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LED BELYSNING
Det effektiva valet
Lite grundläggande fakta om LED-belysning
Utvecklingen av LED-belysning har gått med en rasande fart under de senaste åren,
vilket lett till en marknad med en uppsjö av olika leverantörer av LED-produkter, med varierande kvalitéer.
Vi har testat flertalet leverantörer under åren och valt de som kan leverera produkter som vi tror på och som håller en hög kvalitet.

”Du får vad du betalar för”
Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Devisen ”Du får vad du betalar för” stämmer väldigt bra in på LED-belysningen. Lampor som kan te sig identiska från två olika leverantörer,
kan i själva verket vara helt olika, beroende på de ingående komponenterna. Även om LED-lamporna inte avger ens en bråkdel av den värmen som en halogenlampa avger, så är det ironiskt nog värmen från kretskortet som begränsar diodernas effekt och livslängd.
Tar man ut för mycket effekt ur dioderna, utan att lösa värmeavledningen på ett bra sätt, så får du visserligen en lampa som lyser kraftigt,
men livslängden blir bara en tiondel av beräknat. Vår populära 18W backlampa exempelvis förekommer i en rad utföranden på marknaden.
Vi har testat flertalet versioner och det visade sig att den dyraste lampan gav nästan 100% mer ljus än de billigare versionerna och höll
betydligt längre.

Lumen, Watt eller Lux?
Tyvärr finns det inget bra sätt att jämföra LED-belysning på. Lumen som de flesta anger, säger egentligen inte mycket om hur mycket lampan
lyser. Watt-antalet anger egentligen bara diodernas storlek, men talar egentligen inte om vilken effekt de har och går inte att jämföra med
halogenlampor. Lumen är hur mycket ljus dioderna avger 360° i en fyrkantig testlåda. Dock är det enbart diodtillverkaren som vet hur
mycket dioderna lyser och lamptillverkarna anger oftast en teoretisk uppskattad styrka. Så lumen är därför en väldigt vilseledande
jämförelsefaktor egentligen. Det bästa sättet att jämföra olika lampor är egentligen att mäta hur mycket Lux lampan faktiskt ger på olika
avstånd. En lux är definitionen på en lumen per kvadratmeter.
Räckvidden på vår belysningen anges till 0.25Lux, vilket ungefär motsvaras av månljuset vid fullmåne. I vårt belysningsrum finns möjlighet
att mäta Lux-värdet på all vår belysning. Antalet Lux som uppnås på vår testvägg, ca: 5 meter från lampan, är det som anges som
Jämförelsevärde här i katalogen. För vissa extraljus finns även ett Referenstal angivet, vilket är ett internationellt värde som anger hur
mycket en strålkastare lyser och som exempelvis skall vara angivet på ett fordons helljusstrålkastare.

Färgtemperatur
Ett sätt att definiera hur varmt ett ljus är, eller vilken färg det har, är att ange dess Kelvingrad (Kelvin=K). Den originalmonterade
Xenonbelysningen på dagens bilar har vanligtvis en färgtemperatur på 4300K.
En felaktig uppfattning är att ju högre Kelvintal, desto mer ljus.
Egentligen är det snarare tvärt om. Desto mer man ”färgar” ljuset, desto mindre blir även ljusflödet.
Man kan jämföra det med att sätta en färgad gummituta över lampan, där gummitutan med mörkast färg (exempelvis blå) ger minst
ljusutbyte än en gummituta med ljus färg (exempelvis gul). Vi har valt att ta hem det mesta av vår belysning runt 6500K, då det är den
färgtemperaturen som oftast uppfattas som behagligast för ögat, då den ligger väldigt nära dagsljuset som ligger på ca: 5500K. Vid längre
arbetspass eller körsträckor med ljus från arbetsbelysning eller extraljus, så blir man lättare och snabbare ”dåsig” i det varma mysiga ljuset
från traditionella halogenstrålkastare på runt 3000K, än med exempelvis LED -belysning på ca: 6500K.

Ljusbild
Vid val av ljusbild skall man tänka på var man helst vill ha mer ljus.
Flood ger en väldigt bred spridning och lämpar sig bra som exempelvis närljus.
Wide Flood har ännu bredare spridning och ofta lite kortare räckvidd än Flood.
Spot ger en långsmal ljusbild ifall räckvidd är det som önskas (kallas även Pencil).
Driving får tack vare projektorlinser eller reflektorer en både bred och lång ljusbild, men utan så mycket spridning upp eller ner.
Euro har en lins som ger relativt lång ljusbild med viss spridning.
Combo har de centrerade linserna som Spot och de yttre linserna som Flood och ger ett kombinerat brett närljus samt långsmalt fjärrljus.

