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Konfigurator modułów 90 mm:
www.hella.com/90mm-modules
Moduły 90 mm stosowane są w prawie wszystkich rodzajach pojazdów. Są one małe, ale wydajne.
Są synonimem jakości, praktyczności, bezpieczeństwa i ekonomiczności.
Modułowa konstrukcja umożliwia kształtowanie indywidualnych partii czołowych pojazdów.
Narzędzie to przeznaczone jest dla producentów wyposażenia fabrycznego, podmiotów zajmujących się
eksploatacją taboru pojazdów a także klientów finalnych działających w rolnictwie, użytkowujących pojazdy
sportowe, pojazdy elektryczne, pojazdy kempingowe, przedsiębiorstw eksploatujących autokary i zarządów
komunalnych.
Nasze narzędzie oferuje poniższe korzyści:
Wyposażenie fabryczne
Za pomocą naszego konfiguratora modułów 90 mm mogą Państwo samodzielnie dokonać zestawienia
oświetlenia czołowego i ukształtować to oświetlenie w zakresie własnym. Przejrzysta struktura menu
wskazuje przy tym drogę,
która automatycznie generuje zestawienie części konstrukcyjnych koniecznych do montażu. Narzędzie
pozwala przesłać zamówienie na wybrane części bezpośrednio do firmy HELLA.
Przejście na technologię LED
Firma HELLA jest obecnie jedynym oferentem, oferującym koncepcję wymiany dla wszystkich modułów
halogenowych / ksenonowych, pojedynczych i wielofunkcyjnych o wielkości 90 mm i zastąpienia ich
technologią LED.
Istniejące wersje halogenowe można w sposób bezproblemowy przezbroić na moduły w technologii LED! Do wybranych aktualnie stosowanych modułów halogenowych można przy pomocy tego
narzędzia wskazać, jakiego rodzaju działania adaptacyjne są konieczne w celu przezbrojenia ich na produkty w technologii LED z uwzględnieniem tych samych funkcji oświetleniowych. Jest to
łatwo możliwe za pomocą kompatybilnych rozwiązań montażowych.

Porównanie rozkładu światła
W zakresie wybranych głównych funkcji oświetleniowych oferowana jest możliwość porównania technologii świetlnych - realistyczne zdjęcia z największego w Europie kanału oświetleniowego
przedstawiają różnice pomiędzy technologią halogenową i LED! Zapraszamy do porównania rozkładu światła w celu dokonania poprawnego wyboru. Oprócz tego opisane są tutaj wszystkie
istotne parametry techniczne oferowanych elementów.
Całościowo, program opisany został w sposób przejrzysty w pliku PDF.
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Moduły 90 mm - przegląd oferty
Główne funkcje oświetleniowe

Światło mijania

Halogen
(konwencjonalna
technika
oświetleniowa)

Ksenon

LED
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Światło drogowe

Światło
mijania
i drogowe

Światło drogowe
i
światła do jazdy dziennej

Światło drogowe
i
światła kierunkowskazu

Moduły 90 mm - przegląd oferty
Dodatkowe funkcje oświetleniowe
Światło
przeciwmgłowe
przednie

Światło
przeciwmgłowe
i światło
zakrętowe

Światło
przeciwmgłowe
światło dzienne

Światła do jazdy
dziennej

Światło do jazdy
dziennej
i światło
pozycyjne

Światło
pozycyjne

Kierunkowskaz
i
światło
pozycyjne

Światło
kierunkowskazu

Kierunkowskaz,
światło do jazdy
dziennej i
światło
pozycyjne

Halogen
(konwencjonalna
technika
oświetleniowa)

Ksenon

LED
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90 mm: L 4060 światło drogowe

