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Lepší viditelnost, zákonná povinnost

HELLA nabízí široký sortiment výkonných 
přídavných světlometů. Díky vynikajícímu 
světelnému výkonu zajišťují vyšší bezpečnost 
zejména v noci nebo při špatném počasí. Při 
montáži a používání je ale nezbytné dodržovat 
zákonné předpisy. Klíčové slovo? Referenční 
číslo!

V nově zavedeném průkazu s referenčními čísly je 
zaznamenána intenzita osvětlení dálkového světla pro 
všechny přídavné světlomety namontované na vozidle, 
a to s ohledem na jejich dosah a na šířku světelného 
pole. Nesmí překročit zákonem danou hodnotu ve 
výši 100. Průkaz sice není právně závazný dokument, 
obsahuje však rychlý přehled všech údajů, díky čemuž 
dokáže pohotově vyřešit případné nejasnosti, například 
při policejních kontrolách. Stáhnout si ho můžete na 
adrese www.hella.com/truck. 

Důležité informace o referenčních číslech 

1. Povolený počet 
Počet světlometů závisí na hmotnosti vozidla. Dle 
zákonných ustanovení smějí být užitkové vozy do 
dvanácti tun vybaveny maximálně čtyřmi dálkovými 
světlomety, u užitkových vozů nad dvanáct tun jich 
může být šest. Každý vůz je ale sériově vybaven dvěma 
dálkovými světlomety. Dodatečně namontovat je proto 
možné maximálně dva, resp. čtyři další světlomety. 
Nezávisle na tom platí, že u obou kategorií vozidel 
smějí svítit maximálně čtyři světlomety současně 
– tato podmínka je stanovena v předpisu ECE 48.

2. Umístění světlometů
Pokud budete chtít u vozidla do dvanácti tun používat 
výhradně čtyři přídavné světlomety, musíte odpojit 
sériově nainstalovaná dálková světla. Existuje celá 
řada možností kombinování. Ať se rozhodnete pro 
kteroukoli z nich, doporučujeme, abyste speciální 
konfiguraci zapsali do průkazu s ref. čísly.

3. Kde najít informaci o referenčním čísle
Hodnotu najdete na krycím skle světlometu: ref. čísla 
přídavných světlometů a sériových hlavních světlometů 
(levého a pravého) jsou na něm uvedena hned vedle 
homologačních značek.

4. Kritéria při výběru 
Důležitý je účel použití: rozdílné světelné zdroje 
(halogenové žárovky, xenonové výbojky, LED diody), 
specifické požadavky na barvu světla, intenzitu 
osvětlení, odolnost a spotřebu energie. Další rozdíly 
vyplývají z materiálů pouzdra, možností montáže a 
designu. 

5. Čím vyšší ref. číslo, tím lepší?
Lze podle hodnoty ref. čísla posuzovat kvalitu 
světlometu? Nikoli, tak jednoduché to není. Světlomety 
s vyšším ref. číslem jsou vhodné zejména na rovných 
cestách, světlomety s nižším ref. číslem jsou zase 
vhodnější na trasy plné zatáček a serpentin.

Jak se připravit na 

kontrolu: 

Jednoduše vyplňte 

průkaz z katalogu, 

zalaminujte ho (déle tak 

vydrží a zůstane čitelný) 

a mějte ho po ruce 

behěm silniční kontroly. 

Instalace přídavných světlometů HELLA

HELLA reference no. pass for driving beams



Robustní materiál a 

koncentrovaný světelný 

výkon dělají ze světlometů 

Power Beam skutečného 

dříče, který vás nikdy 

nezklame.
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Dokonalé doplnění sériových dálkových světel 
– požadavek, s nímž si tyto tři úspěšné modely 
přídavných světlometů bez obtíží poradí.

Řidiči náklaďáků vyžadují na cestách bezpečí a pohodlí, 
k čemuž podstatnou měrou přispívají správné přídavné 
světlomety. Zvyšují vizuální komfort řidiče a snižují 
namáhání očí, čímž předcházejí známkám únavy. 
V krátkosti: více světla znamená více bezpečnosti v 
silničním provozu. 