Driving

Combo

Flood
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ARBETSBELYSNING
24W - 40W
Effektiva och energisnåla arbetslampor med blixtsnabb upptändning utan uppvärmningstid för flertalet användningsområden.
Färgtemperaturen ligger runt 6500K vilket ligger väldigt nära solljuset och uppfattas som mer bekvämt arbetsljus för ögat, än
den betydligt gulare halogenlampan, som har en sövande effekt vid långvarigt arbete.

LED Work 27W Mini Flood
Vårt minsta och smidigaste arbetsljus, populär även som backljus
eller instegsbelysning.
Jämförelsevärde på 5m: 140Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~30m
Diodeffekt: 9x3W (1700Lm)
Förbrukning: 1.1A vid 12.7V
Spänning: 10-30V
Skyddsklass: IP 67

Pris:

295:-

890 22046DT Flood

LED Work 24W Reflector Round Flood ECE-R10

Pris:

LED arbetsbelysning med framtidens reflektor teknik,
anpassar ljuset där det bäst behövs.
Använder mindre förbrukning än traditionell arbetsbelysning.
Jämförelsevärde på 5m: 123Lux
Räckvidd (0.25Lux): 112m
Diodeffekt: 16x1.5W (2300Lm)
Förbrukning: 0.9A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

495:-

890 22048DT Flood

LED Work 35W Flood ECE-R10
Kraftfull LED belysning med bred spridning och ordentligt djup i ljusbilden.

Störningsfri samt E-godkänd enligt reglemente R10.
Jämförelsevärde på 5m: 150Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~30m
Diodeffekt: 7x5W (3150Lm)
Förbrukning: 1.5A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

Pris:

595:-

890 22044DT Wide Flood

LED Work 40W Flood ECE-R10
Rejäl arbetsbelysning med kraftfulla 10W dioder som ger
lång räckvidd i kombination med bra bredd på ljuset.
Jämförelsevärde på 5m: 400Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~50m
Diodeffekt: 4x10W (2800Lm)
Förbrukning: 2.5A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

Pris:

1595:-

890 22066DT Wide Flood
Tfn: 08-556 333 35
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Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Alla våra arbetsstrålkastare levereras med Deutsch (även kallad DT-kontakt) snabbkontakter, som ni finner förmonterat på
bland annat den originalmonterade arbetsbelysningen på Volvo och Scania arbetsmaskiner.

ARBETSBELYSNING PRO
12W - 70W
Vår bästa arbetsbelysning finner du i PRO-serien med egenskaper som tex. OSRAM-dioder, aluminiumhus med lins i
polykarbonat och Deutsch snabbkontakt direkt i lampan. Frontstycket är dessutom i genomfärgad plast vilket förlänger lackens
livslängd och du slipper flagnade färg som annars är vanligt på belysning med aluminiumfront.
Fäste i rostfritt stål som är designat så att lampan kan justeras både i höjdled och djupled.
Störningsfria samt E-godkänd enligt reglemente R10.

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

LED Work PRO 12W Flood
Litet LED arbetsljus på 12W med OSRAM dioder som ger ett
behagligt arbetsljus med god spridning.
Levereras med två olika fästen för ökad flexibilitet.
Jämförelsevärde på 5m: 80Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~30m
Diodeffekt: 4x3W (1080Lm)
Förbrukning: 1.1A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

Pris:

795:-

890 22056DT Wide Flood

LED Work PRO 30W Flood

Pris:

LED arbetsljus på 30W med OSRAM dioder som ger ett behagligt arbetsljus med god spridning.
Bygger inte lika mycket i djup som 50W och 70W versionerna.
Jämförelsevärde på 5m: 220Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~40m
Diodeffekt: 10x3W (2700Lm)
Förbrukning: 1.65A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

1495:-

890 22057DT Wide Flood

LED Work PRO 50W Flood
Storebror till ovanstående på 50W med stor spridning och lång räckvidd.
Jämförelsevärde på 5m: 245Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~50m
Diodeffekt: 10x5W (4500Lm)
Förbrukning: 2.7A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

Pris:

1595:-

890 22054DT Wide Flood

LED Work PRO 70W Wide Flood

Pris:

1995:-

Kraftfullt arbetsljus på 70W med väldigt stor spridning tack vare sin speciella
floodlins som finfördelar ljuset nästan 180 grader framför lampan.
Jämförelsevärde på 5m: 140Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~40m
Diodeffekt: 14x5W (6300Lm)
Förbrukning: 4.17A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

890 22058DT Wide Flood
Tfn: 08-556 333 35
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BACKLAMPOR
10W - 18W
Komplettera bilen, fyrhjulingen eller arbetsmaskinen med effektiva LED backlampor och slipp backa in i hinder i mörkret med
onödiga plåtskador som följd.
Vi har olika varianter, beroende på vad du har för behov.
Då dessa lampor inte drar mycket ström, kan de med enkelhet kopplas in på befintliga backlampor utan extra reläer.

