
DIN TOTALLEVERANDØR



Vi er ikke som deres vanlige leverandører, for vi kan kun én ting 
og det er lys – og vi er utrolig dyktige på nettopp lys. Vi har fo-
kusert vår ekspertise til ett fagområde og det gjør at vi vet hva 
vi snakker om, og vi vet hvilke produkter du trenger. 

Vi elsker lys, vi lever og ånder for lys, og det er dette vi er ek-
sperter på. Vi representerer flere av verdens ledende og mest 
innovative merkevarer innen lys, og distribuerer dette til vårt 
forhandlernettverk landet rundt. I tillegg har vi også kanskje 
Norges beste nettbutikk i vårt fagområde. Her finner både 

sluttkunder og forhandlere alle lysproduktene de måtte trenge 
til bil, båt, hjem, og norsk industri. 

Fra lageret vårt i Spangereid, Lindesnes, har vi siden 2004 
spredt lys over hele landet. Ekstralys er størst i hele Europa på 
Rigid, og kanskje har vi Norges største lager og utvalg i lys. Vi 
øker hvert eneste år, og har faktisk økt med 50% hvert år de 
siste 7 årene – for dette har vi sanket flere  Gasellepriser. Alle 
våre 14 kolleger står klare for å hjelpe dere når dere trenger lys. 
Bruk vår ekspertise, og ikke nøl med å kontakte oss!

Her er det kundeservice i topp-
klasse! Får svar på alt du lurer på, 
og hjelp med å finne riktig produkt 
til din bil. Har aldri vært borti et 
firma som svarer så raskt som 
 Ekstralys. Bestilte feil LED-pærer 
til mine angel eyes. Sendte en 
e-post om det, og fikk  returskjema 
innen få minutter – så her går 
det raskt unna altså! Kan virkelig 
anbefale Ekstralys!

Fredrik Jakobsen

Serviceinnstilt bedrift med svært 
gode garantier. Rask respons, i og 
utenom arbeidstid, så her er det 
tydeligvis mange ildsjeler ombord. 
Løsningsorientert og trygg bedrift 
å handle fra. Godt etablert, og står 
for sine produkter.

Arne Arnes

Kundene elsker oss!Nasta velger Ekstralys
Nasta er importør og leve-
randør av Hitatchi maski-

ner i Norge og leverer hundrevis av maskiner 
ferdig rigget med utstyr. Nasta var ute etter en 
leverandør som kunne løfte lyspakken deres 
til et nytt nivå. Valget falt på Ekstralys, som er 
leverandør av lys til Nasta i dag. Nasta utstyrer 
i dag sine maskiner med varsellys og arbeidslys 
fra Ekstralys til sine maskiner. Blant egenska-
pene som Nasta trekker frem om Ekstralys er 
leveringsdyktighet, stor 
kunnskap og evne til å 
strekke seg ekstra når 
det kreves. 
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30 Ecco
30 Varsellys

45 Pærer
45 Lumen diverse pærer
46 Osram pærer og LED-bar
47 Philips pærer og LED-bar

42 Lumen Vision
42 Markeringslys, baklykter, ryggekamera og skjerm

40 Truck lite
40 Markeringslys, baklykter og varsellys

04 Rigid
05 SR-serie (fjernlys)
06 Ignite, og SRM (arbeidslys/ryggelys 
07 D-serie+ PRO, D-XL+ (arbeidslys)

08 Båtbelysning
09 Kufanger
10 Lazer
10 Linear-serien (fjernlys)
11 Triple-R og grillbrakett (fjernlys)
12 Sentinel-serien (fjernlys)
14 ST-serien (fjernlys)
15 Freeview og Utility (arbeidslys)

16 Lumen
18 Lumen Helios (fjernlys)
22 Lumen Cyclops (fjernlys)
24 Lumen Alert (varsellys)

44 Skap / Kapell / Interiør

32 Lumen Workforce
32 Arbeidslys

48 Tilbehør
50 Verkstedlys
51 Lommelykter og hodelykter

Innhold

*Prisjusteringer kan forekomme. 
Se nettbutikken for gjeldende pris.