Žádané a úspěšné modely

Mezi nejžádanější úspěšné modely patří světlomety 
řady Luminator a Rallye 3003. Nejprve se podíváme 
na přídavný světlomet Luminator. Tento celokovový 
model (z kovu je vyrobeno jak pouzdro, tak i držák, 
obroučka a reflektor) je logickou volbou pro každého, 
komu jde o nejlepší možné osvětlení a maximální 
odolnost. Světlomet Luminator, a zejména model 
Luminator LED (1F8 011 002-001; ref. č. 40), je v oblasti 
nákladních automobilů po celém světě synonymem 
světla v nejzářivější formě. Maximální světelný výkon 
mu dodávají speciální reflektory typu High Boost a 
vysoce výkonné LED diody. Stoprocentní osazení LED 
technologií se vyplácí: díky počítačové optimalizaci 
zajišťují vysoce výkonné LED diody rovnoměrné a 
optimální osvětlení vozovky. 

Světlomety Luminator CELIS (1F8 007 560-
201/211; ref. č. 17,5) promění i dlouhé cesty v požitek: 
charakteristické uspořádání světlometů na střeše 
dodává vozidlu už z dálky výrazný vzhled. 
Nový světlomet Rallye 3003 CELIS (1F8 009 797-
451; ref. č. 17,5) s obrysovým LED světlem vás nadchne 
svým vzhledem: velké prstencové obrysové světlo na 
bázi optického pásku s LED technilogií generuje v noci 
skutečně nezaměnitelný světelný design. 
Tři přídavné světlomety – tři inteligentní světelná 
řešení značky HELLA, s nimiž jdou nákladní automobily 
doslova zářným příkladem nejen v oblasti bezpečnosti, 
ale i designu.

Luminator CELIS Rallye 3003 CELIS Luminator LED3 možnosti 

Výkon a styl
Power Beam – v tomto odolném hliníkovém 
světlometu se vysoká intenzita osvětlení snoubí s 
velkou odolností a nízkou spotřebou energie.

S příkonem 22 wattů při světelném výkonu 1300 
lumenů je světlomet Power Beam 1500 (1GA 996 
288-XXX) ukázkovým příkladem síly a současně 
energetické účinnosti. Navíc ho lze čistit vysokotlakými 
čisticími stroji nebo ponořit do vody. Výkon v odolném 
balení – těžko byste vymysleli výstižnější popis. 

Určitě vás proto nepřekvapí, že světlomet Power Beam 
1500 (a další modely 1000/2000/3000/5000) vyvolal 
pozdvižení i na letošním ročníku mezinárodního poháru 
tahačů. Kombinace šesti vysoce výkonných LED diod, 
robustní konstrukce a nárazuvzdorného plastového 
rozptylového skla dodává světlometu Power Beam 
1500 nezbytnou odolnost proti vibracím. Světlomet 
kromě toho podporuje více úrovní napětí (12/24 voltů) 
a disponuje ochranou proti přepólování. Model Power 
Beam nabízíme v pěti verzích. 



Zářná přitažlivost
světlometů
Je téměř k neuvěření, do jakých výšin dokážou 
už tak povedený vzhled některých kamionů 
pozvednout přídavné světlomety HELLA na 
rampách z ušlechtilé oceli. 