Oświetlenie najwyższej klasy. Światło drogowe, do jazdy dziennej i pozycyjne z jednego modułu lub jako oddzielny moduł światła drogowego. Soczewka PC 40 x 60 mm w nowym wzornictwie. Hartowana szybka
pokrywająca z tworzywa sztucznego bez układu optycznego. Reflektor światła drogowego do wyboru z zamontowaną wstępnie ramą montażową lub w formie zamocowania jako moduł 90 mm Performance dla
wymiany 1:1.
Zintegrowana wtyczka FEP a także układ elektronicznego sterowania.
Reflektor świateł drogowych LED L 4060

Reflektor świateł drogowych LED L 4060, z światłami do jazdy dziennej /
światłami pozycyjnymi

Reflektor modułowy z soczewką 40 x 60 mm z poliwęglanu,
Wytrzymały korpus wykonany z aluminium jako odlew ciśnieniowy
Design - Cover w kolorze srebrnym (czarny Design - Cover oferowany jest na
zapytanie)
Multivoltage 9-33 V,

Rodzaj zamocowania Performance

Reflektor modułowy z soczewką 40 x 60 mm z poliwęglanu, wytrzymały korpus
wykonany z aluminium jako odlew ciśnieniowy
Design - Cover w kolorze srebrnym (czarny Design - Cover na zapytanie),
wielonapięciowy 9 - 33 V

Reflektor modułowy z soczewką 40 x 60 mm z poliwęglanu,
Wytrzymały korpus wykonany z aluminium jako odlew ciśnieniowy
Design - Cover w kolorze srebrnym (czarny Design - Cover oferowany jest na
zapytanie)
Multivoltage 9-33 V

1F0 011 988-021
1F0 011 988-121

zamontowana wstępnie ramka montażowa

Reflektor świateł drogowych LED L 4060 z kierunkowskazem

ze sterownikiem

1F0 011 988-031
1F0 011 988-131

zamontowana wstępnie ramka montażowa
Rodzaj zamocowania Performance

zamontowana wstępnie ramka montażowa
Rodzaj zamocowania Performance
bez sterownika
zamontowana wstępnie ramka montażowa
Rodzaj zamocowania Performance

Zamocowanie modułowe rodzaju Performance dla wymiany 1:1istniejących wersji halogenowych
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1F0 011 988-071*
1F0 011 988-171*

*dostępny od maja roku 2014

Z zamontowaną wstępnie ramką montażową
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1F0 011 988-081*
1F0 011 988-181*
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90 mm: L 4060 światło przeciwmgłowe przednie

Jednolite oświetlenie o cechach podobnych do światła dziennego. Światło przeciwmgłowe przednie w różnego rodzaju kombinacjach jako oddzielny moduł, z światłami do jazdy dziennej i światłami pozycyjnymi,
a także światłami zakrętowymi. Soczewka PC 40 x 60 mm, utwardzana szybka pokrywająca z tworzywa sztucznego bez układu optycznego, zintegrowana wtyczka FEP.

Reflektor przeciwmgłowy LED L 4060
Reflektor modułowy z soczewką 40 x 60 mm z poliwęglanu,
Wytrzymały korpus wykonany z aluminium jako odlew ciśnieniowy
Design - Cover w kolorze srebrnym (czarny Design - Cover oferowany
jest na zapytanie)
Multivoltage 9-33V,

1N0 011 988-001

Reflektor przeciwmgłowy LED L 4060, z światłem do jazdy
dziennej i światłem pozycyjnym
Reflektor modułowy z soczewką 40 x 60 mm z poliwęglanu,
Wytrzymały korpus wykonany z aluminium jako odlew ciśnieniowy
Design - Cover w kolorze srebrnym,
(czarny Design - Cover oferowany jest na zapytanie)
Multivoltage 9-33V,

1N0 011 988-011

Reflektor przeciwmgłowy LED L 4060, z światłami zakrętowymi
Reflektor modułowy z soczewką 40 x 60 mm z poliwęglanu,
Wytrzymały korpus wykonany z aluminium jako odlew ciśnieniowy
Design - Cover w kolorze srebrnym (czarny Design - Cover oferowany jest
na zapytanie)
Multivoltage 9-33V,
Prawy
Lewy

