LYSBROER
Lysbroer til udrykningskøretøjer, arbejdskøretøjer, maskiner og lastbiler….
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X9 LED lysbro.
En flot, lav og universal lysbro til det meste, fra Many Wain.
* X9 moduler med 9/18 LED og X-optik (god spredning af lyset)
* Standardmodellen er med 14 stk. X9 LED moduler (1 farve)
* Støbt elektronik og vandtætte stik på alle LED modulerne
* Kraftig bund og top af aluminium
* Mulighed for natsænkning
* Kan leveres gul, blå, gul/blå eller blå/hvid (scenelight)
* Klare glas er standard, blå eller gule glas kan tilvælges
* Leveres med standard permanent monteringsbeslag
* Højde: 38mm (uden fødder) og længder fra 35cm til 180cm
* Universal 12/24 volt
* ECE R65 og emc godkendt.

Valor LED lysbro.
Amerikansk lysbro fra Federal Signal. Den spidse form giver en
ekstra god markering i de kritiske 45 grader ved fremkørsel i
kryds osv. Mange muligheder for tilvalg.
* Gule, blå eller 2-farvede moduler i alle positioner
* Kraftig opbygning
* Mulighed for natsænkning
* Mange forskellige blinkmønstre og flere modes
* Mulighed for løbelys, opdeling for/bag m.m.
* Mulighed for hvidt scenelight på hele fronten, sidelys m.m.
* Længde: 112cm eller 130cm
* Højde: 51mm (uden fødder)
* 12 volt
* SAE godkendt

Phaser LED lysbro.
En elegant og fleksibel lysbro fra amerikanske STAR.
* Mulighed for 1– eller 2-farvede LED moduler
* 2 størrelser moduler, fra 3-18 stk. LED i hver
* Super god lineær optik med STAR’s unikke Lineum system
* Klare glas er standard, blå eller gule glas kan tilvælges
* 3 prioritetsindstillinger (blink for eller bag samt for + bag)
* Kraftig bund i aluminium
* Mulighed for natsænkning
* Mulighed for løbelys, scenelight, sidelys, farveskift m.m.
* Leveres med standard permanent monteringsbeslag
* Højde: 54mm (uden fødder) og længder fra 94cm til 165cm
* 12 eller 24 volt
* Kan leveres som ECE R65 eller SAE godkendt.
HUSK! - du kan bestille varer hele døgnet på bestilling@scanled.dk
Du kan også kontakte os for mere information, vejledning eller tekniske spørgsmål:

www.scanled.dk

Per Olsen, Support, salg og service
Bo Becher, Support, service og teknik

Tlf. +45 6054 7112 per@scanled.dk
Tlf. +45 6079 7112 bo@scanled.dk