Víc než pouhý designový doplněk: rámy z leštěné 
ušlechtilé oceli před chladičem a rampy na střeše 
dodávají každému tahači individuální design a zároveň 
přitahují pohledy ostatních účastníků silničního 
provozu. Tyto rámy a rampy se ale také ideálně hodí 
k montáži výkonných přídavných světlometů HELLA. 
Přední výrobci rámů a ramp to dobře chápou, a 
své výrobky proto rovnou dodávají včetně držáků 
pro montáž světlometů. V bohatém sortimentu 
výrobků HELLA vždy najdete vhodný světlomet, třeba 
Luminator, Rallye 3003, nebo úplně jiný model. S 
nimi se každý kamion promění v opravdového „krále 
silnic“! Další informace o výrobním programu 
společnosti HELLA najdete na adrese www.hella.
com/truck
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Výkon na dlouhé cesty

Když se krása snoubí s dlouhou životností: nové 
90mm LED moduly Premium pro obrysové a 
dálkové světlo

Pokud bychom 90mm LED moduly Premium 
značky HELLA (mono-LED a bi-LED) chtěli přirovnat 
k nějakému sportovci, bez okolků bychom je označili 
za maratonce. Jejich životnost totiž zpravidla dosahuje 
15 tisíc hodin – a to při nulových nákladech na 
údržbu. Produktová skupina představuje designově 
výrazné doplnění osvědčených 90mm řad Classic, 
Performance a Premium, které svou výkonnost 
každodenně prokazují v náročné praxi na bezpočtu 
vozidel. Díky osazení třemi bílými vysoce výkonnými 
LED diodami nabízí mono-LED modul dokonale 
funkční obrysové světlo. Bi-LED modul, vybavený šesti 
vysoce výkonnými LED diodami a doplňkovou funkcí 
dálkového světla, vám zajistí výrazný světelný účinek. 
Obzvláště praktické dálkové světlo výrazně rozšiřuje 
světelný kužel obrysového světla, aniž by bylo třeba 
pohybovat mechanickými díly. 

Společnými rysy obou LED modulů jsou krycí sklo z 
nárazuvzdorného plastu, free-form reflektor navržený 
pomocí vysoce specializovaných počítačových aplikací 
a také skleněná čočka s čirou optikou, která zajišťuje 
optimální soustředění světelných paprsků a extrémně 
homogenní osvětlovací charakteristiku se sníženým 
podílem rozptýleného světla. Mono-LED modul nese 
číslo 1BL 010 820-001, bi-LED modul má označení 1AL 
010 820-021. Příznivé účinky pro řidiče hovoří samy 
za sebe - osvětlení podobné dennímu světlu nabízí 
vyšší vizuální komfort a předchází známkám únavy. 
Další předností je dlouhá životnost, nemusíte měnit 
světelné zdroje a ani provádět jakoukoli údržbu. Dva 
LED moduly, které díky svému výkonu a účinnosti jen 
obtížně hledají konkurenci. 

Navrženy s ohledem na 

dlouhou životnost: 90mm 

LED moduly Premium 

jsou vhodné pro náročné a 

dlouhodobé používání.
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Výstražné majáky HELLA bezpečně přitáhnou 
pozornost. Společnost HELLA má připraveny 
vhodné výrobky pro každý způsob použití a vaše 
individuální požadavky. A pokud chcete mít při 
výběru majáku jistotu, můžete si je virtuálně 
vyzkoušet online.

Výstražné majáky chrání vás i ostatní – jak při jízdě, tak 
při zabezpečení místa poruchy nebo nehody. I v oblasti 
výstražných majáků je trendem stále častější využívání 

LED technologie – jak v přepravě těžkých a nadměrných 
nákladů, tak na staveništích nebo v komunální technice. 
Přednosti mluví samy za sebe, mezi nejpřesvědčivější 
argumenty patří nižší spotřeba energie, absence 
rotujících součástí (otáčení přesvědčivě simulují LED 
diody), vyšší odolnost proti vibracím a otřesům a také 
prakticky nulové nároky na údržbu. V závislosti na 
účelu použití, nárocích a rozpočtu vám HELLA nabízí 
tři produktové řady, které využívají LED technologii: 
žádaný model K-LED 2.0, klasickou verzi KL 7000 

LED a model Rota LED. Všechny modely dodáváme v 
provedeních pro různé způsoby montáže. Kromě pevné 
montáže se nabízí také upevnění pomocí magnetu 
a instalace na trubkový držák (u modelu Rota LED 
dokonce i flexibilní). Všechny tři řady se samozřejmě 
vyznačují mimořádnou robustností, odolností a dlouhou 
životností. Jedno je jisté: HELLA je synonymem nejlepší 
kvality, a to i mezi výstražnými majáky.