1N0 011 988-061
1N0 011 988-051

Z zamontowaną wstępnie ramką montażową
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90 mm: L 70 światła mijania i drogowe

Światło zbliżone barwą do światła dziennego zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodniejszą jazdę, nie powodując zmęczenia. Źródłem światła dla każdej funkcji oświetlenia są trzy białe diody LED wysokiej
mocy. Rozkład światła na ulicy jest jednolity dzięki soczewce DE 70 mm. Żywotność reflektora wynosząca ponad 15 000 * realnych godzin pracy umożliwia oszczędność kosztów przy typowych w porównaniu do
innych systemów oświetleniowych kosztach konserwacji i serwisu **. bez ruchomych elementów, pasywny układ chłodzenia, szybka rozpraszająca reflektora z tworzywa sztucznego, wielonapięciowy

Reflektor świateł mijania LED (diody mono LED)
Mono-LED, ruch prawostronny
Mono-LED, ruch lewostronny

1BL 010 820-001
1ML 010 820-011

Reflektor świateł mijania i drogowych LED L 70
(Bi - LED)
Bi-LED, ruch prawostronny
Bi-LED, ruch lewostronny
ES 3159 i LES 3160,
Świadectwo homologacji Mono-LED
ES 3351 i LES 3352
Bi-LED

Opakowanie z zestawem
(Reflektor i sterownik 12 V do kontroli funkcjonowania)
Mono-LED, ruch prawostronny ze sterownikiem 12 V
Mono-LED, ruch lewostronny ze sterownikiem 12 V
Bi-LED, ruch prawostronny ze sterownikiem 12 V

1AL 010 820-021
1LL 010 820-031

Bi-LED, ruch lewostronny ze sterownikiem 12 V
Opakowanie z zestawem
(Reflektor i sterownik 24 V do kontroli funkcjonowania)
Mono-LED, ruch prawostronny ze sterownikiem 24 V
Mono-LED, ruch lewostronny ze sterownikiem 24 V
Bi-LED, ruch prawostronny ze sterownikiem 24 V
Bi-LED, ruch lewostronny ze sterownikiem 24 V
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1BL 010 820-801
1ML 010 820-821
1AL 010 820-841
1LL 010 820-861

1BL 010 820-811
1ML 010 820-831
1AL 010 820-851
1LL 010 820-871

* w temperaturze otoczenia wynoszącej około 50°C ** Ze względu na sytuację prawną dotyczącą zakresu obowiązywania normy ECE R48 należy wyposażyć instalację elektryczną pojazdu w układ monitorujący sprawność reflektora LED.

90 mm: światła mijania i drogowe kategorii Premium

Oświetlenie typu High-End. Światła mijania i światła drogowe w jednym module reflektorowym, do wyboru w technice ksenonowej lub halogenowej. Soczewka DE 70 mm. Szklana szyba rozpraszająca
pozbawiona elementów optycznych, hartowana. Wysokogatunkowa obudowa aluminiowa. Wstępnie zamontowane śruby ustawcze. Żarówki w komplecie. W modelach ksenonowych zapłonnik elektroniczny
z zabezpieczeniem przed pryskającą wodą. Łączenie przy użyciu ekranowanego kabla zasilającego o długości 0,5 metra z odłączalną wtyczką.

Światła mijania bi - ksenon
i reflektor świateł drogowych*
12 V, ruch prawostronny, D2S
12 V, ruch lewostronny, D2S
12 V, ruch prawostronny, D2S, wersja USA
24 V, ruch prawostronny
24 V, ruch lewostronny

Światła mijania bi - halogenowe
i reflektor świateł drogowych

1AL 009 997-001
1LL 009 997-011
1AL 009 997-021
1AL 009 997-041
1LL 009 997-051

*Ksenonowe światła mijania dopuszczone tylko z regulacją zasięgu świateł
i instalacją do czyszczenia szyby.

Halogenowy reflektor świateł mijania
Idealny w połączeniu z dostosowanymi reflektorami świateł drogowych i
przeciwmgłowych.

