
 
 

LED – profesionální pracovní osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LED 7x10W - kulaté profesionální pracovní světlo  

wl-cree70 70W (7ks 10W CREE XM-L čip) kulaté profesionální LED světlo na pracovní stroje, vhodné zejména 

pro traktory, samojízdné postřikovače, kombajny, nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou 
pracovní techniku.  

 

Technické údaje:  

- rozptýlený paprsek světla dole/ silný bodový paprsek světla nahoře  
- barva světla 6500K, světelný tok 10.000 lumen  

- velmi odolný hliníkový obal s kovovým držákem  

- možnost montáže vrchní, spodní, boční  
- napájecí napětí 9-32V - odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68  

- životnost 50 000h  
- uchycení na šrouby  

- rozměry: průměr 166x84mm  

- pracovní teplota -45°C - +85 °C 
 

 
 

LED 24x3W - obdélníkové profesionální pracovní světlo 

 

wl-cree72-2c  72W (24ks 3W CREE čip) obdélníkové profesionální LED světlo na pracovní stroje s dvěma úhly 

vyzařování (8/60°), vhodné zejména pro traktory, samojízdné postřikovače, kombajny, 

nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku. 
 

Technické údaje: 

- 12x3W rozptýlený paprsek světla (cca 60°) 
- 12x3W přímý paprsek světla (cca 8°) 

- barva světla 6500K, světelný tok 5040 lumen  
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě 

- napájecí napětí 9-32V 

- odběr 4,5A/12V, 2,25A/24V 
- pracovní teplota -45°C - +85 °C 

- dosvit až 160m 
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67 

- životnost 30 000h 

- uchycení na šroub 
- rozměry: 167 x 93 x 168 mm 

 
 

 

LED 24x3W - obdélníkové profesionální pracovní světlo  

wl-cree72-2  72W (24ks 3W CREE čip) obdélníkové profesionální LED světlo na pracovní stroje, vhodné 

zejména pro traktory, samojízdné postřikovače, kombajny, nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a 
jinou pracovní techniku. 
 

Technické údaje: 

- rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve vzdálenosti 100m šíře osvětlení cca 40m 

- barva světla 6500K, světelný tok 5040 lumen 
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě 

- napájecí napětí 9-32V 
- odběr 4,5A/12V, 2,25A/24V 

- pracovní teplota -45°C - +85 °C 

- dosvit až 160m 
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67 

- životnost 30 000h 
- uchycení na šroub 

- rozměry: 167 x 93 x 168 mm 


