
LAMPER 
– BLI SETT MED LYS FRA BEVOLA



BREDT LAMPEPROGRAM
Hos BEVOLA jobber vi med å oppfylle kundenes 
ønsker og behov. Vi går etter høy kvalitet og bru-
kervennlighet. 

«Det er alltid en god idé at du tar en gjen-
nomgang av hva det er du trenger. Hvis du er 

i tvil, kan du kontakte en spesialist.»

Våre fjernlamper oppfyller godkjennelser som 
ECE-R112 og EMC: ECE-R10 i henhold til lovverket. I 
tillegg har lampene vi leverer opptil fem års garan-
ti. 

Produktprogrammet består bl.a. av:
• Fjernlys
• Arbeidslamper
• Blits
• Baklys
• Baklys
• Framlys
• Sidemarkeringslys
• Tilbehør

Vårt omfattende produktprogram inneholder lam-
per fra varemerker som RIGID, OSRAM, NORDLYS, 
LUCIDITY m.fl.

Hvis du ikke finner du det du trenger, kan du kon-
takte vår kundeservice som er klare til å hjelpe deg.

Før du kjøper lamper må du vurdere dette:
• Hvor mye lys trenger du?
• Hvor mange lumen ønsker du?
• Hvordan skal utseendet til lampene være?
• Hvor stor rolle betyr robusthet, kvalitet og hold-

barhet for deg?
• Hvor stort er området som skal lyses opp?
• Skal lyset spres eller må det konsentreres?
• Hvor høy IP-beskyttelse trenger du?

KVALITETSLAMPER 

LAMPER FRA OSRAM

Mange kjenner til varemerket OSRAM, men kanskje i 
første omgang fra lys til hjemmet. Den oransje logoen 
er lett gjenkjennelig, og det er også kvaliteten.

BEVOLA lagerfører hele sortimentet til OSRAM innen 
LED arbeidslamper, fjern- og baklys.

Akkurat nå består programmet av 25 utvalgte lamper, 
men det utvides hele tiden, siden OSRAM kontinuerlig 
utvikler nye produkter og fornyer seg.

Egenskaper:
• Høy kvalitet
• Stort lyskapasitet
• Lavt strømforbruk
• Høy IP-rating
• DT-kontakt på alle lamper (vanntett)
• Opptil 635 m lysavstand ved 1 LUX
• Godkjent med alle sertifiseringer i EU

Finn flere lamper på www.bevola.dk, eller les mer om 
OSRAM på www.bevola.no/brands/osram

Varenr. 432034

Varenr. 432032

Varenr. 432026

Varenr. 432036

Varenr. 432028

OSRAM



RIGID

LAMPER FRA RIGID

LED-lampene fra RIGID er kjent som det ultimate når 
det gjelder LED-belysning til transportsektoren.

Alle produktene er designet, produsert og testet i 
henhold til ISO 9001:2008 i USA, og da med fokus på 
robusthet, pålitelighet, funksjonalitet og ikke minst 
lyseffekt. 

Siden 2005 har RIGID produsert E-merkede lamper til 
det europeiske markedet.

Egenskaber:
• Opptil 50 000 timers levetid
• DC 9-36V
• IP68-klassifisert
• RoHS-klassifisert
• Beskyttet mot over- og underspenning
• Beskyttet mot RFI/EMC
• Integrert termisk styringssystem
• Patentert teknologi

Finn flere lamper på www.bevola.no

LAMPER FRA NORDLYS

NORDLYS har blant annet lamper og elektriske kom-
ponenter som er spesielt utformet for transportindus-
trien. Det inkluderer varemerker som Dasteri, Lucidity, 
OSRAM, Was og mange flere.

Produktsortimentet er stort, og omfatter alle former for 
lamper. Fra fram- og baklys til reflekser og interiørbe-
lysning.

Kvaliteten til lampene, samt designet er nøye utvalgt.

Egenskaper:
• Testet i et nordisk klima
• Høy effektivitet
• Fremragende byggekvalitet
• Lavt strømforbruk
• Enkel montering
• Miljøvennlig produksjon
• Minimum to års garanti
• Teknisk støtte tilgjengelig

Finn flere lamper på www.bevola.no 

NORDLYS®

Varenr. 498750

Varenr. 498700

Varenr. 498797

Varenr. 431308

Varenr. 431132

Varenr. 431058

Varenr. 431434

Varenr. 498742

Varenr. 431110

Varenr. 498760

Varenr. 431052

Varenr. 431433

Varenr. 431120



LUCIDITY

LAMPER FRA LUCIDITY

Lucidity har mer enn 40 års erfaring med produktut-
vikling og innovasjon. De forskjellige produktene de 
har blir solgt over hele verden.

