
Krótka informacja
Dodatkowy kierunkowskaz kategorii 6
w technologii LED 2BM 011 788-... 

 � Estetyczny wygląd – zamocowanie niewidoczne z zewnątrz. 
 � Do montażu w pozycji poziomej.
 � Zasilanie 12 V i 24V.
 � Możliwość zastosowania z ramką lub bez ramki.
 � Na życzenie możliwość wykonania indywidualnej ramki (oferta opcjonalna).
 � Możliwość wymiany wersji żarówkowej 2BM 006 692 i 2BM 08 355
w stosunku 1:1 z wersją z zastosowaniem ramki.

CECHY PRODUKTU
Ciekawe wzornictwo
Dodatkowy kierunkowskaz w technologii LED kategorii 6 jest 
udoskonaleniem znanych na rynku wersji z zastosowaniem 
żarówek (2BM 006 692 i 2BM 008 355). Cechuje się on 
nowoczesnym, interesującym wyglądem a także najnowszą 
technologią LED.  

Warianty produktów 
Te płaskie światła oferowane są w wersji 12V i 24V. 
Dodatkowo dostępne są także wersje samoprzylepne
i z zastosowaniem ramki. 

Wersja samoprzylepna umożliwia szybkie i pewne 
zamocowanie.

Wersja z zastosowaniem ramki umożliwia wymianę w 
stosunku 1:1 z wersjami żarówkowymi 2BM 006 692 i 2BM 
008 355. Otwór montażowy oraz śruby są osłonięte ramką. 

Na życzenie oferowana jest możliwość dostosowania kształtu 
ramki do indywidualnych życzeń klienta.



TECHNOLOGIA ŚWIETLNA LED

MONTAŻ

Zabezpieczenie przed zamianą biegunowości
Nieprawidłowe podłączenie nie powoduje uszkodzenia lampy. 

Połączenie stykowe
W ofercie dostępne jest 2-stykowe złącze AMP Superseal oraz 
kabel o długości 500 mm z fabrycznie zalaną końcówką bez 
korpusu wtyczki. 

Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
Lampa o klasie ochrony IP 6K9 zapewnia ochronę przed 
wnikaniem pyłu i wody podczas trwałego zanurzenia.  

Wysoka odporność na wibracje
Lampy są poddawane testom według normy HELLA 67101 klasa 
6.1. Dlatego spełniają zarówno wymogi dla autobusów, jak też dla 
pojazdów użytkowych, ciężarowych i ciągników w dużych seriach 
o masie powyżej 6,5 t. 

Długi okres użytkowania
Nowoczesna technologia LED zapewnia optymalną pracę przy 
niskim poborze mocy. 

Wersja z zastosowaniem ramki Wersja samoprzylepna

Jest ona wyposażona w pasek samoprzylepny, mocowany do 
karoserii samochodu poprzez dociśnięcie. 

HELLA jako innowacyjny, czołowy dostawca oryginalnego 
wyposażenia dla czołowych producentów motoryzacyjnych
ustanawia standardy w branży:

Ekstremalnie niskie zużycie energii
Dzięki połączeniu wydajnych diod LED oraz precyzyjnych 
układów optycznych lampy firmy HELLA osiągają ustawowy 
rozkład światła – i to przy mocy niższej o ok. 83% w porównaniu 
z lampami żarówkowymi! Lampy nie wymagają serwisowania 
ani wymiany żarówek i cechują się wyjątkowo długą żywotnością 
dzięki optymalnemu zarządzaniu termicznemu. Optymalny 
pod kątem temperatury układ elementów konstrukcyjnych 
wydłuża okres użytkowania lamp. Przy ekstremalnie wysokiej 
temperaturze można więc uniknąć przegrzania diod LED. System 
zarządzania termicznego wydłuża okres użytkowania lamp do 
maksimum. Diody LED mogą osiągnąć taką samą żywotność, jak 
czas eksploatacji pojazdu, w zależności od temperatury roboczej.

CECHY PRODUKTU

Wersja tego dodatkowego kierunkowskazu z zastosowaniem 
ramki składa się z ramki i modułu świetlnego. Ten dwuczęściowy 
zestaw montażowy umożliwia wymianę z wersjami żarówkowymi 
2BM 006 692 i 2BM 008 355 w stosunku 1:1. 

Najpierw należy zamocować moduł świetlny w miejscu 
przeznaczonym dla dodatkowego kierunkowskazu, a następnie 
podłączyć lampę za pomocą kabla lub wtyczki AMP - Superseal. 
Ramka jest wyposażona w system zatrzaskowy i może zostać 
stabilnie zamocowana na module świetlnym.

Ramka osłania otwór montażowy pojazdu oraz śruby mocujące.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Dane techniczne

Świadectwo homologacji ECE

Napięcie zasilania 12 V i 24 V

Przeznaczenie Dodatkowy kierunkowskaz kategorii 6

Liczba diod LED 7

Pobór mocy 4,8 W przy 12 V i 3,5 W przy 24 V

Temperatura robocza - 40°C do + 65°C

Stopień ochrony IP 6K9

Połączenie stykowe 
Dwustykowa wtyczka AMP - Superseal 
(wtyczka przeciwległa 8JA 746 184-222*) 
lub kabel o długości 500 mm z otwartą 
końcówką

Montaż
Bezpośrednie połączenie śrubowe przy 
użyciu 3 śrub Ø 4 mm** lub wersja 
samoprzylepna

Specyfikacja NORMA Hella 67101 6.1

Żywotność Żywotność pojazdu***

* AMP 282080-1
** Nie należy do zakresu dostawy
*** W zależności od temperatury roboczej

Rysunek wymiarowy

Schemat wykonania otworów montażowych

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Wersja z zastosowaniem ramki

Wersja samoprzylepna

Kierunek jazdy →

Schemat wykonania otworów montażowych dla wersji: 011 788-04/-05

Schemat wykonania otworów montażowych dla wersji: 011 788 -06/-07

Schemat wykonania otworów montażowych dla wersji: 011 788-00/-01

Schemat wykonania otworów montażowych dla wersji: 011 788-02/-03



PRZEGLĄD OFERTY 

Opis Numer artykułu Jednostka 
opakowaniowa

Bezpośrednie połączenie śrubowe
AMP-Superseal
z ramką w kolorze czarnym 

2BM 011 788-011/-017 1/50

Bezpośrednie połączenie śrubowe
przewód 500 mm z otwartym końcem
z ramką w kolorze czarnym

2BM 011 788-031/-037 1/50

Samoprzylepne 
AMP-Superseal 2BM 011 788-051/-057 1/50

Samoprzylepne 
przewód 500 mm z otwartym końcem 2BM 011 788-071/-077 1/50

Opis Numer artykułu Jednostka 
opakowaniowa

Bezpośrednie połączenie śrubowe
AMP-Superseal
z ramką w kolorze czarnym

2BM 011 788-001/-007 1/50

Bezpośrednie połączenie śrubowe
przewód 500 mm z otwartym końcem
z ramką w kolorze czarnym

2BM 011 788-021/-027 1/50

Samoprzylepne 
AMP-Superseal 2BM 011 788-041/-047 1/50

Samoprzylepne 
przewód 500 mm z otwartym końcem 2BM 011 788-061/-067 1/50

Akcesoria i części zamienne Numer artykułu

Ramka w kolorze czarnym 
dla numerów artykułu 2BM 011 788-001/-007/-011/-017/-021/-027/-031/-037 9AB 194 559-007

AMP-Superseal przeciwzłącze 
(AMP-Nr. 282080-1) 8JA 746 184-022
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