LED Rear Light 10W Slim Euro

Pris:

295:-

Extremt liten och smidig arbetslampa med små mått och dubbla 5W CREE XTE dioder,
som är väldigt populär exempelvis som backlampa , DRL eller för Enduro.
Jämförelsevärde på 5m: 220Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~40m
Diodeffekt: 2x5W (1000Lm)
Förbrukning: 0.4A vid 12.7V
Spänning: 10-30V
Skyddsklass: IP 67

890 22029DT Euro

LED Backljus 12W Wide Flood ECE-R23
Liten och smidig arbetslampa/backlampa med bred ljusbild.

E-godkänd som backljus enligt reglemente ECE-R23 samt störningsfri
enligt EMC ECE-R10.
Jämförelsevärde på 5m: 24Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~10m
Diodeffekt: 4x3W (1000Lm)
Förbrukning: 0.5A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 67

Pris:

495:-

890 22031 Wide Flood

LED Rear Light 15W Euro

Pris:

3W-dioderna på denna lampa, ger ifrån sig nästan
den dubbla effekten än för en liknande lampa,
vilket i kombination med prismalinserna gör denna till vår
kraftigaste backlampa med en räckvidd på nära 100m!
Jämförelsevärde på 5m: 250Lux
Räckvidd (0.25Lux): 92m
Diodeffekt: 5x3W (1350Lm)
Förbrukning: 0.7A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

495:-

890 22028DT Euro

LED Rear Light 18W Euro
”Klassikern” bland backlampor.
En av de vanligaste backlamporna på marknaden, dock är detta den
kraftigare varianten, till skillnad av många andra lågprisvarianter.
Jämförelsevärde på 5m: 150 Lux
Räckvidd (0.25Lux): 50m
Diodeffekt: 6x3W (1150Lm)
Förbrukning: 0.8A vid 12.7V
Spänning: 9-32V
Skyddsklass: IP 67

Pris:

395:-

890 22022DT Euro

Tfn: 08-556 333 35

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Fungerar givetvis även som exempelvis diskreta arbetslampor, extraljus på fyrhjulingen eller däcksbelysning på båten.

LED EXTRALJUS
LJUSRAMPER
Maximalt med ljus på minimal yta!

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Energisnåla LED ljusramper som fungerar som exempelvis extraljus eller arbetsbelysning till såväl entreprenadmaskiner, lastbilar, borr-riggar
och truckar, såväl som till personbilar, båtar och fyrhjulingar.
Då LED inte har någon fördröjning på upptändningen som exempelvis Xenon, så uppnås full ljusstyrka omedelbart vid tillslag.
Ljusbilden Combo kombinerar de bästa egenskaperna med både Flood-och Spot-linserna och ger en ljusbild med både bredd och längd på
ljuset och lyser upp det mesta framför fordonet.
Önskas istället längre räckvidd och en mer koncentrerad ljusbild i vägens blickfång, utan så mycket ströljus vid sidan av vägen, så skall en
ljusramp med reflektorteknik och ljusbild Driving väljas.

Ljusbild Combo

Ljusbild Driving

890 73002DT Combo

890 710044DT Driving

LED EXTRALJUS
LJUSRAMPER REFLEKTORTEKNIK RAKA
LED Slim Reflector Bar Driving R112
Minimalt designad LED ljusramp som tack vare sin reflektorteknik kan prestera lika bra eller bättre, än många större och kraftigare
ljusramper. Trots en låg diodeffekt, så har dessa miniramper ändå en lång räckvidd i förhållande till sin storlek.
Perfekt exempelvis för fordon med centralt placerad radar i grillen.
Godkänd som extraljus enligt reglemente ECE R112

890 71055DT LED Slim Reflector Bar 7" Driving R112

890 71056DT LED Slim Reflector Bar 14" Driving R112

Pris:

Pris:

1195:-

1495:-

Längd: 350mm
Jämförelsevärde på 5m: 2800Lux

Längd: 185mm
Jämförelsevärde på 5m: 1350Lux
Räckvidd (0.25Lux): 377m
Diodeffekt: 6x3W (1620Lm)
Förbrukning: 1.2A vid 12.7V
Skyddsklass: IP 68

Räckvidd (0.25Lux): 450m

Diodeffekt: 12x3W (3240Lm)
Förbrukning: 2.4A vid 12.7V
Skyddsklass: IP 68

LED Reflector 120W 19" DRL R112
Kraftfull och slimmad LED ljusramp med reflektorteknik och DRL-funktion.
Godkänd som extraljus enligt reglemente ECE R112
En prisvärd och mångfunktionell ljusramp som passar till de flesta fordon.
Justerbara underliggande monteringsfästen för enkel och mångsidig monteringsmöjlighet.
Jämförelsevärde på 5m: 4800Lux
Räckvidd (0.25Lux): 718m
Effekt: 12x10W (12000Lm)
Förbrukning: 6.4A vid 12.7V
Pris:
Spänning: 10-32V
Skyddsklass: IP 68

2995:-

Tfn: 08-556 333 35
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LED EXTRALJUS
LJUSRAMPER REFLEKTORTEKNIK BÖJDA

LED Curved Reflector DRL Lightbars

Reflektorns optik koncentrerar ljuset till områden där fordonets normala belysning inte räcker till. Ljusbilden Driving är bred och platt
precis som vägen, därmed minimeras ljusförluster upp i luften samt ner i närliggande vägbana som vid våt asfalt annars kan ge
bländande reflektioner.
Trots sitt minimala yttre, så levererar den en otrolig effekt, mycket tack vare den unika reflektortekniken i kombination med de kraftfulla
15W dioderna.
Genom PWM-teknik (Pulse Width Modulation) tänds och släcks LED-dioderna med en frekvens så hög att ögat inte hinner registrera ett
flimmer. Denna teknik används både för att kunna driva dioderna hårdare med en lägre värmeutveckling samt fungera som ett
effektreglerande elektronikskydd när lampan riskerar bli för varm. Detta höjer lampans prestanda och utökar livslängden.
E-godkänd och störningsfri enligt ECE-R10. EMC-avskärmad enligt EN55015.
Levereras med fästanordningar med möjlighet för både underliggande och sidomontage, samt stabilisatorstag.

890 71050DT LED Curved Reflector 60W Driving R10
Längd: 317mm
Diodeffekt: 4x15W (4300Lm)

Pris:

890 71051DT LED Curved Reflector 120W Driving R112
Längd: 560mm
Diodeffekt: 8x15W (86000Lm)

Pris:

890 71052DT LED Curved Reflector 180W Driving R10
Längd: 807mm
Diodeffekt: 12x15W (12900Lm)

Pris:

890 71053DT LED Curved Reflector 240W Driving R10
Längd: 1050mm
Diodeffekt: 16x15W (17300Lm)

Pris:

890 71054DT LED Curved Reflector 300W Driving R10
Längd: 1293mm
Diodeffekt: 20x15W (21600Lm)

Pris:

2495:3995:Sidomonterade fästen

5495:6995:8495:Underliggande fästen
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Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Förbättrad version av tidigare års testvinnare SEEKER, fast nu med inbyggt positionsljus i LED samt dubbla effekten!
LED-ramp med kraftfulla 15W dioder med reflektorteknologi och inbyggt positionsljus i slimmad design.
Reflektorteknologin optimerar ljusbilden och curved designen följer stilrent formen på många av dagens bilmodeller.

LED EXTRALJUS
LJUSRAMPER BÖJDA
Moderna former för moderna fordon.
Ljusramper i ett lätt böjt (curved) utförande som följer de flesta moderna bilarnas former och som därmed kan monteras så det nästan
framstår som om de vore integrerade i bilens front.

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Då ljusrampen är böjd, får man automatiskt en liten ”solfjädereffekt” och spridning av ljuset.
Alla våra ljusramper i Curved-utförande har ljusbilden Combo, som kombinerar Spotlinsens långa räckvidd med Floodlinsens bredd,
för att erhålla ett maximalt utnyttjat ljusflöde framför fordonet.