Rigid er kjent for å lage ekstremt robuste og kraftige LED lyskastere med en utrolig kvalitet og lang 
levetid. Lyktene produseres utelukkende i USA, og distribueres av Ekstralys i Norge. Rigids innovative 

produkter selges i 40 land, og er et trygt valg for deg som er kvalitetsbevisst. 5 års garanti.

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Rigid SR20 PRO er en oppgradering av vår tidligere bestselger SR20 
kombo. Nå kommer lampen med hele 12540 lumen og 881 

meter kastelengde. Det smale designet gir en pen montering 
og den kaster lyset nesten en kilometer frem, og sprer seg 

godt ut i grøftekantene – et fjernlys som passer alle typer 
kjøreforhold!

Svært populær til innfelling i støtfanger og grill, med kun 4,1 cm høyde. 
Lykten kommer med lysmønsteret «Klassisk spot» som gir et lysbilde 
som du finner i en tradisjonell tusenmeter. Den briljerer på kastelengde 
og gir et enormt godt lys langt fremme. Lyser 7200 lumen og 592 meter, 
det tilsvarer nesten lysstyrken til en xenon tusenmeter. Populær til 
personbil. 

Pris: 3 199

Rigid SR6 PRO fjernlys  ART: R906213EM  

Rigid SR10 PRO fjernlys  ART: R910213EM  

Rigid SR6 på Hyundai Tucson

SR10 er svært populær til innfelling i støtfanger og grill. Den lyser heftig, 
og er faktisk langt sterkere enn xenon tusenmetere, med sine 9989 
lumen og 885 meters rekkevidde. Med denne løsningen kan man få 
fullstendig diskret montasje på de fleste biler og likevel få et lys de fleste 
bare kan drømme om.

Pris: 4 399

Rigid SR20 PRO Kombo fjernlys  ART: R920314EM  

Rigid SR20 på Tesla

• Lysbilde: Kombo
• Referansetall: 37,5
• Kastelengde: 881 meter
• Lumen: 12 540
• Strømforbruk: 85W
• Spenning: 9–36V

• IP-gradering: IP68
• Fargetemperatur: 6000 K
• Bredde: 581mm
• Dybde: 76,2mm
• Høyde: 41,2mm
• Garanti: 5 år

Rigid SR10 på Volvo XC90

Pris: 7 359

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 5



Rigid SRM PRO arbeidslys
ART R902513

SRM er en av Rigids minste lykter, men denne lille 
lykten har en god lysstyrke på nesten 1600 lumen. 
Dette er like mye som to halogentusenmetere, noe 
som er helt vilt med tanke på at lampen er un-
der 8 cm lang. Svært plasseringsvennlig og med 
mange bruksområder. Full flood lysbilde gir deg 
mest mulig spredning, noe som fungerer yp-
perlig til et kraftig ryggelys eller arbeidslys. 
Her får du en fantastisk oversikt over stol-
per og steiner bak bilen så du trygt kan 
rygge på plass.

kr 1 999

Denne varianten av Ignite-serien 
kan felles inn på alle slette overfla-
ter, eksempelvis som et kraftig ryg-
gelys i en bakfanger. Siden lykten er 
innfellbar og svært liten vil den ikke 
påvirke bilens utseende så mye. 
Denne lampen kommer med lysbil-
de full flood som sprer lyset riktig i 
en bra vinkel som gir deg lyset der 
du trenger det. Lampen sprer lyset 60 grader. Størrelsen på lampen gjør 
at den er svært enkel å plassere som et ryggelys bak på bilen.

kr 1 159

Rigid Ignite innfellbar arbeidslys/ryggelys
ART: R20631

Ignite er en svært liten lykt, men ikke la størrelsen lure deg! Med hele 
1000 lumen har Ignite åpnet opp en helt ny verden av muligheter. 
Perfekt å montere på trange plasser, som ryggelys eller som et bærbart 
arbeidslys.