Pozor pozor!
První inteligentní výstražný 

maják, který nejen bliká a 

rotuje, ale také pozná rozdíl 

mezi dnem a nocí!

360 stupňů přesvědčivosti! 

HELLA Rota LED (2RL 010 979-001, pevná 
montáž; 2RL 010 979-011, pro trubkový držák; 
2RL 010 979-021, magnet). Název prozradí vše: Rota 
věrně imituje otáčení světla. Nemá ale žádné pohyblivé 
díly! Výstražný maják se díky tomu vyznačuje 
mimořádně dlouhou životností a vysokou odolností, za 
kterou vděčí bezúdržbové LED technologii.

Pan vytrvalý! Pan všestranný!

HELLA KL 7000 LED (2RL 011 484-001, 
pevná montáž; 2RL 011 484-011, pro trubkový 
držák; 2RL 011 484-021, magnet). Hvězda mezi 
výstražnými majáky, která je dnes samozřejmě 
vybavena energeticky účinnou LED technologií s 
dlouhou životností. Elektrické kontakty a mechanické 
upevňovací body však zůstaly stejné. Díky tomu lze 
majákem skvěle nahradit modely KL 7000 s konvenční 
světelnou technologií.

HELLA K-LED 2.0 (2XD 011 557-101, pevná 
montáž; 2XD 011 557-201, pro trubkový držák; 
2XD 011 557-301, magnet). Tento všeuměl je 
první výstražný maják značky HELLA, kde lze přepínat 
mezi rotujícím a blikajícím výstražným signálem. 
Ke komfortu používání dále přispívá senzor, který 
světelný signál přizpůsobuje rozdílným podmínkám 
denního a nočního provozu. Co dalšího nabízí? Stupeň 
IP ochrany IP67. Výstražný maják je dokonale utěsněný 
proti vniknutí prachu a vody. Bez poškození zvládne i 
krátkodobé ponoření do metrové hloubky. 

Ideální výstražný maják 

pro použití na stavebních 

a zemědělských strojích, 

komunálních vozidlech a při 

přepravě těžkých nákladů.

Výstražný maják HELLA 

KL 7000 LD představuje 

rychlý a cenově výhodný 

„upgrade“ rozšířeného 

modelu KL 700, resp. 

KL 7000 Halogen, který 

využívá stávající kabeláž.

Maják s automatickým 

přizpůsobením 

dennímu/nočnímu 

provozu díky 

speciálnímu senzoru. 

Optimální výstražný 

účinek bez oslnění za 

každé situace!

Další informace o nabídce výstražných majáků HELLA a dalších výrobcích pro komunální techniku najdete na adrese www.hella.com/muncipal



Požadujete hranatý, 

nebo kulatý design? Ať 

se rozhodnete jakkoli, 

nízká montážní výška a 

modulární design vám 

umožní individuální 

uspořádání a instalaci. 

Aby vás nikdo nepřehlédl!
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Tyto novinky, které 

doplňují program LED 

světel pro denní svícení: 

Surface Mount k montáži 

na povrch, 83 mm kulaté 

světlo a kompaktní model 

LEDayLine Zero (zleva).

LED světla pro denní svícení zajišťují zejména 
při pošmourném počasí lepší viditelnost vašeho 
vozidla. Kromě přínosu k bezpečnosti dokážou 
ale světla pro denní svícení posloužit také jako 
výrazný designový prvek, který vozidlu dodá 
individuální vzhled. 

Dopravní statistiky jednoznačně dokazují, že zapnutá 
světla pro denní svícení díky lepší viditelnosti vozidla 
výrazně přispívají k prevenci dopravních nehod. 
Nemáte-li světla pro denní svícení nainstalována už 
z výroby, nabízí HELLA vhodné výrobky k dodatečné 
instalaci, které vás přesvědčí nejen vysokou funkčností, 
ale také atraktivním designem.

