
HELLA SOS 360°-advarselslampen når hele vejen rundt 
– ikke kun på grund af den attraktive formgivning, men 
også på grund af den innovative funktion. Den 
ultrakompakte lampe overbeviser med 2-i-1-effekten: 
Gult advarselslys for mere sikkerhed i nødsituationer og 
hvidt arbejdslys når der er brug for det. Den lille 
havarihjælper passer i ethvert handskerum og er altid 
lige ved hånden. Den optimale hjælp når ulykken er sket!
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HURTIGT 
AT AKTIVERE

KAN SES FRA 1 KM
 AFSTAND

MAGNET-
FASTGØRELSE

INKLUSIVE
LOMMELYGTE

Det vigtigste i tilfælde af et uheld er sikringen af ulykkesstedet. 
Her er brugen af en advarselstrekant i mange lande påbudt ved 
lov. Men indtil advarselstrekanten er opstillet, forbliver køretøjet 
usikret – dette er specielt i mørke en fare for alle trafikanter, 
som ikke skal undervurderes.

Lige netop her anvendes den innovative HELLA SOS 
360°-advarselslampe: Efter en lynhurtig placering på taget med 
en magnet, danner den takket være højeffekt-LED'er et tydeligt 
gult advarselssignal. Dette er synligt i en afstand på op til 1 km 
– og sikrer allerede ulykkesstedet optimalt inden opstilling af 
advarselstrekanten.

Særligt praktisk: SOS 360°-lampen kan også anvendes som 
effektiv LED-lommelygte eller som LED-arbejdslys med hvid 
lysfarve.

Helt efter mottoet:
Sikkert og  praktisk.

SOS 360° – det perfekte 
supplement!

SOS 360°-advarselslampen er 
utroligt robust og støv- samt 
vandtæt. 

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Kompakt udformning, 
hurtig montering
SOS 360°-advarselslampen er let at 
opbevare og altid inden for 
rækkevidde – og kan takket være 
magnet fastgøres lynhurtigt på 
køretøjets tag.

Advarselsfunktion for mere 
sikkerhed
Efter placering på taget aktiveres SOS 
360°-advarselslampen et gult 
advarselslys. Helt uden bevægelige 
dele og synligt i en afstand på op til 1 
km. Sikkert!

Lommelygtefunktion 
for bedre synlighed
Via manuel omskiftning kan der 
skiftes til et meget hvidt konstant lys, 
for eksempel for at arbejde i 
motorrummet. Praktisk!

SOS 360°-advarselslampe, 9 V batteridrift*, LED, 
to aktiverbare lysfunktioner (gult 
advarselslys og hvidt arbejdslys), CE-godkendt
2XW 359 001-001

* 9 V batteri 6LR61 550 mAh, medfølger ikke
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