LYGTER

- BLIV SET MED LYGTER FRA BEVOLA

OSRAM

KVALITETSLYGTER
BREDT LYGTEPROGRAM
Hos BEVOLA bestræber vi os på at efterleve kunders
ønsker og behov. Vi går efter høj kvalitet og brugervenlighed.
”Det er altid en god idé at gøre op med dig

selv hvad behovet er. Hvis du er i tvivl, så
kontakt en specialist.”

Vores fjernlys opfylder de godkendelser såsom
ECE-R112 og EMC: ECE-R10, som loven foreskriver.
Deruodver så har vores lygter op til 5 års garanti.
Produktprogrammet består bl.a. af:
• Fjernlys
• Arbejdslygter
• Blitzlygter
• Baklygter
• Baglygter
• Forlygter
• Sidemarkeringslygter
• Tilbehør

Vores store produktprogram indeholder lygter fra
brands som RIGID, OSRAM, NORDLYS, LUCIDITY m.fl.

Varenr. 432028

Kan du ikke finde det du har brug for, kontakt vores
kundeservice, de står klar til at hjælpe dig.
Inden du køber lygter, overvej flg.:
• Hvor meget lys du har brug for
• Hvor mange lumen du ønsker
• Hvordan skal de se ud?
• Hvor stor en rolle spiller robusthed, kvalitet og
holdbarhed for dig?
• Hvor stort et område skal oplyses?
• Skal lyset spredes eller skal det være koncentreret?
• Hvor høj en IP-beskyttelse har du brug for?

Varenr. 432034

Varenr. 432026

Varenr. 432036

Varenr. 432032

OSRAM LYGTER
Mange kender brandet OSRAM, måske mest fra lyskilder til hjemmet. Det orange logo er genkendeligt og
det er kvaliteten også.
BEVOLA lagerfører hele OSRAMs sortiment indenfor LED
arbejds-, fjern- og baklygter.
Lige nu består programmet af ca. 25 udvalgte lygter,
men det udvides hele tiden, især i takt med, at OSRAM
udvikler og fornyer sig hele tiden.

Egenskaber:
•

Høj kvalitet

•

Stort lys udbytte

•

Lavt strømforbrug

•

Høj IP rating

•

DT connector på alle lygter (vandtæt)

•

Op til 635m i lysdistance ved 1 LUX

•

Alle godkendelser i EU

Find flere lygter på www.bevola.dk eller læs mere om
OSRAM på www.bevola.dk/brands/osram

NORDLYS ®

RIGID

Varenr. 431308

Varenr. 498750
Varenr. 431132
Varenr. 498700

Varenr. 431433
Varenr. 431434

Varenr. 498742
Varenr. 431052
Varenr. 498797

Varenr. 431120

Varenr. 498760
Varenr. 431110
Varenr. 431058

RIGID LYGTER
RIGID LED lygter er kendt som det ultimative indenfor
LED belysning til transportsektoren.
Alle produkter er designet, fremstillet og testet i USA
i henhold til ISO 9001:2008 med stort fokus på robusthed, pålidelighed, funktionalitet og ikke mindst
lysudbytte.
Siden 2005 har RIGID produceret E-mærkede lygter til
det europæiske marked.

NORDLYS LYGTER
Egenskaber:
•

Op til 50.000 timers livscyklus

•

DC 9-36V

•

IP68 klassificeret

•

RoHS klassificeret

•

Beskyttet mod over- og underspænding

•

Beskyttet mod RFI/EMC

•

Integreret termisk styringssystem

•

Patenteret teknologi

Find flere lygter på www.bevola.dk

NORDLYS omfatter bl.a. lygter og elektriske komponenter, der er fremstillet til transportindustrien. Det
inkluderer brands såsom Dasteri, Lucidity, OSRAM, Was
og mange flere.

Egenskaber:
•

Testet i nordisk klima

•

Høj effekt

•

Fremragende byggekvalitet

Produktsortimentet er bredt og omfatter alle former
for lygter. Fra for- og baglygter til reflekser og interiør
belysning.

•

Lavt strømforbrug

•

Let at installere

•

Miljøvenligt produceret

Lygternes kvalitet og design er nøje udvalgt.