kr 1 159

Rigid Ignite arbeidslys/ryggelys  ART: R20531

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.6



Vår definitive bestselger innen LED arbeidslys 
til proff og privat. Den er liten og kompakt, noe  
som gjør den lett å plassere på alle maskiner og 
kjøretøy. Det er en av verdens kraftigste lykter, 
størrelsen tatt i betraktning. Test den mot en 
55w xenon arbeidslampe og den knuser xenon-
lampen på alle måter! Med over 3000 lumen 
er dette en god arbeidskamerat som vil stå til 
tjeneste år etter år! Og ikke glem at du har 5 års 
garanti på Rigid! 

kr 3 119/sett

Brøyting eller planering 
Riktig lysfarge er viktig

Dere er sikkert kjent med utfordringene et helt hvitt LED-lys 
kan gi? Du får bedre kontraster med gulere lys, men det får 
man ikke fra LED. Dette er en kjent problemstilling, men 
vi har en svært enkel løsning. Et snap-on deksel gjør lyset 
oransje og det gir en helt annen kontrast. Denne kontrasten 
er veldig viktig når man brøyter eller jobber i tåke og støvete 
omgivelser. Ha dekselet liggende i kjøretøyet, eller perma-

nent montert på lampen, så har dere løsningen når behovet 
melder seg, og dere slipper å velge dårlige halogenlamper, 
bare for å få gult lys. Dekselet gir også beskyttelse og er 
lettere å rengjøre enn selve lampen.

fra kr 159
ART R201933

Rigid D-serie PRO arbeidslys  ART: R202513

Når kun det beste er godt nok! Et utrolig kraftig 
arbeidslys med en effekt på hele 7128 lumen! 
Likevel er den ikke veldig stor. Lykten har full flood 
lysbilde, og kaster lyset nesten 
750 meter frem. Ekstra robust og 
holdbar med syre faste elementer 
og solid brakett. Passer perfekt til 
alle typer anleggsmaskiner, laste-
biler, traktorer osv.

kr 6 399/sett

Dette er et sett med virkelig heftige LED 
arbeidslamper til bil og maskin. Med 
en styrke på 4752 lumen er 
dette en av verdens kraftigste 
arbeidslys, med størrelsen 
tatt i betraktning. Her får man 
arbeidslys av ypperste klasse, 
med uknuselig kvalitet og god 
spredning. 24v

kr 5 439/sett

Rigid D-XL PRO arbeidslys  ART R322313Rigid D-serie+ PRO arbeidslys  ART R502513-CIS24V

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 7



30" • ART R873213

40" • ART R874213

54" • ART R876213

Rigid RDS fjernlys
RDS er en serie kurvet LED bjelker med spot lysbilde. Du får et unikt og 
bra lysbilde med god horisontal spredning som dekker et stort område 
over en kilometer fremover! Med en effekt på opptil vanvittige 85 538 
lumen er dette blant de råeste fjernlysene som er å oppdrive.

RDS har vi levert mye av til yrkesfiskere, til passasjerbåter og større skip, 
men selv mindre cabincruisere kjører i dag rundt med slike lamper. 
Dette er det absolutt ultimate fjernlyset til båt! Lampen blir levert med 
hele 5 års garanti. Kan kombineres med en 230V driver. 

fra kr 19 199

BÅTBELYSNING

//

Rigid D-serie PRO arbeidslys  ART R601513

Dette er en LED arbeidslampe som passer ypperlig til båt. Med 3168 lu-
men er denne kompakte lykten kraftigere enn 3 halogenlyskastere. Her 
får man arbeidslys av ypperste klasse, med god spredning og uknuselig 
kvalitet.

kr 1 679

Lumen Workforce M30  ART 13797
Ny lampe fra Lumen Workforce som passer perfekt til båten. Med 3536 
lumen gir den ett godt lys med mye spredning. 

kr 799

Rigid Pro Fjernlys  ART R601213

Kompakt og kraftig fjernlys med en effekt på 3168 lumen. Lampen lyser 
over 500 meter, noe som gjør at du vil se skjær lenge før du nærmer deg.

kr 1 679

Lumen Workforce M60  ART 13796
Kraftig arbeidslys til båten med 6528 lumen, pakket inn i en liten kom-
pakt lampe. Lampen har IP68 og er multivolt.

kr 1 199

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Vi har kufangere til de aller fleste biltyper. Du får alt du trenger for en godkjent og perfekt montering av både kufanger og lykter på 
bilen hos oss. Sjekk ut nettsiden for fullstendig sortiment. 

