
KISA BİLGİLER
Uzun hüzmeli yardımcı farlar 
LED Light Bar 350 ve 470

 ➔ Versiyon: Plastik braketli veya üniversal braketli LED Light Bar 350
 ➔ Versiyon: Üniversal braketli LED Light Bar 470

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 • Kompakt bir ışık şeridi biçiminde LED uzun huzmeli far
 • Alçak yapı yüksekliği ve düşük ağırlık
 • Offroad araçlarının özel taleplerinin yanı sıra kamyon 

kabinlerine aerodinamik tavan montajı için geliştirildi
 • Offroad kullanımı için daldırılabilme kabiliyeti  

(0.5 saate kadar en fazla 1 m derinlikteki su içerisinden 
geçiş özelliği), IP6K7

 • Güçlü ışığa sahip yüksek performans LED'li
 • Isıyı ileten plastikten yapılma gövde sayesinde, LED 

elektronik ünitesinin efektif ısı iletimi
 • Çoklu voltaj: 9 – 33 Volt
 • ECE tip onaylı R112 ve EMV R10

TESLİMAT KAPSAMI
 • 2.500 mm'lik 2 kutuplu bağlantı kablosuna (açık uçlu) sahip 

tekli far
 • Braket seti dahil
 • Sabit olarak monte edilmiş LED ampul

PROGRAMA GENEL BAKIŞ
LED LIGHT BAR 350, çoklu voltaj 12 / 24 V, 25 W

Plastik braketli

LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 20) 1FJ 958 040-001

LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 30) 1FJ 958 040-051

Üniversal braketli

LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 20) 1FJ 958 040-072

LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 30) 1FJ 958 040-082

LED LIGHT BAR 470, çoklu voltaj 12 / 24 V, 35 W

Üniversal braketli

LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 25) 1FJ 958 130-111

LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 37,5) 1FJ 958 130-011

ECE tip onaylı



 • Sabitleme braketleri ve vidalar dahil
 • Sabitleme braketlerinin mesafesi, araç üzerinde değişken 

şekilde konumlandırılabilir
 • Dıştan yatay montaj için uygundur
 • 180°döndürülmüş montaj ve her iki sabitleme braketinin 

yukarıya doğru yönlendirilmesi sayesinde, dıştan asılı montaj 
yapmak mümkündür

 • Kompakt boyut ve çok çeşitli sabitleme olanakları
 • Ağırlık: 700 g
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Eğim ayarı: Dıştan dikey montaj yapılması durumunda, 20° aşağıya ve 30° yukarıya.  
(Montaj somunlarının sıkılması sırasında, ayarlanan eğim açısı sabitlenir)

 • Üniversal braket seti dahil (aynı zamanda yedek parça olarak 
da temin edilebilir 8HG 958 139-841)

 • Tüm dıştan montaj konumları için kademesiz ayarlanabilir
 • Dikey, asılı olarak dıştan montaj ve her türlü eğime sahip 

yüzeye montaj için uygundur
 • Kompakt boyut ve çok çeşitli sabitleme olanakları
 • Kolay bir montaj işlemi için delme şablonuyla birlikte
 • Ağırlık: 700 g (LED Light Bar 350)
 • Ağırlık: 900 g (LED Light Bar 470)

Kademesiz eğim ayarı
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PLASTİK BRAKETLİ LED LIGHT BAR 350

ÜNİVERSAL BRAKETLİ LED LIGHT BAR 350 VE 470

Yedek parça olarak plastik braket

Teslimat kapsamı
 • 2 x  Plastik braket yarımı
 • 1 x  C klips
 • 1 x  Dişli kelepçe
 • 1 x  Paslanmaz çelik M6 naylon stoper somun
 • 1 x  Paslanmaz çelik M6 x 70 mm alyan vida
 • 1 x  Paslanmaz çelik M6 pul

8HG 958 053-801

Lütfen her far için 2 adet sipariş verin.

İki braketin sıkıştırmalı bağlantı ile gövde yivlerine değişken şekilde konumlandırılması, 
araç üzerine esnek sabitleme olanakları sunmaktadır.



YEDEK PARÇA / AKSESUAR - ÜNİVERSAL BRAKET

UYGULAMA ÖRNEĞİ

TESLİMAT KAPSAMI
 • 2 x  Paslanmaz çelik montaj braketi
 • 2 x  Paslanmaz çelik M8 x 20 mm alyan vida
 • 2 x  Paslanmaz çelik M8 naylon stoper somun
 • 2 x  Uç adaptörü
 • 2 x  Sürtünme diski 
 • 2 x  Uç sıkıştırıcı
 • 2 x  Vida kapağı

8HG 958 139-841

Montaj braketleri, çoğu  
dıştan montaj yeri için uygun olacak şekilde konumlandırılabilmektedir.