Dvojice výkonných profíků

K montáži na povrch se optimálně hodí model Surface 
Mount (2PT 980 880-861). Tyčové světlo o délce asi 28 
milimetrů nabízí příkon ve výši 3 wattů. Mimořádně 
působivý optický účinek zajišťuje nové kulaté světlo 
pro denní svícení (2PT 980 690-601) o průměru 83 
milimetrů. Středový upevňovací šroub umožňuje velice 
snadnou montáž. Dalšího zjednodušení montáže 

dosáhnete s volitelným montážním prstencem. 
Kompaktnější konstrukční provedení nabízí model 
LEDayLine Zero (2PT 980 970-871). S vodorovnou 
vestavbou o délce 15 milimetrů pomáhá montážní 
rámeček, který je součástí dodávky. Příkon činí pouhé 
2 watty.

Tým siláků

Působivý světelný design vám přes den zajistí také 
moduly světel pro denní svícení LEDayFlex určené pro 
osobní, nákladní a obytné automobily. V rámci zákonných 
ustanovení lze flexibilně volit uspořádání modulových 
řetězců s kulatými (1. generace: 2PT 010 458-XXX) 
nebo hranatými (2. generace: 2PT 980 789-851/861) 
vysoce výkonnými LED diodami. LEDayFlex I nabízí 
pět až osm LED modulů, které zahrnují také varianty 
s obrysovým LED světlem. LEDayFlex II obsahuje 
pět nebo šest LED modulů. Dalším argumentem 
pro používání LED světel pro denní svícení je, že v 
porovnání se zapnutými potkávacími světly dokážou až 
o 90 % snížit spotřebu, která vyplývá z denního svícení. 
Jde vám o styl a bezpečnost? S modelem LEDayFlex 
nemůžete šlápnout vedle.

Praktická zkouška je lepší než teoretické 
zkoumání: v online nástroji Eliver si na počítači 
můžete otestovat různé výstražné majáky z 
výrobního programu společnosti HELLA.

Který výstražný maják se nejlépe hodí pro vaše 
potřeby? Odpověď na tuto otázku najdou autoservisy 
i koncoví spotřebitelé v online nástroji ELIVER. 
Používání výstražných majáků si můžete otestovat 
v různém prostředí, a to jak v denním, tak v nočním 
režimu. Jednoduše se sami přesvědčte na adrese 
www.hella.com/eliver

V nástroji Eliver můžete 

výstražné majáky libovolně 

porovnávat.

Záře v plné kráse, 
zkuste nás online!
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Přídavná směrová 

světla v novém designu 

pozvednou vizuální 

stránku každého 

vozidla a navíc se dají 

namontovat v několika 

málo krocích.

Moderní LED technologie nahrazuje konvenční 
žárovky a nabízí řadu předností. Přídavná směrová 
světla HELLA, jsou nejen mimořádně funkční, 
ale také je snadno namontujete v několika málo 
krocích. 

Krátká doba odezvy, optimální osvětlovací 
charakteristika a nulové nároky na údržbu a výměnu 
světelných zdrojů – takové jsou základní rysy nového 

přídavného směrového LED světla 2BM 011 788-XXX 
(kat. 6). Logickou volbou jsou díky přesné optice, z níž 
vyplývá nepřekonatelný signalizační účinek, efektivní 
výkon, vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu, a 
rovněž díky dokonalé souhře moderních prvků. Zvlášť 
praktickou předností je to, že dosavadní žárovkové 
verze 2BM 006 692 a 2BM 008 355 lze 1:1 vyměnit 
za stávající nástupce využívající LED technologii 
a sestávající z rámečku a světelného modulu. 