•

Minimum 2 års garanti

•

Teknisk support til rådighed

Find flere lygter på www.bevola.dk

LUCIDITY

GYLLE
Varenr. 498035

Varenr. 433046

Varenr. 430686
Varenr. 432154

Varenr. 433044

Varenr. 432158

Varenr. 433045
Varenr. 430354
Varenr. 430690

LUCIDITY LYGTER
Lucidity har mere end 40 års erfaring indenfor produktudvikling og innovation. Deres produkter er solgt til
hele verden.
Deres produkter er af høj kvalitet og lever op til mange
af kundernes behov.
BEVOLA lagerfører bl.a. baglygter, bak-/tågelygter og
arbejdslygter fra Lucidity.

Varenr. 433068

GYLLE LYGTER
Egenskaber:
•

EU-godkendte

•

IP67 / IP69K

•

Bak-/bag-/tågelygte m. ProRing

•

Arbejdslygter: Flood

Find flere lygter på www.bevola.dk

Gylle er førende indenfor positions- og sidemarkeringslygter med gummiarm.
De var som én af de første til at få deres produkter
med hvide LED e-mærket.
Fokuset er på at fastholde deres markedsposition, lytte
til kundernes behov, og skræddersy produkterne til
deres ønsker og krav.

Egenskaber:
•

Klassisk design

•

Velkendt høj kvalitet

•

12/24V

•

Hvid LED e-mærket

Find flere lygter på www.bevola.dk

JOKON

DIVERSE LYGTER
Varenr. 432104
Varenr. 432135

Varenr. 900120

Varenr. 430663

Varenr. 432142

Varenr. 430567

Varenr. 430660
Varenr. 430664

JOKON LYGTER
Lygterne fra Jokon er af høj kvalitet,og har et meget
bredt udvalg af lygter til køretøjer.
Vi er forhandler af Jokons tåge-, bak- og baglygter.
Derudover kan du også få en komplet RF Jokon lygtebom hos os.
Der er mange flere spændende lygter på vej til vores
lygteprogram.

DIVERSE LYGTER
Egenskaber:
•

EU-godkendt

•

IP67

•

Tåge-/bak-/baglygter m. krom kant

Find flere klimaanlæg på www.bevola.dk

BEVOLA har mange andre velkendte lygtebrands i
vores sortiment.
Det er et vores store produktprogrammer som hele
tiden udvides. Vi stræber efter, at lygterne ikke kun
er af høj kvalitet og lang levetid, men også, at de er
EU-godkendte og ikke mindst kan klare de nordiske
forhold.
Du finder mange flere lygter på www.bevola.dk

Varenr. 432130

LYS-FUNKTION

TILBEHØR
Varenr. 400700

Varenr. 431982

Varenr. 198048

Varenr. 410006

Varenr. 434040
Varenr. 420004
Find mere tilbehør på www.bevola.dk

KUNDESERVICE				

SALGSTEAM

A/S BEVOLA
For mere information kontakt kundeservice på:
Telefon
Mail 		

+45 57 66 00 00						STEFFAN SVEISTRUP
salg@bevola.dk						SALGSCHEF, DK

										PETER NØRLUND ØSTERBY
										SÆLGER

Lys- & elkomponenter

PRODUKTER OG LØSNINGER
Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at kunne
tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af lastebiler,
hængere og trailere. Udover et globalt indkøbskoncept,
som omfatter mere end 6500 varenumre, har BEVOLA
egen udvikling og produktion af en række produkter
og løsninger til montering på lastbiler på de nordiske
markeder.
Blandt de produkter og løsninger BEVOLA er specielt kendt
for, kan nævnes:
• BevoBox™ – verktøjskasser i utallige variationer og høj
kvalitet
• BevoGrip™ – sandstrøer, specielt udviklet til det
nordiske marked
• BevoPlan™ – et optimalt koncept til bedre utnyttelse af
ladbunden
• BevoNac™ – et stærkt akselkoncept som sikrer lang
levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil kørsel

BevoNac™ aksler & bremser
BevoBox™ værktøjskasser & tilbehør
BevoGrip™, RotoGrip & snekæder
Koblingsmaterial & støtteben
Opbygningskomponenter
Lastsikring, ADR & skilte
Eksteriør, interiør & udstødning
Hydraulik & brændstoftanke
Aluminium
Lys- & elkomponenter
Pneumatik & bremsekomponenter

KONTAKT BEVOLA

Vores kundeservice og sælgere sidder klar til
at hjælpe dig med at finde de produkter, som
passer til netop dit behov.
Tlf: +45 57 66 00 00
E-mail: salg@bevola.dk
A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted
www.bevola.dk
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