12 V, ruch lewostronny, H7

1AL 009 998-001
1LL 009 998-011

12 V, ruch prawostronny, H9, wersja USA

1AL 009 998-021

24 V, ruch prawostronny, H7

1AL 009 998-041

24 V, ruch lewostronny, H7

1LL 009 998-051

24 V, ruch prawostronny, H7, ze zdolnością do
brodzenia

1AL 009 998-201

24 V, ruch lewostronny, H7, ze zdolnością do
brodzenia

1LL 009 998-221

12 V, ruch prawostronny, H7

12 V, ruch prawostronny, H7
12 V, ruch lewostronny, H7
12 V, ruch prawostronny, H7, wersja USA
24 V, ruch prawostronny, H7
24 V, ruch lewostronny, H7

1BL 009 999-001
1ML 009 999-011
1BL 009 999-021
1BL 009 999-041
1LL 009 999-051
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90 mm: światła mijania i drogowe w kategorii Performance

Zoptymalizowane oświetlenie. Moduły o podwyższonej jakości na długie podróże. Szklana szyba rozpraszająca pozbawiona elementów optycznych, hartowana. Wysokogatunkowa obudowa aluminiowa.
Ze złączem wtykowym zabezpieczonym przed wodą rozpryskową. Precyzyjne śruby ustawcze zawarte w zakresie dostawy.
Żarówki w komplecie. Wersje 24V włącznie z żarówkami Heavy Duty Longlife.

Halogenowy reflektor świateł mijania

Halogenowy reflektor świateł drogowych

Reflektor modułowy z soczewką DE 50 mm
12 V, ruch prawostronny, H1, dla zamocowania Premium
12 V, ruch lewostronny, H1, dla zmocowania Premium
24 V, ruch prawostronny, H1, dla zamocowania Premium
24 V, ruch lewostronny, H1, dla zamocowania Premium
24 V, ruch prawostronny, H1, dla zamocowania Classic
24 V, ruch lewostronny, H1, dla zamocowania Classic

Reflektor modułowy z reflektorem FF

1BL 247 042-177
1ML 247 042-187
1BL 247 042-197
1ML 247 042-207
1BL 247 042-157
1ML 247 042-167

12 V, z światłem pozycyjnym, H1, dla zamocowania
Premium

1K0 247 043-117

12 V, bez światła pozycyjnego, H1, dla zamocowania
Premium
24 V, z światłem pozycyjnym, H1, dla zamocowania
Premium

1K0 247 043-127

24 V, bez światła pozycyjnego, H1, dla zamocowania
Premium

1K0 247 043-147

24 V, z światłem pozycyjnym, H1, dla zamocowania Classic

1K0 247 043-097
1K0 247 043-107

24 V, bez świateł pozycyjnych, H1, dla zamocowania Classic
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1K0 247 043-137

90 mm: światła mijania i drogowe Classic

Sprawdzone rozświetlenie. Światła mijania i światła drogowe w jednym module reflektorowym, do wyboru w technice ksenonowej lub halogenowej. Szklana szyba rozpraszająca pozbawiona elementów
optycznych, hartowana. Odbłyśnik magnezowy. W modelach ksenonowych zapłonnik elektroniczny z zabezpieczeniem przed pryskającą wodą. Precyzyjne śruby ustawcze i żarówki w komplecie.

Reflektory świateł mijania,

Reflektor świateł drogowych

Reflektor modułowy z soczewką DE 50 mm

Reflektor modułowy z reflektorem FF

Ksenonowy reflektor świateł mijania
12 V, D2S, ruch
prawostronny

1BL 008 194-001

12 V, D2S, wersja USA

1BL 008 194-041
1LL 008 194-037

12 V, D2S, ruch
lewostronny
24 V, D2S, ruch
prawostronny

1BL 008 194-027

24 V, D2S, ruch
lewostronny

1LL 008 194-051

Halogenowy reflektor świateł mijania
12 V, H7, ruch prawostronny
12 V, H9, wersja USA
12 V, H7, ruch lewostronny
24 V, H7, ruch prawostronny
24 V, H7, ruch lewostronny

