
HC-CARGO
LED-mikrobom 12/24 V
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Find nærmeste forhandler og hele vores program på 
www.hc-cargo.com



HC-CARGO LED-MIKROBOM 171854
Denne ravfarvede HC-CARGO LED-mikrobom er sandsyn-

ligvis den minilysbom på markedet, der har den laveste profil. 
Den kompakte størrelse gør den let at håndtere og opbevare i 
alle typer køretøjer. Mikrobommen kan bruges med både 12 V 
og 24 V, hvilket gør den til et multiprodukt, der kan anvendes 
både i almindelige personbiler og erhvervskøretøjer. Mikro-
bommen er som standard udstyret med magnetisk montering 
og 300 cm ledning med cigarettænderstik med dobbeltknap, 
og den er derfor let at flytte fra ét køretøj til et andet. Den 
giver fremragende 360º udsyn, der overstiger SAE Class 1 og 
ECE R 65.

9.76’’ (248 mm) 6.77’’ (172 mm)

1.45’’ (37 mm)

DIMENSIONS

 17
2

HC-CARGO 171854's kom-
pakte størrelse og lave profil 
reducerer vindmodstand og 
støj.

HC-CARGO LED-MIKROBOM 
- passer i handskerummet 
for let opbevaring i alle 
køretøjer.

171854 passer i  
handskerummet

Den nye HC-CARGO LED-mikrobom har:
• Højintesitets-LED på 1 W x 30 pcs

• 23 valgbare blinkmønstre

• LED'er med 100.000 timers drift

• Dæmpningsfunktion til brug om natten

• Beskyttelse mod vand og vibrationer

• Beskyttelse mod omvendt polaritet

• Cigarettænderstik med dobbeltknap med 300 cm kabel 

Tekniske specifikationer:
ECE R65-godkendt, SAE Title XIII

Spænding: 12 V - 24 V

Amp. gennemsnitligt: 2,1 A @ 12 V, 1,05 @ 24 V (afhængigt af 
blinkmønster)

Amp. maks: 4,2 A @ 12 V, 2,1 @ 24 V

Watt: Maks. 50,4 W

Sikring: 7 amp. (medfølger ikke)

2’’ (52 mm)

9.76’’ (248 mm)6.77’’ (172 mm)

1.45’’ (37 mm)

DIMENSIONS

 172

Konkurrentstørrelse:

9.76’’ (248 mm) 6.77’’ (172 mm)

1.45’’ (37 mm)

DIMENSIONS

 17
2

Et monteringssæt med fire bolte fås til permanent montering.

Monteringsbeslag til LED-mikrobom 
HC-CARGO 171855