LED Lightbar Curved Prime
En väl presterande och högkvalitativ serie ljusramper i Curved utförande. CE-märkta och godkända enligt EMC ECE-R10 där 23” versionen
dessutom är R112 godkänd och därmed laglig att använda som extraljus på allmänna vägar.
Levereras med fästen både för sidomontage, samt underliggande, för olika monteringsmöjligheter.
Spänning: 9-60V
Skyddsklass: IP 67

890 76005DT LED Lightbar Curved Prime 18" 90W R10
Längd: 450mm
Pris:
Jämförelsevärde på 5m: 2900Lux
Diodeffekt: 9x10W (9000Lm)
Förbrukning: 8.2A vid 12.7V

1995:-

890 76006DT LED Lightbar Curved prime 23" 120W R112
Längd: 582mm
Pris:
Jämförelsevärde på 5m: 2200Lux
Diodeffekt: 12x10W (12600Lm)
Förbrukning: 9.3A vid 12.7V

2495:-

890 76007DT LED Lightbar Curved Prime 42" 210W R10
Längd: 1050mm
Pris:
Jämförelsevärde på 5m: 2400Lux
Diodeffekt: 21x10W (18000Lm)
Förbrukning: 14.6A vid 12.7V

4495:-

890 76008DT LED Lightbar Curved Prime 50" 270W R10
Längd: 1277mm
Pris:
Jämförelsevärde på 5m: 2100Lux
Diodeffekt: 27x10W (21600Lm)
Förbrukning: 15.7A vid 12.7V

5495:-

(Jämförelsevärdet blir lite missvisande på dessa ramper, på grund av ”solfjädereffekten”, då en längre ramp får en större
vinkel på ljuset och därmed en mindre koncentration på kort avstånd, men samtidigt en betydligt bredare ljusbild i gengäld)

Följer formen på många av dagens fordon

10W CREE dioder för maximal räckvidd och med
kombinerade Flood och Spotlinser för optimal ljusbild
Tfn: 08-556 333 35
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LED EXTRALJUS
LJUSRAMPER RAKA

Vår mest slimmade LED Lightbar med en höjd på endast 41mm.
Ljusbilden är Combo, vilket ger en väldigt bred ljusbild men har ändå en räckvidd på nästan 700m
som överträffar många liknande ljusramper som
har ljusbilden spot.
Jämförelsevärde på 5m: 3500Lux
Räckvidd (0.25Lux): 572m
Diodeffekt: 20x5W (7500Lm)
Pris :
Förbrukning: 5.2A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
890 71043DT Combo
Skyddsklass: IP 68

3495:-

LED Lightbar Slim Prime 22” 100W Combo

Pris :

2495:-

890 71013DT Combo

Ett slimmat och prisvärt ljustillskott med en höjd på endast 45mm.
Perfekt där en extra diskret montering önskas.
"Budgetvarianten" av 890 71043DT Slim Pro från SAE.
Jämförelsevärde på 5m: 780Lux
Räckvidd (0.25Lux): 368m
Diodeffekt: 20x5W (5800Lm)
Förbrukning: 4.6A vid 12.7V
Spänning: 9-32V
Skyddsklass: IP 67

LED Lightbar Xtreme 20” 240W Combo
Vår kraftigaste ljusramp i regskyltslängd med
dubbla rader 10W CREE dioder på totalt 240W
som ger hela 21600 teoretiska Lumen!
Stor spridning och lång räckvidd.
(Finns även med ljusbilderna Spot och Flood)
Jämförelsevärde på 5m: 5200Lux (Combo)
Räckvidd (0.25Lux): 686m (Combo)
Diodeffekt: 24x10W (21600Lm)
Förbrukning: 15.4A vid 12.7V
Spänning: 9-70V
Skyddsklass: IP 68

Pris :

3995:-

890 73000DT Spot
890 73001DT Flood
890 73002DT Combo

LED Lightbar Xtreme Mini
Pris :

1495:-

Pris :

1995:-

Tfn: 08-556 333 35

890 73005DT 5” 40W Spot
890 73006DT 5” 40W Flood

890 73007DT 8” 80W Spot
890 73008DT 8” 80W Flood
890 73009DT 8” 80W Combo

www.startmotor.se

Nu finns vår populära Xtreme-ramp även
i två kortare versioner, perfekt tex. på
fordon med adaptiv farthållare där
det sitter en radar monterad i mitten
av fronten och därför ej tillåter
en lång ljusramp framför.
Det dubbelradiga utförandet gör
ändå dessa ramper kraftfullare än
många vanliga enkelradiga
ljusramper i regskyltslängd.

e-mail: info@startmotor.se

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

LED Lightbar Slim Pro 22" 100W Combo R112

LED EXTRALJUS
STRÅLKASTARE
Extraljus med effektiv LED i traditionellt utförande
Om original helljus inte räcker till så kan en lösning vara att komplettera med extraljus.

