
Utmerket lysstyrke Mer enn dobbel så lang levetid Svært høy vibrasjonsmotstand
Mer lys gjør at du kan se lenger og

dermed reagere tidligere
Redusert nedetid og vognparkkostnader

sammenlignet med standardlamper
Suitable for heavy duty applications

Det kraftigste xenon lastebillyset fra OSRAM
Oppdag TRUCKSTAR PRO signallamper – de klareste
lastebillysene fra OSRAM med utmerket verdi for pengene.
Med opptil 100 % mer lys enn standardlamper, ekstremt lang
levetid og meget høy vibrasjonsmotstand, er disse 24 volt
lampene ideelle for profesjonelle sjåfører samtidig som de
reduserer nedetid og flåtekostnader. Takket være høy
vibrasjonsmotstand, er TRUCKSTAR PRO-lampene velegnet
selv for tungt arbeid. På grunn av den imponerende lysstyrken
og mer enn dobbel levetid sammenlignet med
standardlamper, forbedrer lampene sikkerheten mens du
kjører på veien.

Produkt datablad
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Klareste OSRAM lastebillys
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Teknisk data

Produktinformasjon

Ordrereferanse 2845TSP

Bruk (kategori- og produktspesifikk) Ekstra lyspære

Elektriske data

Power input 7 W

Nominell spenning 24,0 V

Nominell effekt 5,00 W

Power input tolerance ±10 %

Testspenning 28,0 V

Fotometriske data

Lysstrøm 50 lm

Luminous flux tolerance ±20 %

Mål og vekt

Lengde 26,8 mm

Diameter 10,0 mm

Produktvekt 1,30 g

Levetid

Lifespan B3 1000 h

Lifespan Tc 4000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse) W2.1x9.5d

Produkt datablad
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Egenskaper

Teknologi AUX

Sertifikater og standarder

ECG kategori W5W

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordrereferanse 2845TSP

Logistikk data

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (lengde
x bredde x høyde)

Volum Brutto vekt

4008321798077 TRUCKSTAR PRO
W5W  

20 mm x 10 mm x
10 mm

0.00 dm³ 4.00 g

4008321798084 TRUCKSTAR PRO
W5W  

46 mm x 29 mm x
112 mm

0.15 dm³ 24.00 g

4008321798091 TRUCKSTAR PRO
W5W  

NO: VS
50

148 mm x 115 mm x
55 mm

0.94 dm³ 150.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Juridisk rådgivning
ECE E1-godkjenning

System hjelp
For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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