Ještě jednodušší je to u samolepicí varianty, která se 
na vozidlo snadno upevňuje pomocí silných lepicích 
pásků. Mezi další výkonnostní parametry nových 
přídavných směrových LED světel patří ochrana proti 
přepólování, různé možnosti zapojení kontaktů, izolace 
na úrovni IP 6K9 (ochrana proti vniknutí prachu a 
vody při trvalém ponoření) a extrémní odolnost vůči 
vibracím.

Směrovásvětla

Vyrýsované obrysy
Obrysová světla HELLA nabízejí nejen lepší 
viditelnost, ale jsou k dispozici také v různých 
barevných variantách. Chcete-li svému vozidlu 
dodat individuální design, máte tak vždy po ruce 
odpovídající barevné provedení.

Přídavná obrysová světla zvyšují bezpečnost – tedy 
alespoň v případě, že nesou značku HELLA. Nová 

generace obrysových světel přitom spoléhá nejen na 
pokročilou LED technologii, ale také na široký výběr 
barev pouzdra – vždyť i v oblasti užitkových vozů záleží 
kromě funkčnosti také na atraktivním designu.
HELLA proto nabízí boční obrysová světla s různě 
barevnými rámečky (2PS 344 690-XXX), které se 
skvěle hodí do designu mnoha návěsů a nástaveb. 
Boční obrysová světla HELLA v červené, bílé, stříbrné, 

oranžové a samozřejmě i černé barvě tak za denního 
světla nabízejí harmonický vzhled. Za tmy vás přesvědčí 
mnoha přednostmi LED technologie. Co to znamená v 
praxi? Rovnoměrně a maximálně osvětlenou plochu 
na rozdíl od bodové charakteristiky běžných světel. 
S inovativními obrysovými světly HELLA se vám 
tak dostane nejen výrazného designu, ale díky LED 
technologii rovněž delší životnosti a vyšší bezpečnosti.

Preferujete oranžové, 

červené, nebo čiré 

provedení? Každé 

zdůrazní individuální 

vzhled vašeho vozidla.
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Žádaná flexibilita

Bodují robustností a září díky LED technologii: 
obrysová světla značky HELLA s pryžovým 
ramenem. Při každodenním používání se osvědčují 
jako mimořádně praktický doplněk.

Obrysová světla HELLA představují zejména za tmy 
vizuální vodítko k určení rozměrů vozidla. Díky nové 
konstrukci jsou odolné vůči vibracím a nárazům. 
Zato vděčí samonastavovacímu pryžovému ramenu, 
které tlumí nárazy a po ohnutí se vždy samo vrátí 
do původní polohy. Pryžové pouzdro navíc chrání 
hlavu světla před poškozením, čímž rozhodující 
měrou přispívá k dlouhé životnosti systému.

Účinná LED technologie kromě toho zajišťuje dlouhou 
životnost, nízké náklady na údržbu a samozřejmě také 
minimální spotřebu energie. Další přednosti: vyšší 
světelný výkon díky čirému krycímu sklu z plastu 
PMMA odolného proti rozbití, lepená (místo dosavadní 
svařované) světelná kostka, lamelovitý design, 
měkčí pryžová směs a snadné možnosti připojení 
(také prostřednictvím systému EasyConn). Důležitá 
informace: v důsledku změn dostaly všechny položky 
nová objednací čísla (viz tabulka).

Svislá nebo vodorovná 

montáž nebo varianta s 

krátkým ramenem: více 

než dvacítka různých 

modelů nabízí velký 

výběr pro všechny účely 

použití.

