
HC-CARGO
LED lygtebro og tilbehør 
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Find nærmeste forhandler 
og hele vores program på 
www.hc-cargo.com
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HC-CARGO LED lygtebro
Den nye 12 V LED lygtebro fra HC-Cargo er indbygget i et 

aluminiumshus af høj kvalitet og tilbyder en lang række valgmu-
ligheder og funktioner til signaladvarsel, inkl. trafikpilfunktion. 

Lygtebroen fås i 2 forskellige størrelser. 110 cm og 147 cm bredde, 
og er som standard forsynet med 4 (12 LED Xtreme) orange far-
vede hjørnemoduler og 8 (6 LED Xtreme) orange farvede blink-
moduler (4 fremadrettet og 4 bagudrettet). LED lygtebroen giver 
mulighed for 3 forskellige køretilstande med forskellige blinkmøn-
stre og med mulighed for indbygning af LED-downlight (arbejdsbe-
lysning) eller søgelys.

Sikkerhed med LED lygtebroen
LED lygtebroen med Xtreme LED-modulerne udgør et udmærket 
advarselslys selv på en solbeskinnet dag og gør køretøjet mere 
synligt for den modkørende trafik.  Den indbyggede trafikpil-
funktion (med ekstra LED Xtreme-lysmoduler) giver også mulighed 
for at indstille pilens retning, så den viser væk fra køretøjet, eller 
pilfunktionen kan midtstilles for at signalere, at vejen er lukket.
Om aftenen og natten er det med LED lygtebroen muligt at ned-
sætte lysstyrken i LED Xtreme-lampeenhederne med et enkelt tryk 
på en knap, så den modkørende trafik ikke bliver blændet.

Tilpas lygtebroen til dine behov
LED lygtebroen kan tilpasses til dine behov.
Indbyggede ekstramoduler kan anvendes til at etablere trafikpil-
funktionen, eller du kan blot anvende lygtebroen i hele sin længde 
som advarselsblink til den modkørende trafik. 

Der er også mulighed for at indbygge "downlight" eller arbejds-
belysning med 6 eller 9 LED’er, hvilket giver en god sigtbarhed 
rundt om køretøjet. Endvidere er der mulighed for at inkludere 
søgelysenheder, der giver en klar belysning på siden af køretøjet 
og bistår føreren med at finde vej.

HC-CARGO 171762 Kontaktpanel for LED lygtebroen med 
5 grundlæggende funktioner og momentanknap til mønsterskift

Momentan-
knap

Ekstraudstyr til lygtebroen:

HC-CARGO 171777 Xtreme 
Blinkmodul med 6 LED’er, 
orange farvede

HC-CARGO 171778 Xtreme 
Blinkhjørnemodul med 12 LED’er, 

orange farvede

HC-CARGO 171779 Downlight
(Arbejdsbelysning) 6 LED’er, 
hvide

HC-CARGO 171780 Downlight 
(Arbejdsbelysning) 9 LED’er, hvide

HC-CARGO 171781 Søgelys 
3 LED’er, hvide

HC-CARGO 171760 171761
Driftsspænding 12 V DC 12 V DC

Anbefalet sikring 40 A 40 A

Betragtningsvinkel for LED 1200 1200

Længde 110 cm 147 cm

Ekstramodul 6 12