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

LED ger ett relativt långt ljusflöde med stor bredd i ljusbilden med låg strömförbrukning, lång livslängd och små inbyggnadsmått.
Då LED inte har någon fördröjning på upptändningen som exempelvis Xenon, så uppnås full ljusstyrka omedelbart vid tillslag.
Komplettera med exempelvis frontbåge och kopplingsreläer som vi även har i vårt sortiment.

LED Light 35W 5” Spot
Kraftfullt extraljus med gjuten aluminiumstomme och kraftiga 5W CREE dioder.
Ger trots sitt lilla format, ett extra tillskott till original helljus med en räckvidd på ca: 378m.
Perfekt ifall det är ont om plats eller tex. för montering innanför grillen.
Ljusbild Spot: lång och smal ljusbild, men ändå tillräckligt bred för att belysa hela vägbanan.
Referenstal 12.5
Jämförelsevärde på 5m: 2400Lux
Räckvidd (0.25Lux): 378m
Diodeffekt: 7x5W (3486Lm)
Förbrukning: 2.0A vid 12.7V
Pris :
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

1595:-

890 62014DT Spot

LED Light 70W 6” Combo
Litet och kompakt kraftpaket med stort register!
Ljusbild Combo: Spot linser för lång räckvidd i kombination med
Flood linser för att även uppnå bredd på ljusbilden.
Referenstal 17.5
Jämförelsevärde på 5m: 2800Lux
Räckvidd (0.25Lux): 496m
Diodeffekt: 7x10W (6800Lm)
Förbrukning: 4.0A vid 12.7V
Spänning: 9-36V
Skyddsklass: IP 68

Pris :
890 62015DT Combo

2195:-

LED Light 150W 9” ECE R112
Kraftfullt och rejält extraljus med gjuten aluminiumstomme och kraftiga 5W CREE XTE
dioder.
Godkänd som extraljus enligt reglemente ECE R112, referenstal 45.
Ljusbild Spot.
Referenstal: 45
Jämförelsevärde på 5m: 6300Lux
Räckvidd (0.25Lux): 1120m
Diodeffekt: 30x5W (13000m)
Förbrukning: 6.2A vid 12.7V
Pris :
Spänning: 10-30V
Skyddsklass: IP 68

2495:890 62019DT Spot

Tfn: 08-556 333 35

www.startmotor.se

e-mail: info@startmotor.se

VARNINGSLJUS
INVÄNDIGT & INFÄLLT MONTAGE
LED Blixtljus
Är du i behov av varningsljus, så har vi flertalet olika lösningar för dig.
Vi har blixtljusramper för fast takmontage, eller mobila lösningar med magnetfäste.

Eller du kanske vill ha dolt montage i strålkastare eller i grillen, då löser vi det också.

LED Blixtljusmoduler Mini
Mini LED moduler med fästclips för montering exempelvis i grillen mm.
Levereras i grundpaket om 4 eller 8 moduler.
Kan byggas ut upp till 16 moduler. Kabellängd: ~60cm
Finns i gult, blått och vitt utförande, transparent glas i avstängt läge.
Går att fås i både 12V samt 24V utförande, ange detta vid beställning.
Extramoduler för utbyggnad samt förlängningskablar på 6m
eller 10m finns som tillval.

Pris från:

995:-

LED Blixtljus Minimoduler
890 32002 4 Moduler Gul 995:890 32002B 4 Moduler Blå 995:890 32002V 4 Moduler Vit 995:890 32003 8 Moduler Gul 1395:890 32003B 8 Moduler Blå 1395:890 32003V 8 Moduler Vit 1395:-

Blixtljus 2X6LED Windshield
För vindrutemontage med sugproppar.
Finns med gult eller vitt ljus, eller i
Dualutförande med valmöjligheten att
växla mellan gult och blått eller vitt ljus.
12V

Pris från:

995:-

Blixtljus Windshield
890 30001 Gul 995:890 30001GV Dual Gul/Vit 1295:890 30001GB Dual Gul/Blå 1295:-

LED Blixtljus 3LED ECE R65 rund
Litet effektivt och extremt kraftfullt blixtljus för dold eller diskret montage,
antingen utanpåliggande eller infälld i exempelvis grillen,
stötfångare, backspegel, kaross mm.
25mm monteringshål vid infälld montering.
Kan även monteras med vinkelfäste som finns som tillbehör.
Finns även med blått ljus.
12/24V

Pris:

890 35010 Vinkelfäste
Tfn: 08-556 333 35

www.startmotor.se

795:-

890 35009 3LED Gul
e-mail: info@startmotor.se

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Behöver du komplettera befintlig takramp eller kanske bara vill ha en diskret installation,
så har vi tex. små blixljusmoduler för planmontage på karossen eller på insidan av vindrutan.

