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LINE LIGHT 2-POST

2 x 96 SMD LED’er 
189 lm/W

2 x 1250 lumen 

2 x 2000 lux@0,5 m

75° spredningsvinkel

24 W

IK07

IP65

2 x Ø25 x 770 mm

• Passer til alle tosøjlede lifte, herunder også mobile  

søjlelifte uanset type.

• Designet til montage på eksisterende lifte

• Integreret del af liften

• Nem og ukompliceret montage

• Ingen borehuller i liftkonstruktionen

• Inkl. STEPLESS DIMMER funktion

LINE LIGHT 2-POST er en universel alt-i-en belysningsløsning, der 
passer til alle 2søjlede lifte, herunder også mobile søjlelifte uanset 
type. Løsningen bliver en integreret del af liften og montagen er 
nem og ukomliceret. Man undgår at bore i liftkonstruktionen og 
får en fuldstændig fleksibel løsning, der altid er klar og ved  
hånden, når der er brug det.

Sammenlignet med den tidligere version er LINE LIGHT 2 POST 
blevet opgraderet fra 600 til 1250 lumen og giver langt mere lys 
end traditionelle 36-Watts lysstofrør. Den koncentrerer lyset i  
en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding  
under arbejdet. Det betyder at lampen kan drejes for at opnå den 
optimale belysningsvinkel og oplyse hele arbejdsområdet, uden at 
blænde mekanikeren. 

Den er konstrueret af et lukket ekstruderet akrylprofil (PMMA) 
med en indbygget prisme, der indeholder et PCB LED-bånd og 
endestykker i sort anodiseret aluminium. Den er ekstremt robust, 
stødsikker og vandtæt (IP67) så den kan tåle værkstedets våde og 
beskidte miljø. LED’ernes tekniske levetid er mindst 100.000 timer.

LINE LIGHT 2 POST består af 2 stk. LINE LIGHT 75 belysningsenhe-
der med 96 SMD LED’er, Ø25 x 770 mm inkl. 8-m kabel, 1 stk. 25-W 
strømforsyning med 5 m kabel og LINE LIGHT dimmer. Med 5-m 
spiralkabel kan lampen nemt anvendes til oplysning rundt om hele 
bilen, eller den kan anvendes som inspektionslampe til motorrum-
met hjulkasserne.

LINE LIGHT til tosøjlede lifte og mobile søjlelifte

LINE LIGHT 2-POST
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