Produktene har høy kvalitet og dekker mange av beho-
vene til kundene.

BEVOLA lagerfører bl.a. baklys, tåkelys og arbeid-
slamper fra Lucidity.

Egenskaper:
• EU-godkjente
• IP67/IP69K
• Bak-/tåkelys m. ProRing
• Arbeidslamper: Flood

Finn flere lamper på www.bevola.no

GYLLE

Varenr. 432154

Varenr. 498035 Varenr. 433046

Varenr. 433044

Varenr. 433045

Varenr. 433068

LAMPER FRA GYLLE

Gylle er ledende innen posisjons- og sidemarkering-
slamper med gummiarmer.

De var en av de første til å kunne levere produkter 
med det hvite LED e-merket.

De har fokus på et ønske om å opprettholde sin 
markedsposisjon, lytte til behovene fra kundene og 
skreddersy produktene til kundenes ønsker og krav.

Egenskaper:
• Klassisk design
• Velkjent høy kvalitet
• 12/24V
• Hvitt LED e-merke

Finn flere lamper på www.bevola.no

Varenr. 430686

Varenr. 432158

Varenr. 430354
Varenr. 430690



JOKON

DIVERSE LAMPER

BEVOLA har mange lamper fra mange andre velkjente 
varemerker i sortimentet.

Vårt store utvalg endres og utvikles hele tiden. Vi 
skal ikke bare selge lamper av høy kvalitet med lang 
levetid, men lamper som er EU-godkjente og som 
selvsagt skal kunne takle forholdene i Norden.

Du finner flere lamper på www.bevola.no

LAMPER FRA JOKON

Lampene fra Jokon har høy kvalitet og de har et stort 
utvalg av lamper til kjøretøy. 

Vi er forhandler av Jokons tåke- og baklys.
I tillegg kan du også få en komplett RF Jokon lysbom 
hos oss.

Det er mange andre spennende lamper på vei til vårt 
lampeprogram.

Egenskaper:
• EU-godkjent
• IP67
• Tåke- og baklys med krom kant

Finn flere lamper på www.bevola.no 

DIVERSE LAMPER

Varenr. 432104

Varenr. 432135

Varenr. 432142

Varenr. 430567 Varenr. 432130

Varenr. 430663

Varenr. 900120

Varenr. 430660

Varenr. 430664



LYSFUNKSJON

KUNDESERVICE

BEVOLA NORGE AS 

Ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon:

Telefon +47 33 12 17 00
E-post office@bevola.no

Finn mer tilbehør på www.bevola.no

TILBEHØR

Varenr. 198048

Varenr. 400700

Varenr. 410006

Varenr. 434040

Varenr. 420004

Varenr. 431982



Lys- & elektronikk

PRODUKTER OG LØSNINGER

BevoNac™ aksler & bremser

BevoBox™ verktøykasser & tilbehør

BevoGrip™, RotoGrip & kjetting

Koblingsmateriell & støtteben

Påbyggerkomponenter

Lastsikring, ADR & skilter

Eksteriør, interiør & eksos

Hydraulikk & drivstoftanker

Aluminium

Lys- & elektronikk

Pneumatikk & bremsekomponenter

Kran & løfteutstyr

KONTAKT OSS
Vårt kundeservice hjelper deg gjerne 
å finne det du trenger til ditt prosjekt.

Tlf.: +47 33 12 17 00
E-post: office@bevola.no

BEVOLA Norge AS
Øya 49
3262 Larvik

www.bevola.no

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbeidet med at kunne 
tilby kvalitetsprodukter til påbygg av lastebiler, tilhengere 
og semitrailere. Utover et globalt innkjøpskonsept, som 
omfatter mer end 6500 varenumre, har BEVOLA egen 
utvikling og produksjon av en rekke produkter og løsninger 
til montering på lastbiler på det nordiske markedet.

Blant de produkter og løsninger BEVOLA er spesielt kjent 
for, kan vi nevne følgende:

• BevoBox™ – verktøykasser i utallige variasjoner og av
høy kvalitet

• BevoGrip™ – sandstrøer, spesielt utviklet for det nordiske
markedet

• BevoPlan™ – et optimalt konsept til bedre utnyttelse av
lasteplanet

• BevoNac™ – et sterkt aksel konsept som sikrer lang
levetid, mindre vedlikehold og mer stabil ferdsel
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