LED VARNINGSLJUS
VARNINGSLJUS PLANMONTAGE
LED Blixtljus Slimline S6
Tunna och smidiga blixtljus för planmontage som endast bygger knappt 1 centimeter på höjden.
Störningsfri samt E-godkänd enligt reglemente R10.
Hus i aluminium och klar lins i polykarbonat.
Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

890 32011 LED Blixtljus Slimline S6 ECE R65

890 32010 LED Blixtljus Slimline S6 ECE R10

Pris :

595:-

Pris :

995:-

LED: 6x0.5W
Blixtmönster: 19 st olika
Spänning: 10-30V
Mått(BxHxD) : 113 x 28 x 9mm
Kabel: 2 m
IP67
Godkänd enligt ECE R10

LED: 3 W x 6 dioder
Blixtmönster: 20 st olika
Spänning: 12-24 V
Mått(BxHxD) : 113 x 28.4 x 9.2mm
Kabel: 2 m
IP68
Godkänd enligt ECE R65 och R10

LED VARNINGSLJUS
BLIXTLJUSRAMPER ALUMINIUM

Pris från:

9995:-

890 45007 1000mm

LED Blixtljusramp Alu ECE R65
Slimmade och stryktåliga varningsljusramper i aluminium med klar lins i polykarbonat samt dag/nattläge.
Störningsfri samt E-godkänd enligt ECE R65 och R10.
Levereras med takfästen och manöverpanel.
Dimensioner (BxH): 107x44mm
Höjd inkl. fäste: 90mm
Multivolt 12-24V

890 45007 1000mm 9995:890 45008 1240mm 10995:890 45009 1475mm 11995:890 45010 1640mm 12995:890 45011 1950mm 13995:Levereras med smidig manöverpanel för samtliga funktioner
Tfn: 08-556 333 35

www.startmotor.se

LED VARNINGSLJUS
BLIXTLJUSRAMPER BLACKLINE

890 45002 922mm

Pris från:

890 49000 Kontrollbox 12V
Kontrollbox finns som extrautrustning ifall ciggplugg ej önskas
OBS! Fungerar enbart för 12V montage.

Pris :

4995:-

395:-

Kraftfulla LED varningsljusramper i lågprofil med godkänd ECE R65 märkning.
Levereras med anslutning och manövrering via cigguttaget.
6 kraftiga 1W-LED per modul med spegelreflektor för maximal spridning och effekt.
388mm rampen levereras med magnetfäste, övriga med ben för fast montage.
Dimensioner (BxH): 305x72mm
Höjd inkl. fäste: 121mm
Multivolt 10-30V .

Levereras med anslutning för
strömmatning och manövrering via cigguttaget

890 45000 388mm (med magnetfäste) 2995:890 45001 694mm 4995:890 45002 922mm 6245:890 45003 1149mm 7495:890 45000 388mm med magnetfot

890 45004 1400mm 9995:890 45005 1600mm 12495:-

Pris :

2995:-

LED VARNINGSLJUS
ROTATIONSLJUS BLACKLINE
LED Blixtljus Blackline Beacon mini
Runt LED "saftblandar" blixtljus .

Störningsfri samt E-godkänd enligt ECE R65 och R10.
10 olika inbyggda ljusmönster, innehåller roterande mönster
Spänning: 12-24V

Pris :

995:-

890 35014 Planmontage
Tfn: 08-556 333 35

Pris :

Pris :

890 35015 Stångmontage

890 35016 Magnetfäste

1095:-

www.startmotor.se

1195:-

e-mail: info@startmotor.se

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

LED Blixtljusramp Blackline ECE R65

ÖVRIGT
SÖKARLJUS
LED Remote Searchlight 50W

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

Sökarljus med trådlös IR fjärrstyrning. Roterbar 360° och tiltbar 120°.
Monteras via det löstagbara skruvfästet, eller via den alternativa
magnetfoten vilket gör sökarljuset väldigt mobilt.
Strömförsörjning via ciggarettplugg, antingen i 12V eller 24V.
Räckvidd ca: 300m
Fungerar lika bra på fyrhjulingen som på arbetsmaskinen,
eller varför inte ta med på jaktpasset?
Finns även i vitt utförande, populärt exempelvis på båtar.
Jämförelsevärde: 4500Lux
Räckvidd (0.25Lux): ~300m
Diodeffekt: 10x0W (7200Lm)
Förbrukning: 3.4A vid 12.7V
Spänning: 12V -24V
890 82010 Marine
Skyddsklass: IP 68