KUFANGER

Vi har til mange biltyper som: Toyota, Ford, Nissan osv.
Kufangerene er laget i rustfritt stål å kommer både i sort og krom. 

Vi har alt du trenger for en perfekt montering av kufanger med lykter.  Priser fra 5 279,20

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 9



Lazer Lamps produseres i Stevenage i Eng-
land og står for bra europeisk kvalitet og 
håndverk,med gode garantier og ytelser 
svært få kan måle seg mot. Lazer er spesi-
elt anerkjent gjennom racing og WRC og er 
anerkjent av FIA og ECE som godkjente til 
bruk i racing (FIA) og til gatebruk (ECE). 

Lazer Linear 18 Smart LED  ART: LZ0L18-LBA-B

Linear 18 med fjernlysassistent og hele 18000 lumen. Lampen har 2 
moduser, den første er for fullt fjernlys max styrke, mens neste modus 
gir deg 4320 lumen slik at du har ekstra hjelp når du blender ned. Denne 
er alt blitt en storselger hos oss.

kr 9 439

Lazer Linear 36 fjernlys  ART: LZ0L36-DBL-LNR  

Denne lampen er for deg som ønsker en større bjelke. Med Linear 36 får 
du en godkjent og kraftig LED-bjelke som passer perfekt til blant annet 
takmontering. Den kler de fleste biler med sitt slanke design, og har et 
flott lysbilde som kombinerer lengde og bredde. Med sin høye effekt på 
13 500 lumen vil du kunne se veien nesten like klart som på lyse dagen. 
Alle Lazers produkter leveres med 5 års ubetinget garanti.

kr 8 399

Lazer Linear 24 Elite fjernlys 
ART: LZ0L24-DBL-EL-LNR  
Lazer Linear 24 Elite kler de fleste biler med sitt pene slanke design, og 
gir deg ett flott lysbilde som har både lengde og bredde. Med sin høye 
effekt på 18 000 lumen vil du kunne se veien nesten like klart som på 
lyse dagen.

kr 9 199

Lazer Linear 18 Elite fjernlys  ART: LZ0L18-EL-LNR

Kraftig, godkjent fjernlys med hele 12 150 lumen! Perfekt for innfelling i, 
eller bak grill. Kombinert lysbilde med nesten en kilometer kastelengde i 
tillegg til god bredde.  En av våre bestselgere!
Finnes i flere str.

kr 7 359

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.10



Lazer Triple-R 750 LED fjernlys  
Fjernlys med posisjonslys ART LZ00R4-G2-B  

Triple-R 750 Gen2 er etterkommeren i den populære serien og er 
nå bedre enn noen sinne. Med innebygd hvit og oransje posisjonslys 
kombinert markedsledende teknologi leverer lampen en fantastisk 
fjernlys med ekstra bruksområder.

kr 3 679

Lazer Triple-R 1000 fjernlys  
Fjernlys med posisjonslys ART LZ00R8-G2-B  

Lampen har en lysstyrke på 9240 lumen som i seg selv er rimelig 
imponerende, men det er kastelengden lampen briljerer på. Med en 
kastelengde på over 1200 meter i et kompakt design er denne lampen 
i en klasse for seg selv.
kr 5 519

Lazer Triple-R 750 Elite LED fjernlys
ART: LZ00R4-G2-EL-B  
Denne lampen har et fantastisk fjernlys som sender lyset akkurat dit du 
trenger det, uten tap av effekt. Elite modellen er faktisk dobbelt så bred 
i lysbilde sammenlignet med standard utgaven og gir enda bedre sikt ut 
i grøftekantene.  

