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HELLA HELLA

Reflektor świateł dodatkowych serii Jumbo jest znany 
większości kierowców ciężarówek. Nawet nie kojarząc 
nazwy na pewno potwierdzą, że popularny prostokątny 
reflektor jest często spotykany. Na przestrzeni lat Hella 
Polska sprzedała go kilkanaście tysięcy sztuk w różnych 
odmianach. Teraz nadszedł czas na zmianę pokoleń. Rok 
2020 to idealny moment na prezentację nowoczesnej 
odmiany Jumbo LED. Czym jest nowy Jumbo?  
To dodatkowy reflektor świateł drogowych  
z nowoczesnym układem optycznym oraz unikalną 
sygnaturą światła 
LED dla podkreślenia 
indywidualnego 
stylu. Łączy w sobie 
źródło światła LED 
z odbłyśnikiem co 
pozwala na idealne 
ukształtowaną 
plamę światła na 
drodze. Technologia 
EdgeLight podkreśla 
charakterystycz-
ny kontur efektownych świateł pozycyjnych. 
Jumbo to „uśmiechnięty” reflektor, nadaje ciężarówce 
ekskluzywny, ale i bardzo pozytywny w odbiorze 
wygląd. Co warto podkreślić idealnie współgra 
designem z Luminatorem LED i Rally 3003 LED, 
które miały premierę w zeszłym roku. Już niedługo 
do oferty dołączy Lightbar 470 PO i razem stworzą 
pełną rodzinę produktów. Jumbo LED wyróżnia się 
sygnałem świetlnym emitowanym bez opóźnienia dzięki 
technologii LED. Odporna na uderzenia obudowa  
z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego da nam 
gwarancję, że reflektor będzie służył długie lata. Sercem 
reflektora jest układ świetlny ale mózgiem elektronika, 

która czuwa nad emisją światła. Komponenty elektro-
niczne zakwalifikowane są zgodnie z normą segmentu 
Automotive. Jest wersją wielonapięciową dostosowaną 
do napięcia nominalnego 12V i 24V. Zapewnia energo-
oszczędność potrzebując ledwie kilka watów by dać 
mocny strumień światła:

• Pobór mocy przy napięciu 12 V: światło pozycyjne 1,3 
W i światło drogowe 8 W

• Pobór mocy przy napięciu 24 V: światło pozycyjne 2,7 
W i światło drogowe 8 W

Jumbo LED ma światło 
drogowe (razem  
z pozycyjnym) o 
wartości referencyj-
nej 25. Co to oznacza? 
Liczba referencyjna jest 
wartością, która odnosi 
się do reflektorów świateł 
drogowych. Zgodnie  
z regulaminem ECE liczba 
referencyjna nie może 
przekroczyć maksymalnej 

wartości 100 na pojazd. Do wartości tej zalicza się obie 
wartości fabrycznych świateł drogowych (lewy i prawy 
reflektor główny) oraz wartości dodatkowych zamon-
towanych reflektorów świateł drogowych. Wartość ta 
jest podana na szybie rozpraszającej homologowanego 
reflektora.

Jumbo LED ma wszelkie niezbędne homologacje typu 
ECE (ECE-R149 światła drogowego, ECE-R148 światła 
pozycyjne, ECE-R10 EMC). Ma wysoką szczelność 
spełniającą klasy szczelności IP X9K i IP 6K7.
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