LAMPOR

- BLI SEDD MED LAMPOR FRÅN BEVOLA

OSRAM

KVALITETSLAMPOR
BRETT LAMPSORTIMENT
På BEVOLA strävar vi alltid efter att uppfylla kundens önskemål och behov. Vi har fokus på hög
kvalitet och användarvänlighet.
”Det är alltid en god idé att göra det klart

för dig själv vilket behov du har. Om du är i
tvivel, kontakta en specialist.”
Våra helljus uppfyller de godkännanden såsom
ECE-R112 och EMC: ECE-R10 som lagen föreskriver.
Dessutom har våra lampor upp till 5 års garanti.
Produktprogrammet består bl.a. av:
• Helljus
• Arbetsbelysning
• Blixtljus
• Backljus
• Bakljus
• Strålkastare
• Sidomarkeringsljus
• Tillbehör

Vårt stora produktprogram innehåller lampor från
märken som RIGID, OSRAM, NORDLYS, LUCIDITY m.fl.

Artikelnr 432028

Om du inte kan hitta det du behöver, kontakta vår
kundservice. De är redo att hjälpa dig.
Innan du köper lampor bör du överväga följande:
• Hur mycket ljus du behöver
• Hur många lumen du behöver
• Hur ska de se ut?
• Hur stor roll spelar robusthet, kvalitet och hållbarhet för dig?
• Hur stort område ska lysas upp?
• Ska ljuset spridas eller ska det vara koncentrerat?
• Hur högt IP-skydd behöver du?
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OSRAM LAMPOR
Många känner till varumärket OSRAM, kanske främst
från ljuskällor till hemmet. Den orange logotypen är
lätt att känna igen, liksom kvaliteten.
BEVOLA lagerför hele OSRAMs sortiment inom LED-arbetsbelysning, -helljus och -backljus.
För närvarande består programmet av ca 25 utvalda
lampor, men det expanderar ständigt, särskilt i takt
med att OSRAM utvecklar och förnyar sig hela tiden.

Egenskaper:
•

Hög kvalitet

•

Stort ljusutbyte

•

Låg strömförbrukning

•

Hög IP-klassning

•

DT-kontakt på alla lampor (vattentät)

•

Upp till 635 m ljusavstånd vid 1 LUX

•

Alla godkännanden i EU

Hitta fler lampor på www.bevola.se eller läs mer om
OSRAM på www.bevola.se/brands/osram

NORDLYS®

RIGID
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RIGID LAMPOR
RIGID LED-lampor är kända som det ultimata inom
LED-belysning för transportsektorn.
Alla produkter är designade, tillverkade och testade
i USA enligt ISO 9001:2008 med stort fokus på robusthet, pålitlighet, funktionalitet och inte minst ljusutbyte.
Sedan 2005 har RIGID producerat E-märkta lampor för
den europeiska marknaden.

NORDLYS LAMPOR
Egenskaper:
•

Upp till 50 000 timmars livslängd

•

DC 9-36 V

•

IP68-klassade

•

RoHS-klassade

•

Skyddade mot över- och underspänning

•

Skyddade mot RFI/EMC

•

Integrerat termiskt styrsystem

•

Patenterad teknik

Hitta fler lampor på www.bevola.se

NORDLYS omfattar bl.a. lampor och elektriska komponenter som är tillverkade för transportindustrin. Det
inkluderar varumärken som Dasteri, Lucidity, OSRAM,
Was och många fler.

Egenskaper:
•

Testade i nordiskt klimat

•

Hög effekt

•

Förträfflig byggkvalitet

Produktsortimentet är brett och omfattar alla typer av
lampor. Från fram- och bakljus till reflexer och interiörbelysning.

•

Låg strömförbrukning

•

Lätta att installera

•

Miljövänligt producerade

Ljusets kvalitet och design har noggrant valts ut.