kr 4 559

Lazer modelltilpasset grillbrakett  
ART: LZGM-HILUX-01K
Disse brakettene er designet for å montere Lazer Triple-R 750, Lazer
ST4 EVO, Lazer Linear 6, og Lazer Linear 18 i grillen på bilen. Ved å bruke
disse brakettene får man en meget pen montering som er skreddersydd
for akkurat din bil. Lazer har mange modelltilpassede braketter.
Se nettsiden for å se om vi har braketter som passer til akkurat din bil.

fra kr 1 359

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lazer Sentinel Krom (Med posisjonslys)
ART LZ0S9-PL-CHR-SM  
Lazer Sentinel Krom kommer med en krom reflektor, den har et hvitt 
eller oransje posisjonslys hvor det hvite er godkjent, og den leveres med 
hele 9520 lumen. 

kr 5 679

Lazer Sentinel Midnight (Med posisjonslys)
ART LZ0S9-PL-SM   
Lazer Sentinel Midnight kommer med sort reflektor og er det som skiller 
den fra Krom varianten. Den har samme lumen på 9520 og samme gode 
lysbilde. Den har også posisjonslys i hvitt og oransje. 

kr 5 519

Sentinel serien er en stor nyhet fra Lazer høsten 2021 og er runde lamper som kombinerer høy kvalitet med overlegen lysytelse, 
og det er nettopp dette Lazer Lamps er kjent for. Med markedsledende teknologi og innovasjon leverer lampen en enorm kaste-

lengde og er i en klasse for seg selv.

Lazer Sentinel Elite ART LZ0S9-ELITE-SM   

Med Sentinel Elite får du både det runde klassiske utseende, men også 
en lysstyrke som virkelig gjør mørkekjøringen til en fryd. Lazer Sentinel 
Elite kommer med en svart reflektor, og den leveres med hele 15232 
lumen, så den er kraftigere enn Krom og Midnight variantene.  

kr 7 039

Lazer Sentinel Elite (Med posisjonslys)
ART LZ0S9-ELITE-PL-SM   
Lazer Sentinel Elite med posisjonslys har samme gode lysstyrke som 
den vanlige Elite lampen, med hele 15232 lumen. Forskjellen er at den-
ne lampen også kommer med posisjonslys slik som Krom og Midnight 
variantene. Ønsker du både posisjonslys og bedre effekt, er det denne 
lampen du vil ha. 

kr 7 039

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lazer Sentinel 7 Standard ART LZ0S7-STD-SM 

Sentinel kommer nå også som 7" runde lamper. Få hele 5208 lumen i 
denne runde lampen fra Lazer, og en kastelengde på over 1 km. 

Pris: Se nettbutikk

Lazer deksel Sentinel (gult) ART LZLC-YLW-0S9

Med et gult deksel vil du endre fargen på lyset til et gult lys, som gjør 
underverker under snø og tåkeføret. Den gule fargen gir en større 
kontrast i lyset, og gir deg den gode sikten du trenger under krevende 
forhold. 

kr 199

Lazer Sentinel 7 Elite (med posisjonslys)
ART LZ0S7-ELITE-PL-SM

Sentinel 7 Elite er en kraftigere versjon av Sentinel 7 standard. Her øker 
effekt til 10 248 lumen. Elite versjonen kommer også med innebygd 
posisjonslys. 

Pris: Se nettbutikk

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 13



Lazer ST4 EVO LED fjernlys  ART LZ0004-EVO-B 

Denne lampen har et lysbilde som har både en god kastelengde på 
555m og en kjempegod bredde. Den sprer lyset ut i grøftekantene og 
sender lyset godt inn i svingen. Her har du alt du trenger av et fjernlys 
som passer perfekt for norske veier med mye varierte kjøreforhold.

kr 3 359

Lazer ST8 EVO LED Fjernlys  ART LZ0008-EVO-B  

Denne lampen er en helt fantastisk bjelke som gir deg et utrolig godt 
fjernlys. Den har en av de beste kombinasjonene av lengde og bredde 
som Lazer tilbyr. Lampen har også en høy effekt pakket inn i en robust 
lampe med en utrolig god kvalitet. 

kr 5 359

Lazer ST6 EVO LED Fjernlys  ART LZ0006-EVO-B 

Dette er en lampe som gir deg et fantastisk bredt lysbilde. Den har en 
kjempegod kastelengde og en veldig god bredde. Den er en av våre best-
selgere og er en kompakt LED Bar med høy effekt i forhold til størrelsen. 