HELLA, üniversal montaja yönelik bu yeni, monte etmesi kolay 
sabitleme braketleri sayesinde, Light Bar 350 için aksesuar 
yelpazesini genişletmektedir. Braketler kolayca far gövdesinin 
uç kısmına kenetlenmekte ve tüm montaj yüzeylerine esnek 
bir şekilde dıştan monte edilebilmektedir – böylece çoğu dıştan 
montaj konfigürasyonuna uygundurlar.

Yeni üniversal braketler, hem yardımcı farlar için hem de çalışma 
farları için kullanılabilmektedir. Somunlar, vidalar ve braketler, 
gemi inşa kalitesinde paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Hırsızlık 
emniyeti için vida kapaklarıyla birlikte yeni braket, kademesiz olarak 
ayarlanabilmektedir. Üniversal braket seti, aynı zamanda LED Light 
Bar 470 için de yedek parça seti olarak kullanılabilmektedir.

Eğik dıştan montaj yüzeylerine montaj yapmak için de uygundur.



AKSESUAR - İKİLİ DIŞTAN MONTAJ BRAKETİ

YEDEK PARÇA / AKSESUAR

TESLİMAT KAPSAMI
 • 2 x  Paslanmaz çelik ikili montaj braketi

(8HG 958 139-071 ile kombinasyon için)

8HG 958 128-811

TESLİMAT KAPSAMI
 • 1 x  Paslanmaz çelik M8 x 20 mm alyan vida
 • 1 x  Paslanmaz çelik M8 naylon stoper somun
 • 1 x  Uç adaptörü
 • 1 x  Sürtünme diski 
 • 1 x  Uç sıkıştırıcı
 • 1 x  Vida kapağı

8HG 958 139-071

Lütfen her far için 2 adet sipariş verin.

Montaj braketleri, aydınlatmanın kademesiz olarak ayarlanmasına olanak sağlarlar.

HELLA'nın Light Bar 350 ve 470 için yeni, montajı kolay braket 
modülü, yardımcı farların ya da çalışma farlarının ikili olarak 
dıştan montajına olanak sağlamaktadır.

8HG 958 128-811 montaj braketi ya da bireysel montaj braketleri 
ile kombinasyon halinde kullanılabilir.

İki far üst üste düzenlenebilmekte ve bireysel olarak 
ayarlanabilmektedir. Bu sayede, aydınlatmayı ilgili 
gereksinimlere bağlı olarak kombine etme ve koordine etme 
olanağını sunmaktadırlar.



IŞIK DAĞILIMI

Light Bar 350 mm, referans rakamı 30 olan LED uzun huzmeli farlar

Light Bar 350 mm, referans rakamı 20 olan LED uzun huzmeli farlar

Lüks, aydınlatma şiddeti birimidir. 
Bu birim, ışık kaynağından belirli bir yüzey üzerine düşen ışık 
akısını gösterir. Örneğin, bir büro çalışma alanının en az 500 
Lüks ile aydınlatılması gerekirken, insan gözü 1 Lüks'te bile bir 
gazeteyi sorunsuzca okuyabilecek durumdadır. Lüks sütunu 
altında yer alan değerler, ilgili aydınlatma şiddetinin ışık dağılım 
diyagramlarında nereye ulaştığını gösterirler.

Referans rakamı (Ref.)
Referans rakamı (Ref.), uzun hüzmeli farlarla ilgili bir değerdir. 
ECE düzenlemesine göre, bu referans rakamı araç başına 100 
üst sınırını aşamaz. Burada, seri olarak takılan her iki uzun 
hüzmeli farın (sol ve sağ ana far) değerlerine ek olarak, araç 
üzerine monte edilen diğer uzun hüzmeli farların değerleri 
hesaplamaya dahil edilmektedir. Değer, onay verilen farların 
mercek camına kaydedilmiştir.

Light Bar 470 mm, referans rakamı 37,5 olan LED uzun huzmeli farlar

Light Bar 470 mm, referans rakamı 25 olan LED uzun huzmeli farlar
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Fiyatlarda ve teknik konularda değişiklikler yapılabilir

Işığı yaşayın.  
HELLA'nın yardımcı farları. Her türlü kullanım için doğru ışık. Şimdi çevrimiçi test edin!

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

HELLA Light Bar 350: Las Vegas'taki SEMA Show'da 2016 Küresel Medya Ödülü ile ödüllendirildi.