1BL 008 193-001
1BL 008 193-021
1LL 008 193-111
1BL 008 193-011
1LL 008 193-121

Reflektor ksenonowy świateł drogowych
12 V, D2S z światłem
pozycyjnym

1K0 008 192-001

12 V, D2S bez światła
pozycyjnego

1K0 008 192-011

24 V, D2S z światłem
pozycyjnym

1K0 008 192-027

24 V, D2S bez światła
pozycyjnego

1K0 008 192-091

Halogenowy reflektor świateł drogowych
12 V, H7 z światłem pozycyjnym
12 V, H7 bez światła pozycyjnego
12 V, H9 z światłem pozycyjnym,
wersja USA

1K0 008 191-001
1K0 008 191-011
1K0 008 191-131

12 V, H9 bez światła pozycyjnego,
wersja USA

1K0 008 191-051

24 V, H7 z światłem pozycyjnym

1K0 008 191-021
1K0 008 191-041

24 V, H7 bez światła pozycyjnego
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90 mm: akcesoria LED

•
•
•

•
•
•

Zasilanie plus LED wtyczka FEP 4-pol.
Korpus
Styk płaski
Uszczelnienie pojedynczego przewodu 0,35-0,5mm² albo
Uszczelnienie pojedynczego przewodu 0,75mm²
Zaślepka

8JA 202 231-002
8KW 863 933-013
8KW 863 952-022
8KW 863 952-012
9GB 863 952-002

Zasilanie plus LED wtyczka niemiecka 4-pol. (tylko w połączeniu
z kablem adaptacyjnym patrz 1)
Korpus wtyczki
Blokada / blokada klinowa
Tuleja stykowa 0,5-1,5 mm²
Zaślepka
Komplet zaślepek (złożony z 1 obudowy wtyczki,
1 blokady, 5 tulei stykowych i 3 zaślepek)

50 szt.

10 szt.
10 szt.
50 szt.
50 szt.

Systemy regulacji zasięgu świateł
Regulacja zasięgu świateł
Uchwyt do montażu z prawej strony, nastawnik
Uchwyt do montażu z lewej strony, nastawnik

6NM 007 282-221
8HG 138 619-007
8HG 138 620-007

Spryskiwacze szyb reflektorów
Spryskiwacz szyb z dyszami stacjonarnymi, komplet
Spryskiwacz szyb z pojedynczymi dyszami teleskopowymi, komplet

8WS 008 549-001
8WT 008 549-101

Spryskiwacz szyb z podwójnymi dyszami teleskopowymi, komplet

8WT 008 549-201

Akcesoria do świateł zakrętowych
Kabel przyłączeniowy modułu LED - sterownik świateł zakrętowych
Sterownik świateł zakrętowych

8KB 163-160-011
5DF 009 244-007

1 szt.
24 szt.

8KA 202 117-001
8KA 202.117-011

1 szt.
1 szt.

Kabel adaptacyjny
1)
Adapter z wtyczki FEP na wtyczkę niemiecką (4-pol)
Adapter z wtyczki FEP na moduł Performance
(247.043) albo DynaView (009 295)“
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8JA 201 022-042
9NB 201 024-042
9NB 201 025-112
9NB 201 026-012
8JA 201 022-821

50 szt.

4 dysze
Dwie dysze
pojedyncze
Dwie dysze
podwójne

••
••
••

••
••
••

s

s

s

s

s

s

••

Światło drogowe
+ kierunkowskaz
(bez kontroli) 011.988-171

10 szt.
50 szt.
50 szt.

