów
pola pracy.

3. Połączenie
➔➔ Idealne oświetlenie robocze powstaje z połączenia obu
opisanych wyżej wariantów.
➔➔ Konieczne jest przy tym odpowiednie ustawienie kąta
pochylenia i bocznej orientacji pojedynczych urządzeń.
➔➔ Reflektory należy ustawić tak, by oświetlenie bliskiego
i dalekiego zasięgu dobrze ze sobą harmonizowało
i zapewniało ciągłe pole widzenia.
➔➔ Ciemne miejsca zmniejszają zdolność koncentracji i szybko
powodują zmęczenie. Należy ich więc unikać.
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Usługi i narzędzia internetowe

www.hella.com/eliver

Praktyczne informacje o reflektorach roboczych, technologiach oświetleniowych i ich zastosowaniach zawierają nasze usługi
i narzędzia internetowe. Nasz serwis w drodze – na smartfonie lub tablecie.

ELIVER — aplikacja do konfiguracji świateł
Dzięki temu narzędziu internetowemu nie wychodząc z domu
porównasz działanie różnych typów reflektorów roboczych
firmy HELLA w realistycznie ukształtowanym terenie.

www.hella.com/agriculture

www.hella.com/eliver

www.hella.com/worklight-configurator

Strona internetowa dotycząca rolnictwa
Ciekawa, kompaktowa, interaktywna. Znajdziesz tu wiele
ciekawych informacji na temat produktów i technologii
stosowanych w rolnictwie.

Konfigurator reflektorów roboczych:
Jaki reflektor roboczy będzie dla mnie najlepszy? Dzięki
internetowemu konfiguratorowi firmy HELLA otrzymasz
propozycje dostosowanych do Twoich potrzeb produktów
i wszystkie ważne informacje na ich temat.

Aplikacja Worklights
Odwiedź interaktywny świat reflektorów i poznaj różne
technologie oświetleniowe, animacje i wiele innych ciekawych
tematów. Wystarczy w tym celu pobrać naszą aplikację ze
sklepu iTunes lub Google Play!

www.hella.com/worklight-configurator

www.hella.com/apps
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