Informace o nových objednacích číslech

Montáž Staré 
objednací číslo

Nové
objednací číslo

Svislá 340 418-191 011 744-011
Svislá 340 418-181 011 744-021
Svislá 340 418-091 011 744-031
Svislá 340 418-081 011 744-041
Svislá 340 418-111 011 744-051
Svislá 340 418-101 011 744-061
Svislá 340 418-131 011 744-071
Svislá 340 418-121 011 744-081
Svislá 340 418-021 011 744-101
Svislá 340 418-031 011 744-111
Svislá 340 418-061 011 744-161
Svislá 340 418-071 011 744-171
Vodorovná 340 447-001 011 768-001
Vodorovná 340 447-011 011 768-011
Vodorovná 340 447-021 011 768-021
Vodorovná 340 447-031 011 768-031
Vodorovná 340 447-061 011 768-061
Vodorovná 340 447-071 011 768-071
Svislá, 
krátké

340 448-011 011 769-011

Svislá, 
krátké

340 448-001 011 769-021

Minimální náročnost,
maximální efekt

Šikovné řešení: 15pólová sada konektorů díky 
modulární konstrukci výrazně usnadňuje život 
pracovníkům autoservisů.

Neopomenutelným pomocníkem pracovníků 
autoservisů je také 15pólová sada konektorů 
(obj. č. 9XX 340 981-001 a 9XX 340 984-001), která 
umožňuje individuální opravy zástrček a zásuvek. 
Komponenty lze libovolně osazovat, díky čemuž se 
dají dokonale přizpůsobit požadavkům zákazníků. 
Mezi další vlastnosti modulárního konceptu zástrček 
a zásuvek patří doplňkový bajonetový uzávěr 
a jednotlivá těsnění značky SEAL v prostoru kontaktů. 
Díky tomu se skvěle hodí pro instalaci systému 
EasyConn NextGeneration.

Systém EasyConnect NextGeneration, který 
se pyšní podtitulem „smart + green“, výrazně 
usnadňuje práci autoservisům a rovněž získal 
ocenění za průkopnické řešení.

Odpovědný a trvale udržitelný přístup pomáhá v 
globálním měřítku řešit sociální a ekologické problémy. 
To je úkol, k němuž se cítí zavázána i společnost 
HELLA. Tento závazek byl před nedávnem u příležitosti 
udílení Evropské ceny za trvale udržitelnou nákladní 
dopravu vyznamenán v kategorii „Díly a příslušenství“. 
Jako mimořádně chytré a ekologické řešení (smart 
+ green) dostal ocenění systém kabeláže a osvětlení 
EasyConn NextGeneration. Jestliže dříve bylo při 
instalaci osvětlení návěsu zapotřebí dvou stovek dílů, 
díky novince jich potřebujete jen čtyřicet – vše je 
soustředěno v jediné vysoce efektivní a plně modulární 
sadě. Obrovskou výhodou při praktickém používání je 
to, že konstrukčně identické díly lze bez obtíží používat 
jak na levé, tak na pravé straně. K výměně a připojení je 
zapotřebí pouze několik málo úkonů. V případě opravy 
lze rychle vyměnit i jednotlivá krycí skla. Celkově se 
jedná o průkopnické řešení, které se vyznačuje menší 
energetickou náročností při výrobě, menšími nároky 
na potřebný prostor pro skladování, nižšími náklady na 
přepravu a výrazně menším počtem komponent, které 
je třeba držet skladem.

Nahlédnutí do 
autoservisu

Modulární systém Easy 

Connect NextGeneration 

System šetří stejnou 

měrou náklady, čas i 

životní prostředí.



Při stále oblíbenějších závodech výkonných 
traktorů (v angličtině se jim říká „tractor 
pulling“) předvádějí motory neuvěřitelné kousky. 
Místo normálního benzinu mnoho z nich jezdí na 
kerosin, který jim dodává pořádný odpich. Se 
značkou HELLA nadupané traktory doslova září.

Kdo dokáže odtáhnout největší hmotnost na nejdelší 
vzdálenost? Odpovědi na jednoduchou otázku se vám 
dostane při tractor pullingu, sportovní disciplíně, která 
se zrodila ve 40. letech dvacátého století v USA a těší 
se stále větší oblibě. Dnes traktory závodí v různých 
výkonnostních třídách. Společným rysem je tažení 

radlice na definovanou vzdálenost. Tyto radlice nemají 
zadní nápravu a vpředu se místo pneumatik nachází 
jen ližina. Zvyšování tažného odporu v průběhu jízdy 
zajišťuje závaží, které se přesouvá do přední části. V 
angličtině se mu říká „back“. 