kr 4 399

Lazer ST12 EVO LED fjernlys  ART LZ0012-EVO-B 

Dette er kongen av godkjente Lazer-lykter. Den har et rått lysbilde med 
en utrolig bredde og kastelengde. Det er den største og kraftigste lam-
pen som er godkjent i ST-serien. Med sin utrolig gode effekt og en kas-
telengde på nesten en kilometer gjør denne til et råskinn av et fjernlys. 

kr 7 439

Det unike med ST-serien er den høye effekten og det gode lysbilde som får lyset ut i svingene. LED-lyktene leverer et svært bra 
og samensatt lysbilde som gir deg både god rekkevide og bredt lysbilde uten "hotspots" og med svært behagelig fargetempera-

tur..

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lazer Freeview LED arbeidslys  ART: LZ24-LNR-FL

I samarbeid med Lazer har Ekstralys utviklet Freeview med ett 
formål – å gi best mulig arbeidslys fra hytten til en gravemaskin. 
Basert på den populære Linear-serien er lampen kun 4 cm høy 
med et stilrent design. Med en lysstyrke på hele 16 200 lumen får 
du en lysstyrke tilsvarende hele 20 halogen lyskastere. 

kr 8 271 

Lampen kan monteres på flere forskjellige måter med de medføl-
gende brakettene. Lyset er fokusert på området du jobber på og 
forstyrrer mindre for andre arbeidende på anleggsområdet. Med 
Lazer som produsent er du trygt forsikret med et kvalitetsprodukt 
som leveres med hele 5 års ubetinget garanti.

Lazer Utility 25 MAXX LED arbeidslys
ART LZ00U25-MAXX-B
Lykten tilbyr et fantastisk lysbilde med stor spredning, og jevn fordeling 
av lyset. Resultatet blir et komplett opplyst område med jevn fordeling 
av lyset. Med en effekt på over 4500 lumen får du en knallgod effekt, 
spesielt med tanke på størrelsen.

kr 1 599

Lazer Utility 25 oransje deksel  ART LZ00U25-ALC

Snap-on deksel med oransje farge for Utility 25w. Genialt deksel som er 
laget i robust polykarbonat. Dette er et deksel som er enkelt å montere, 
og gir et betydelig gulere lys. Dette er perfekt om lyset fra lampen blir 
for hvit, som er utfordringer man ofte treffer på med støv, tåke eller snø.

kr 263

Lazer Utility 45W/80W LED arbeidslys  
ART LZ00U80-G2-SLIM  
Dette er et heftig arbeidslys fra Lazer. Lampen er utrolig robust og lyser 
vanvittig bra i forhold til størrelsen. Her får du opptil fantastiske 8820 
lumen pakket inn i en liten lampe som lyser opp et stort område rundt 
seg. 5 års garanti.

fra kr 2 199

Lazer Utility 25 LED arbeidslys  ART LZ00U25-B  

Kompakt og robust LED arbeidslys med 3016 lumen. Lykten har et fan-
tastisk lysbilde med stor spredning og jevn fordeling av lyset. Lysbildet 
er for deg som skal jobbe i umiddelbar nærhet av lampen, eller opp til 
30 meter unna. Denne er kraftigere enn 3 halogenlyskastere, og passer 
godt til bil og anleggsmaskiner.

kr 1 439

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 15



Toyota Land Cruiser med 
Lumen Cyclops 9 Midnight

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen står for god kvalitet. Med et Lumen-produkt, enten det er på bilen, båten eller traktoren, er du godt 
sikret, og kan være trygg på at du har et lysprodukt som vil være med deg når du trenger det.

Lumen Helios gir deg kvalitets LED-bjelker i alle ulike størrel-
ser. Alt fra godkjente fjernlys til store heftige LED arbeidslys. 
Liker du LED-bars, så kommer du til å elske Helios!