•

Minst 2 års garanti

•

Teknisk support tillgänglig

Hitta fler lampor på www.bevola.se

LUCIDITY

GYLLE
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LUCIDITY LAMPOR
Lucidity har mer än 40 års erfarenhet inom produktutveckling och innovation. Deras produkter säljs över
hela världen.
Deras produkter är av hög kvalitet och lever upp till
många av kundernas behov.
BEVOLA lagerför bl.a. bakljus, back-/dimljus och arbetsbelysning från Lucidity.
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GYLLE LAMPOR
Egenskaper:
•

EU-godkända

•

IP67/IP69K

•

Back-/bak-/dimljus m. ProRing

•

Arbetsbelysning: Flood

Hitta fler lampor på www.bevola.se

Gylle är ledande inom positions- och sidomarkeringsljus med gummiarm.
De var en av de första som fick sina produkter med
vita LED e-märkta.
Fokuset är på att behålla sin marknadsposition, lyssna
på kundernas behov och skräddarsy produkterna efter
deras önskemål och krav.

Egenskaper:
•

Klassisk design

•

Välkänd hög kvalitet

•

12/24 V

•

Vit LED e-märkt

Hitta fler lampor på www.bevola.se

JOKON

DIVERSE LAMPOR
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JOKON LAMPOR
Lamporna från Jokon är av hög kvalitet och Jokon har
ett mycket stort utbud av lampor till fordon.
Vi är återförsäljare av Jokons dim-, back- och bakljus.
Därutöver kan du också få en komplett RF Jokon ljusramp hos oss.
Många fler spännande lampor är på väg in i vårt lampsortiment.

DIVERSE LAMPOR
Egenskaper:
•

EU-godkända

•

IP67

•

Dim-/back-/bakljus m. kromkant

Hitta fler klimatanläggningar på www.bevola.se

BEVOLA har många andra kända lampmärken i vårt
sortiment.
Det är ett av våra stora produktprogram som hela
tiden utvidgas. Vi strävar efter att lamporna inte bara
har hög kvalitet och lång livslängd, utan också att de
är EU-godkända och inte minst kan klara de nordiska
förhållandena.
Du hittar många fler lampor på www.bevola.se
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LJUSFUNKTION

TILLBEHÖR
Artikelnr 400700

Artikelnr 431982

Artikelnr 198048

Artikelnr 410006

Artikelnr 434040
Artikelnr 420004
Hitta mer tillbehör på www.bevola.se

KUNDSERVICE				

FÖRSÄLJNINGSTEAM

BEVOLA SVERIGE A/S
För mer information kontakta kundservice på:

							
Telefon
E-post 		

JAN WALLERMARK

JONAS HJALMARSSON

0470 75 27 50
order@bevola.se

								JÖRGEN JENSEN

PER-OLA JOHANSSON

Ljus- & elkomponenter

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR
Sedan starten 1968 har BEVOLA arbetat med att kunna
erbjuda kvalitetsprodukter för karosseri, lastbilar,
släpvagnar och semitrailers. Utöver det globala
inköpskonceptet, som omfattar mer än 6500 varunummer,
har BEVOLA sin egen utveckling och produktion av en
mängd produkter och lösningar för montering på lastbilar
på den nordiska marknaden.
Bland produkterna och lösningarna är BEVOLA särskilt känd
för, bland annat följande:
• BevoBox™ – verktygslådor i otaliga varianter och av hög
kvalitet
• BevoGrip™ – sandspridare, speciellt utformad för den
nordiska marknaden
• BevoPlan™ – ett optimalt koncept för bättre användning
av lasplanet
• BevoNac™ – ett starkt axelkoncept som säkerställer lång
livlängd, mindre underhåll och mer stabil trafik

BevoNac™ axlar & bromsar
BevoBox™ verktygslådor & tillbehör
BevoGrip™ & RotoGrip
Kopplingsmaterial & stödben
Uppbyggnadskomponenter
Lastsäkring, ADR & skyltar
Exteriör, interiör & avgas
Hydraul & dieseltankar
aluminium
Ljus- & elkomponenter
Pneumatik & bromskomponenter

KONTAKTA BEVOLA

Vår kundservice och säljere är redo att hjälpa
dig hitta produkterna, som passar dina specifika
behov.
Tel: 0470 75 27 50
E-post: order@bevola.se
A/S BEVOLA
Moränvägen 12
352 45 Växjö
www.bevola.se
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