Pris:

1995:-

890 62010 Svart

MONTERING
BELYSNINGSBÅGAR, FÄSTEN MM.
Frontbågar, minibågar, fästen och reläsatser
För att underlätta monteringen av belysning på ditt fordon, kan vi erbjuda ett stort urval av olika fästen och monteringstillbehör.
Vi lagerför flertalet olika frontbågar i universalutförande som fästes bakom registreringsskylten för montering av extraljus.
Vi har belysningsfästen i flera olika utföranden och dimensioner för extraljus och arbetsbelysning ifall du önskar
montera belysning exempelvis på frontbåge, takbåge eller liknande.
För inkoppling har vi bland annat relästaser i flera olika utföranden, interface för Canbus, störningsfilter, PDC-pads för parkeringssensorer
mm.

Prisexempel:

495:-

Prisexempel:

795:-

Minibåge Basic universal i aluminium
Regskyltsfäste för ljusramper

Prisexempel:

Prisexempel:

245:-

Belysningsfäste X-Clamp
Tfn: 08-556 333 35

1245:-

Canbus Interface för helljus
www.startmotor.se

e-mail: info@startmotor.se

ÖVRIGT SORTIMENT
DIVERSE

Övriga produkter
Utöver de produkter vi visar upp i denna katalog, så har vi även produkter i flertalet andra produktkategorier.
Söker du utbyteslampor, diodlampor, ficklampor, kablar, reläer, styling, mm. finner du även det hos oss.

En original halogenlampa för halvljus ger ca: 1000Lumen. Våra LED lampor ger upp till 8000Lumen kritvitt ljus med en helt
godkänd ljusbild. Dock kan ljusbilden och räckvidden skilja sig från fordon till fordon, beroende på hur reflektorn eller
projektorn är utformad.
Det finns lampor avsedda för antingen hel- eller halvljus eller för lampor med både hel– och halvljusfunktion i samma lampa.
På vissa fordon där originallampan först fästes i en adapter som sedan monteras på strålkastaren, passar dock ej dessa lampor
då kylanordningen i bakkanten av lampan omöjliggör denna montering.

LED Utbyteslampor
Är du trött på att behöva byta ut glödlamporna hela tiden eller kanske bara vill ha vitare ljus till
regskylten? Vi har LED utbyteslampor i flertalet sockelstorlekar för de flesta funktionerna, men
även tex. LED Tailgate med position, stop och blinkersfunktion, LED Eagle Eye bultar med kraftigt
sken, LED Plasma Glow Flex Tube med DRL och blinkers mm.

Marinbelysning
Om du vill ha lite bättre belysning till din båt, så har vi även ett sortiment i vitt utförande
framtaget speciellt för marin miljö.
Vår energisnåla och effektiva LED-belysning har lång livslängd och låg förbrukning och
passar exempelvis som belysning på däck, i maskinrummet, på badbryggan, i masten mm.
Vi är nu även generalagent i Sverige för NauticLEDs högkvalitativa marinbelysning.

Diverse
Vi har mer i belysningsväg utöver det som presenterats här.
Titta gärna in på www.startmotor.se och utforska vårt sortiment där, eller besök oss i vår
butik i Nacka. Där finner du mer produkter som kanske kan intressera dig, som exempelvis
ficklampor, varningspuckar, inkopplingsmaterial, fästen mm. samt dagsaktuella priser.
Här hittar du även fyndvaror och klipp till extra låga priser, exempelvis utgående sortiment,
demoex, tillfälliga partier mm.

Tfn: 08-556 333 35

www.startmotor.se

e-mail: info@startmotor.se

Angivna priser är ordinarie pris inkl. moms och utan ev. rabatter eller kampanjer och kan komma att ändras. För aktuella priser se www.startmotor.se

LED Konvertering

-en specialist räckerOBS! VI HAR FLYTTAT!
Numera finns vi på Vindkraftsvägen 8, Port 4,
135 70 Stockholm
(”Skrubbatriangeln” i Tyresö)
Hela vårt belysningssortiment finns även på:
www.startmotor.se
Där går det även bra att beställa
Ni når oss även via e-post:
info@startmotor.se
eller via telefon:
08-55633335

x

Skrubba

Trollbäcken
BRA KVALITET
SNABBA LEVERANSER
TILL RÄTT PRIS

