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 NISSEN LP15 System til biler under 3.500kg totalvægt. 

Lyspil med 15 lamper og hæve-/sænkeanlæg. 

* 15 stk. Ø150mm LED lamper på sort baggrund 

* Mulighed for kryds, pile og hjørneblink 

* Trinløs natsænkning efter VD’s krav 

* LINAK aktuator 

* 12/24 volt 

* Indbygget GPS der lægger tavlen ned ved kørsel 

* Fjernbetjening med display der viser valgt funktion m.m. 

* Systemet er CE og emc godkendt 

* Meget nem at servicere 

* Leveres med kabler for tilslutning og fjernbetjening 

* Kraftigt profil i rustfrit stål til at montere i (med huller) 

 NISSEN LK9 System til biler under 3.500kg totalvægt. 

Tavle med 9 lamper og hæve-/sænkeanlæg. 

* 9 stk. Ø150mm LED lamper på sort baggrund 

* Mulighed for kryds og hjørneblink 

* Trinløs natsænkning efter VD’s krav 

* LINAK aktuator 

* 12/24 volt 

* Indbygget GPS der lægger tavlen ned ved kørsel 

* Fjernbetjening med display der viser valgt funktion m.m. 

* Systemet er CE og emc godkendt 

* Meget nem at servicere 

* Leveres med kabler for tilslutning og fjernbetjening 

* Kraftigt profil i rustfrit stål til at montere i (med huller) 

 Tilvalg til LP15 og LK9 med beslag/montering. 

Systemerne kan leveres med ECE R65 godkendte lygter     

monteret hele vejen rundt på bundrammen eller med f.eks. en 

mini-lysbro foran og bagpå selve systemet. Denne løsning  

bruges ofte når NISSEN systemerne monteres på tagbøjler (for 

at undgå huller i taget) og systemet er derfor nemt at flytte fra 

bil til bil. Samtidig er man altid sikker på at have godkendte 

lygter på til afmærkning, der kan ses hele vejen rundt. 

Fjernbetjeningen har en knap til afmærkningslygterne og man 

visuelt i det lille display se om de er tændt. 

 

Systemerne findes tilsvarende i stor størrelse til køretøjer og 

maskiner over 3.500kg totalvægt. 

 

HUSK! - du kan bestille varer hele døgnet på bestilling@scanled.dk 

Du kan også kontakte os for mere information, vejledning eller tekniske spørgsmål: 

Per Olsen, Support, service og salg  Tlf. +45 6054 7112   per@scanled.dk 

Bo Becher, Support, service og teknik Tlf. +45 6079 7112   bo@scanled.dk www.scanled.dk 

Til brug på motor- og motortrafikvej m.m. 
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