Den slimma designen till trots besitter BriodLights varningsljus en imponerande kapacitet att varna omgivningen med dess starka
ljussignal.

2021-02-24 07:30 CET

BriodLights varningsljus - maximal effekt i
minimal förpackning
Störst är inte alltid bäst. Det är något som det nya roterande varningsljuset
från i Alert-serien bevisar med sina ynka 46,8 mm i höjd. Den slimma
designen till trots besitter varningsljuset en imponerande kapacitet att varna
omgivningen med dess starka ljussignal.
Låg profil med hög effekt

Varningsljuset är kaxig med all rätt! Den låga profilen på endast 46,8 mm i
höjd gör att det roterande varningsljuset passar utmärkt på fordon där man
vill undvika att bygga på höjden men ha kvar effekten av ett starkt roterande
och varnande sken. Varningsljuset är vibrationståligt vilket tillsammans med
den låga profilen gör att det lämpar sig utmärkt även för entreprenadfordon.
Det finns även möjlighet att koppla ihop två eller flera lampor så att de
blinkar synkroniserat.
–Detta är vårt minsta men kanske mest imponerande roterande varningsljus,
säger Henrik Fransson, produktchef belysning på Abkati. – Det faktum att
lampan – trots sin låga profil – klarar av att varna omgivningen i samma
omfattning som våra mer klassiska ”saftblandare” visar att BriodLights verkligen
är ett varumärke att räkna med!
Signal som uppfattas optimalt av omgivningen
Varningsljuset har tre olika blixtmönster som vardera kan ställas in i fyra
olika lägen, vilket gör att det finns många effekter att välja mellan. Linsens
konstruktion tillsammans med hela 30 LED-dioder gör att ljusskenet sprids
horisontellt på ett optimalt sätt för omgivningen att uppfatta. Lampan har en
4 meters ADR-kabel med kabelutgång både i botten och på sidan.
Varningsljuset passar 12/24 V, har R10 och R65-märkning, är klassad till IP67
och har 3-års funktionsgaranti.

Abkati tillhör affärsområdet Transport Solutions inom Axel Johnson
International som är en del av Axel Johnson-koncernen. Vi är en av landets
ledande importörer och distributörer av komponenter och detaljer för
kommersiella fordon och off-road maskiner. Vi tillhandahåller ett av
marknadens största utbud av i första hand komponenter för fordon, lastbilar,
maskiner inom skogs- och lantbruk och entreprenad.
Abkati grundades 1929 och har sin bas i Malmö. Abkati har 50 anställda och
omsätter över 200 miljoner kronor. www.abkati.se
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