
Technische tekening

Montage: staand. Hellingshoek +/- 7° 

De complete montagehandleiding en 

verdere details vindt u op internet onder:

www.hella.de/lightshow-katalog-online

www.hella.de/off road

Luminator Compact Xenon verstraler met 
geïntegreerd voorschakelapparaat

 Ideeën voor de auto
van de toekomst

Product 
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Zeer geschikt voor pick-ups,  ■

middelgrote Off -Roaders, SUV‘s, 

personenwagens en vans. 

Behuizing, houder en ring van  ■

gegoten zink. Glanzende styling 

– verchroomde designring.

Het perfect geïntegreerde  ■

Xenon-voorschakel apparaat 

in het lamphuis en de reeds 

voorgemonteerde aansluitkabel 

vergemakkelĳ ken de montage.

ECE-typegoedgekeurd grootlicht  ■

voor 12-volt-boordnet      2087.

Ø 17 cm. ■

Gewicht: 2.400 g ■

Omvang van de levering

Extra Xenon-verstraler ■

Voorschakelapparaat en D1S  ■

gasontladingslamp geïntegreerd 

Professionele kabelset ■

Bevestigingsmateriaal ■

Montagehandleiding ■

Verstraler, 12 V (ref. 37,5) 1F3 009 094-311

Luminator Compact Xenon verstraler met 

geïntegreerde voorschakelapparaat 

Accessoires

* In sommige landen zĳ n beschermkappen wettelĳ k niet toegestaan. Voor 

gebruik op de openbare weg, dient u hierover eerst informatie in te winnen bĳ  

de verantwoordelĳ ke instantie.

Beschermkap* 8XS 165 048-011
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De verstraler Luminator met geïnte-

greerd voorschakelapparaat 

is verkrĳ gbaar in drie maten:

Ø 22 cm

Ø 17 cm

Ø 12,7 cm

Lichtverdeling

Programmaoverzicht

Lux is de eenheid van verlichtingssterkte. Het geeft de lichtstroom aan, die vanaf de lichtbron een 

bepaald vlak raakt. Zo moet een kantoorwerkplek met ten minste 500 lux worden verlicht en bĳ  1 

lux kan het menselĳ ke oog nog probleemloos de krant lezen. De waarden onder de lux-balk laten 

zien, waar de desbetreff ende verlichtingssterkte in het lichtverdelingsdiagram wordt bereikt.

Ref. 37,5, 17,5 en 12,5: De referentiewaarde (ref.) is een waarde, die betrekking heeft op verstra-

lers. Conform de ECE-regeling mag deze referentiewaarde een bovengrens van 75 per voertuig 

niet overschrĳ den. Er wordt rekening met beide waarden gehouden, d.w.z. van het standaard 

grootlicht (linker en rechter koplamp) vermeerderd met de waarde van evt. gemonteerde verstra-

lers. De waarde is op het lichtverstrooiend glas van goedgekeurde koplampen afgestemd.
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Luminator Compact Xenon

(Ref. 37,5)

Luminator X Xenon– Ø 12,7 cm: 

Xenon-verstraler zwart met desingring van chroom, incl. D1S-gasontladingslamp en in 

de behuizing geïntegreerd voorschakelapparaat. Klein en sterk. Met gegoten alumini-

umbehuizing. Ontworpen voor quads, woestĳ nbuggies, compacte pick-ups, SUV‘s en 

personenwagens. Met ECE-typegoedkeuring      0009. Gewicht: 1.300 g.

Verstraler, 12 V (ref. 37,5) 1F0 010 186-001

Luminator Xenon – Ø 22 cm: 

Xenon-verstraler zwart met designring van chroom, incl. D1S-gasontladingslamp en in 

de behuizing geïntegreerd voorschakelapparaat. Door zĳ n imposante afmetingen is deze 

lamp bĳ zonder geschikt voor trucks, grote pick-ups en Off -Roaders. 

12- en 24 volt-grootlicht met ECE-typegoedkeuring      2554. Gewicht: 3.800 g.

Verstraler, 12 V (ref. 37,5) 

Verstraler, 24 V (ref. 37,5) 

1F8 007 560-721

1F8 007 560-731