HELLA – vždy v čele

Jako odborník na osvětlení zemědělských a terénních 
vozidel nemůže HELLA na podobných akcích chybět. 
Magnetem, který přitahuje nejvíc diváků, je „volná“ 
disciplína, kde vyladěné traktory poměřují svou sílu 
bez jakéhokoli omezení výkonu. Některé z těchto 

siláků dokonce pohánějí motory z tanků nebo letadel. 
Nepřehlédnutelným šampionem posledních let je 
traktor Ivan, zocelený mnoha nelítostnými souboji. 
Pohánějí ho tři turbíny z bitevního vrtulníku, které 
mu dodávají výkon kolem šesti tisíc koňských sil 
(při 19 tisících otáčkách za minutu). Zvláštní půvab 
siláckých závodů vyplývá ze skutečnosti, že většina 
závodních strojů vzniká svépomocí za obrovského 
nasazení majitelů. Náš tip: show tohoto kalibru byste 
si rozhodně neměli nechat ujít. Nezapomeňte ale na 
ochranu sluchu. Na závodním kolbišti zažijete pořádný 
hukot! Všechny termíny letošní závodní sezony najdete 
na adrese www.tractorpulling.de

Závody „našlapaných“ 

traktorů. Vidět přední 

nápravu ve vzduchu 

není nic neobvyklého. 

Motorům o výkonu až 

šesti tisíc koňských sil to 

nečiní žádný problém.

Zdroj:

www.pullingpics.de

Detektivka pro výrobce: 
detekce poruch

HELLA CZ, s.r.o.
Revoluční 785
285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika
Tel.: (+420) 327 536 425
         (+420) 606 619 472
Fax:  (+420) 327 536 421
Internet: www.hella.cz
e-mail: hella.cz@hella.com
www.facebook.com/hella.czech 
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Další informace o platných právních 
předpisech a předpisech upravujících 
montáž si vyhledejte na internetu nebo se 
obraťte na specializovaný servis. 
Podrobnější informace naleznete také v 
návodu k montáži.
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Úspora nákladů 
a vyšší bezpečnost 
díky normě ISO 
13207-1 
V rámci jednotně 
platných ustanovení pro 
osvětlovací a světelná 
signalizační zařízení 
na vozidlech se jako 

mimořádně perspektivní ukazuje zejména norma ISO 
13207-1. Norma, která se na první pohled jeví jako další 
nezáživný právní předpis, nabývá při bližším pohledu 
mimořádně smysluplných obrysů. Aktuálně často 
používaná metoda, jejíž pomocí se detekuje výpadek 
směrových LED světel, tedy instalace doplňkových 
odporů, už neodpovídá moderním nárokům, protože 
minimalizuje úsporu energie vyplývající z nasazení 

LED technologie. Příklad: při integraci 21W žárovky 
do systému detekce poruchy spotřebují používané 
odpory mnohonásobek energie, která je zapotřebí pro 
3W LED diodu. Jako řešení doporučuje společnost 
HELLA detekci elektrického impulsu přímo v palubní 
síti výrobce vozidla. K tomuto účelu stačí integrovat 
mechanismus dle normy ISO 13207-1. Společnost 
HELLA své LED jednotky už léta vybavuje impulzem 
k detekci poruchy, který je kompatibilní s normou 
ISO 13207. Důvod: norma ISO 13207 byla původně 
patentem společnosti HELLA. Svého nápadu jsme se 
však vzdali ve prospěch jednotného řešení v podobě 
normy ISO, díky čemuž ho teď mohou využívat všichni, 
a to bezplatně. Pokud by ho v krátkodobém horizontu 
začali využívat výrobci, dosáhli bychom obrovského 
přínosu jak pro životní prostředí, tak pro bezpečnost na 
silnicích.

Souboj titánů