Światło drogowe
+ kierunkowskaz
(bez kontroli) 011.988-071

8JA 746 184-032
8KW 744 837-002
9GD 746 185-002

••

Światło drogowe
+ kierunkowskaz
(z kontrolą) 011.988-181

Zasilanie plus LED, AMP Supersealed, 3-pol.
Korpus
Styk gniazdowy
Uszczelnienie pojedynczego przewodu

••

Światło drogowe
+ kierunkowskaz
(z kontrolą) 011.988-081

••

Światło przeciwmgłowe
+ światło zakrętowe LED
011.988-051/061

••

Światło drogowe + do
jazdy dziennej + pozycyjne
011.988-131

kolor czarny

Światło drogowe + do
jazdy dziennej + pozycyjne
011.988-031

9AH 169 580-011

Światło drogowe LED
011.988-121

Właściwości

Światło drogowe LED
011.988-021

Światło mijania
i światło drogowe
Bi-LED 010.820

Numer artykułu

Akcesoria
Ramka

Światło przeciwmgłowe
+ do jazdy dziennej
+ pozycyjne 011.988-011

Światło mijania LED
010 820

Objaśnienie znaków
•) 	Akcesoria potrzebne do prawidłowego podłączenia.
••) 	 Akcesoria opcjonalne, zaprojektowane specjalnie dla tych reflektorów.
•**) 	Obowiązkowe w przypadku ksenonowych reflektorów świateł mijania,
opcjonalnie dopuszczone dla lamp halogenowych i LED.
s) 	Obowiązkowe w przypadku ksenonowych reflektorów świateł mijania i w niektórych krajach zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi dopuszczenia do ruchu drogowego. Opcjonalnie dopuszczone dla lamp halogenowych i LED.

Światło
przeciwmgłowe LED
011.988-001

LED 40/60
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Halogenowe światło drogowe
H9 ze światłem
pozycyjnym
008 191

••

Halogenowe światło drogowe
H9 008 191

••

Halogenowe światło drogowe
H7 ze światłem pozycyjnym
008 191

••

Halogenowe światło drogowe
H7 008 191
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Halogenowe światło mijania
H9 008 193

14

Halogenowe światło mijania
H7 008 193

13

Ksenonowe światło drogowe
ze światłem pozycyjnym
008 192

13

Ksenonowe światło drogowe
008 192

••

Halogenowe światło drogowe
247 043

••

Halogenowe światło mijania
247 042

••

Bi - Halogen H 7
Wersja ze zdolnością
brodzenia

13

Halogenowe światło mijania
H7 009 999

czarny
srebrny

13

Classic

Światło mijania-światło
drogowe
Bi - Halogen H9
009 998-02

9AH 169 580-011
9AH 157 659-007

Światło mijania-światło
drogowe
Bi - Halogen H7
009 998

Właściwości

Performance
Ksenonowe światło mijania
008 194

Zaślepki
wersja płaska dla wtyczek kątowych
wentylowana
niewentylowana
wersja głęboka dla gniazd wtykowych
wentylowana
niewentylowana
Wtyczki (po stronie pojazdu)
Zasilanie dodatnie H1 / H7 / ksenon
Zasilanie dodatnie H9
Światło postojowe

Numer artykułu

Światło mijania-drogowe
Bi-ksenon 009 997

Objaśnienia produktów na stronie
Akcesoria
Ramka

Premium

Halogenowe światło drogowe
H1 ze światłem pozycyjnym
247 043

90 mm: akcesoria
halogen, ksenon
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••

••

••

••

••

••

••

••

•

•

•

•

•

•
•

9GH 152 654-007
9GH 152 654-012

•

9GH 145 943-001
9GH 145 943-012

•

8JD 156 151-807
8JD 158 175-807
8JD 156 150-807

20 systemów
20 systemów
20 systemów

•

Obudowa
Wtyki do gniazd
Uszczelnienia żył
Wersja ze zdolnością brodzenia
wąż napowietrzający
trójnik dla węża napowietrzającego
Systemy regulacji zasięgu świateł
dla halogenów 12 V
dla wersji ksenonowych 12 V
dla halogenów 24 V
Zestaw montażowy nastawnika
Uchwyt do montażu nastanika z prawej strony
Uchwyt do montażu nastawnika z lewej strony
Automatyczny system RZS •**)
Instalacje do czyszczenia szyb s)

8JA 746 184-022
8KW 744 837-002
9GD 746 185-002

10 szt.
50 szt.
50 szt.

