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Your Expert in Parts

Zastosowanie lamp roboczych HC-CARGO:

Motoryzacja
Samochody 

ciężarowe, przyczepy
i autobusy

Rolnictwo
Maszyny 

przemysłowe

Wąska i długa

Szeroka i krótka

Połączenie szerokiej i długiej

Technologia LED rządzi!
Oświetlenie LED zyskało ogromną popularność i stało się nowym 
standardem w motoryzacji.
Nic więc dziwnego, że oferta HC-CARGO artykułów LED jest  
stale wzbogacana o coraz bardziej nowoczesne propozycje. 

Opis i główne zalety
lamp roboczych HC-CARGO

•	 Do zastosowań 12V i 24V
•	 Jasność = bezpieczne warunki pracy
•	 Długi okres eksploatacji – do 50.000 godzin pracy
•	 Niskie zużycie energii (oszczędność)
•	 Wybitna wydajność wypróbowana w rolnictwie, terenie, 

żegludze, pracach drogowych, budownictwie itd.
•	 Bezobsługowe
•	 Gwarancja wysokiej jakości i trwałości dzięki testom i 

kontroli jakości
o Zaprojektowane i wypróbowane, aby sprostać 

najbardziej surowym warunkom
o Norma IP69K
o Dopuszczenie do stosowania w UE

•	 Odporne na wodę, pył, uderzenia i wibracje
•	 Duża różnorodność kształtów, stylów, sposobów  

montażu i mocy
•	 Kształt wiązki: punktowy, światła drogowe, kombinacje 

          Na kolejnej stronie znajdziesz kilka przykładów.

Lampy robocze LED HC-CARGO
Do zadań specjalnych
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Lampy robocze HC-CARGO
To tylko próbka – pełną ofertę znajdziesz na hc-cargo.pl

Poznaj naszą pełą 
ofertę oświetlenia

171948 - Lampa robocza LED
15 W, 5 x LED, 10-30 V, reflektor: typu flood, kształt: 
kwadratowy, soczewka: poliwęglan, obudowa: odlew 
z aluminium, kolor: czarny, włącznik: nie, norma 
szczelności IP 67, strumień: 1100 lm, barwa: 6000 K, 
wym. 128x110x45 mm, norma ECE R10, wspornik: 
stal nierdzewna, dług. przewodu: 400 mm

172045 - Lampa robocza LED
65 W, 13 x LED, 10-80 V, reflektor: typu flood, 
kształt: owalny, soczewka: poliwęglan, obudowa: 
aluminium, kolor: czarny, włącznik: nie, norma 
IP 69K, strumień: 5850 lm, barwa: 6000 K, wym. 
165x142x94,5 mm, norma ECE R10, wspornik: stal 
nierdzewna, długość przewodu: 500 mm

172055 - Lampa robocza LED
10 W, 2 x LED, 0,83/0,42 A, 10-80 V, reflektor: typu 
flood, kształt: prostokąt, soczewka: poliwęglan, 
obudowa: odlew aluminium, kolor: czarny, wspornik: 
na 1 wkręt, włącznik: nie, norma szczelności 
IP 69K, strumień: 900 lm, barwa: 6000 K, wym. 
92,4x49,6x45,7 mm, norma ECE R10, wspornik: stal 
nierdzewna, dług. przewodu: 500 mm

172143 - Lampa robocza LED
10 W, 2 x LED, 0,83/0,42 A, 10-80 V, reflektor: 
system flood, kształt: prostokątny, soczewka: 
poliwęglan, obudowa: odlew aluminium, kolor: 
czarny, wspornik: na 1 wkręt, włącznik: nie, norma 
szczelności IP 69K, strumień: 900 lm, barwa: 6000 K, 
wym. 92,4x49,6x45,7 mm, norma ECE R10, wspornik: 
stal nierdzewna, dług. przewodu: 500 mm

172232 - Lampa robocza LED
45 W, 16 x LED, 10-80 V, reflektor: typu 
flood, kształt: kwadratowy, soczewka: 
poliwęglan, obudowa: odlew aluminium, 
kolor: czarny, wspornik: na 1 wkręt, 
włącznik: nie, norma szczelności IP 67, 
strumień: 3360 lm, barwa: 6000 K, wym. 
109x109x48,5 mm, norma ECE R10, 
wspornik: odlew aluminium, dług. prze-
wodu: 450 mm

172260 - Lampa robocza LED
22,5 W, 15 x LED, 1,69/0,84 A, 10-30 V, 
reflektor: typu combo, kształt: kwadratowy, 
soczewka: poliwęglan- 
obudowa: odlew aluminium,  
kolor: czarny, włącznik: nie,  
norma szczelności IP67, strumień: 2850 lm, 
barwa: 6000 K, wym. 97x78x73 mm, norma 
ECE R10, dług. przewodu: 500 mm

172263 - Lampa robocza LED
27 W, 9 x LED, 10-30 V, reflektor: typu flood, 
kształt: okrągły, soczewka: PMMA, obudowa: 
odlew aluminium, kolor: czarny, wspornik 
montażowy: 1 wkręt, włącznik: nie, norma 
szczelności IP 67, strumień: 2100 lm, barwa: 
6000 K, wym. 116x116x43 mm, norma ECE 
R10, wspornik: odlew aluminium, dług. prze-
wodu: 300 mm