•
•
•

9GS 190 794-002
9XL 190 733-002

50 m
10 szt.

Instalacja do czyszczenia szyb, komplet, z nieruchomymi dyszami 12 V

8WS 008 549-001
8WS 008 549-501
8WT 008 549-101
8WT 008 549-601
8WT 008 549-201
8WT 008 549-701

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Przełączanie na światła drogowe - AMP Supersealed, 2-stykowa

Instalacja do czyszczenia szyb, komplet, z nieruchomymi dyszami 24 V
Instalacja do czyszczenia szyb z pojedynczymi dyszami teleskopowymi, komplet 12 V
Instalacja do czyszczenia szyb z pojedynczymi dyszami teleskopowymi, komplet 24 V
Instalacja do czyszczenia szyb z podwójnymi dyszami teleskopowymi, komplet 12 V
Instalacja do czyszczenia szyb z podwójnymi dyszami teleskopowymi, komplet 24 V

6NM 007 282-221
6NM 007 282-231
6NM 008 299-501
8HG 183 586-001
8HG 138 619-007
8HG 138 620-007
8XX 010 315-001

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

••

••

•
•
••

••

••

••
1 komplet

1 czujnik

•
•
•**

••
••
•
•

••
••
•
•

••
••
•
•

••
••
•
•

••
•
•

••
•**
••

••

••

••
•

••
•

•**

4 dysze
4 dysze
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s

s
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Dwie pojedyncze dysze

s

s

s

s

s

s

s

s
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Dwie pojedyncze dysze

s

s

s

s

s

s

s

s
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Dwie dysze podwójne

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Dwie dysze podwójne

s

s

s

s

s

s

s

s

s
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Porównanie diodowych, halogenowych i ksenonowych świateł mijania
Halogenowe światła mijania Classic

Ksenonowe światła mijania Classic

Halogenowe światła mijania Performance

Światła mijania Bi-Xenon® Classic

Światła mijania Halogen Premium i Bi-Halogen®

Światła mijania Bi-Xenon® Premium

Światło mijania L 70

Czy znane są Państwu poniższe informacje dotyczące oświetlenia
ksenonowego?
Reflektor ksenonowy emituje strumień świetlny > 2000 lumenów. Dopuszcza
się stosowanie tylko z regulacją zasięgu świateł i systemem czyszczenia szyby
reflektora. Nie dopuszcza się instalacji w nowych pojazdach klasy M1 i N1.
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Porównanie świateł drogowych LED, halogenowych i ksenonowych
Halogenowe światła drogowe Classic

Światła drogowe ksenon Classic

Halogenowe światła drogowe Performance

Światła drogowe Bi-Xenon® Premium

Światła drogowe Bi-Halogen® Premium

Światło drogowe L 4060

Światła drogowe Bi - LED

Rozkłady światła w kategorii bi
zostały wykonane z włączonymi światłami mijania
i są dostępne jedynie jako wersja bi.
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90 mm: uzupełniające funkcje oświetlenia

Okrągłe oprawy LED uzupełniają program modułowy 90 mm. Dostępne według wyboru z funkcją światła do jazdy dziennej lub jako oprawa 3 - funkcyjna. W połączeniu z głównymi funkcjami oświetleniowymi
powstaje dużą ilość możliwości kombinacji, spełniających wszystkie wymagania z zakresu technologii oświetlenia w popularnym rozmiarze oprawy świetlnej wynoszącym 90 mm.

Komplet diodowych świateł do jazdy dziennej, okrągły kształt

Lampa LED 83 mm z trzema funkcjami: (kierunkowskaz, światło
pozycyjne i do jazdy dziennej)

2 światła z kompletem kabli, uchwyt uniwersalny,
z 3 wysokogatunkowymi diodami LED na lampę, wielonapięciow. 9–33 V
12 V/maks. 5,5 W, pobór prądu = ok. 2,18 A

Światło pojedyncze 12 V

2PT 009 599-811

Komplet do montażu
Świadectwo homologacji

wstępnie okablowana z kablem czterożyłowym ekranowanym o długości 2,5 m
Lampa LED 83 mm z dwoma funkcjami
(kierunkowskaz i światło pozycyjne)

2372

wstępnie okablowana z kablem czterożyłowym ekranowanym o długości 2,5 m

Akcesoria opcjonalne
Uniwersalna ramka montażowa
Komplet kabli, wstępnie zestawione

Światło pojedyncze 24 V

9AH 165 968-001
8KA 165 959-001

5854 i 03 1962
Świadectwo homologacji
Światło kierunkowskazu rej. ECE nr 6
Światło pozycyjne rej. ECE nr 7
Światło do jazdy dziennej rej. ECE nr 87
*bez zintegrowanego impulsu

Akcesoria opcjonalne pierścień adaptacyjny 90 mm
Pierścień adaptacyjny służy do wymiany lampy
90 mm na lampę 83 mm.
Dzięki temu w pojazdach z zamontowaną lampą
90 mm firmy HELLA można
bezproblemowo przejść na lampę 83 mm.
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2BE 980 691-101*

9GD 980 696-001

2BE 980 690-301*

90 mm: uzupełniające funkcje oświetlenia

Poniższe lampy sygnalizacyjne uzupełniają program modułowy 90 mm. W połączeniu z głównymi funkcjami oświetlenia powstaje duża ilość możliwości kombinacji, spełniających wszystkie wymagania z
zakresu technologii oświetlenia w popularnym rozmiarze oprawy świetlnej wynoszącym 90 mm. Szyby rozpraszające ze szkła lub tworzywa sztucznego bez układów optycznych dopasowują się w sposób
perfekcyjny do reflektorów głównych z oferty z naszego programu.

Kombinacja kierunkowskaz/światło pozycyjne 90 mm

Kombinacja światło do jazdy w dzień/światło pozycyjne 90 mm

Światło kierunkowskazu i pozycyjne 90 mm

Reflektor modułowy ze szklaną szybą rozpraszającą pozbawioną elementów
optycznych, ze srebrną żarówką PY 21W/12 V i diodą Kartoval LED

Reflektor modułowy ze szklaną szybą zabezpieczającą pozbawioną elementów
optycznych, z żarówką Longlife P 21 W 12 V i diodą Kartoval® LED

Kierunkowskaz z żółtą żarówką, 12 V

2BA 965 039-061

Kierunkowskaz z żółtą żarówką, 24 V

2BA 965 039-141
2PF 965 039-071
2PF 965 039-151

Kierunkowskaz/światło pozycyjne
Świadectwo homologacji
SAE

2BE 010 102-001

2586, ECE R6, ECE R7 i

Kierunkowskaz/światła pozycyjne 12 V

ze światłem do jazdy w dzień/ze światłem
pozycyjnym
Świadectwo homologacji

2BE 010 102-001

Kierunkowskaz/światła pozycyjne 24 V

2BE 010 102-011

Kierunkowskaz/światła pozycyjne 24 V
ze zdolnością brodzenia

2BE 010 102-201

2BE 010 102-101

Światła pozycyjne, 12 V

2586, ECE R87, ECE R7

Światło do jazdy dziennej/pozycyjne 12 V
Światło do jazdy dziennej/pozycyjne 24 V
Światło do jazdy dziennej/pozycyjne 24 V
ze zdolnością do brodzenia

Komplet wtyczek, 3-stykowe
opcjonalna ramka montażowa z 3 śrubami
Jedynie dla wersji ze zdolnością do
brodzenia:
25 m wąż napowietrzający
10 trójników dla węża napowietrzającego

Światła pozycyjne, 24 V

2BE 010 102-101
2PT 010 102-011
2PT 010 102-221

8JD 162 581-802
9AH 165 968-001
9GS 190 794-002
9XL 190 733-002
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