Lumen Cyclops er for deg som ikke 
kan få nok av lys og foretrekker klas-
siske lykter. Det gir et mer klassiskt 
utseende enn LED-bar, men med 
Lumen Cyclops ofrer du ikke effekt for 
det estetiske, de er nemlig stappet 
med heftig LED lys.  

Lumen Workforce er arbeidslys til godt 
håndtverk. Du trenger godt lys når du job-
ber og da er Lumen Workforce din beste 
venn. Her finner du garantert en lykt som 
vil passe til ditt bruk. 

Lumen Vision er en ny serie i 
år som tilbyr godkjente LED 
sidemarkeringslys, Trådløst 
kamera, skjermer, baklykter 
og mye mer. Se og bli sett med 
Lumen Vision.

Lumen Alert varsler alle i nærheten om at her skjer det noe. Serien 
kan leveres i oransje eller blått, og kommer i flere størrelser. Lumen 
Alert bjelkene kommer i 2 varianter, en standard og en advanced. 
Kvalitetssikre varsellys med høy effekt og nattsenk. I Alert serien 
finner du alt fra små varsellys til større bjelker. Vi har det din maskin 
eller bil måtte trenge innen varsellys.

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen Helios CS20 Kombo  ART 13973   

Lumen Helios CS20 er først og fremst et råskinn av en LED lyskaster 
som gir deg alt det lyset du måtte ønske. Med en effekt på over 10 000 
lumen får du en lysstyrke tilsvarende hele 10 halogen tusenmetere! Ikke 
bare er den et råskinn, men den er også en designperle. Den er lett buet 
slik at den følger bilens naturlige kurve, og er så slank at den smetter 
rett inn i støtfangeren på de fleste biler. Siden lampen er buet vil lysbil-
det også følge kurven til lampen. Resultatet er at lampen ikke bare lyser 
langt, men gir også god bredde langt fremme. Her får man en lampe 
som lyser 785 meter langt, og dekker hele veibanen for et knallgodt 
fjernlys. Dette er årets bestselger! Finnes også med spot lysbilde.

kr 3 199

• Lumen: 10 548
• Forbruk: 90 W
• Spenning: 12–48 V
• Godkjenning: R112, R10
• Kastelengde: 785 m
• 5år garanti

• Fargetemperatur: 5700 K
• IP67 – vann- og støvtett
• Lengde: 535 mm  

Høyde: 46 mm  
Dybde: 67 mm

Lumen Helios gir deg kvalitets LED-bjelker i mange forskjellige størrelser. Med ett Lumen produkt på bil, båt eller traktor er du 
godt sikret og kan være trygg på at du har et lysprodukt som gir deg alt det lyset du trenger. Lumen Helios produktene har hele 

5års garanti.

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.18



Lumen Helios S20 Kombo  ART 13975  
Lumen Helios S20 Kombo er et perfekt alternativ for de som ønsker et fjernlys av 
høy kvalitet med 5 års garanti som virkelig er en god oppgradering og gir tryggere 
kveldskjøring. Lampen har en lysstyrke på 9384 lumen og en kastelengde på 720 
meter. Den er veldig smal, og egner seg derfor til både innfelling og skiltmontering.
Finnes også med spot lysbilde.

kr 2 799

Lumen Helios S15 fjernlys ART 13970  Lumen Helios D20 Kombo  ART 13974  

Med en høyde på bare 3,2cm er dette en av verdens slankeste LED-ba-
rer, noe som gjør den perfekt til typisk grillmontasje, eller om du bare 
ønsker en pen og slank LED-bar. Den har 6721 lumen og kaster lyser 
720 meter langt.

kr 2 399

Med en hinsides lysstyrke på hele 17 272 lumen og en kastelengde på 
1000 meter får du et fantastisk fjernlys. Denne LED-baren kan derfor 
krone seg som en av markedets kraftigste lovlige fjernlys. Finnes også 
med spot lysbilde.

kr 4 799

• Lumen: 9 384
• Forbruk: 69 W
• Kastelengde: 720 m

• Lengde: 525 mm  
Høyde: 35 mm  
Dybde: 35 mm

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 19



Lumen Helios SQ12 fjernlys  ART 13976  
Med en lysstyrke på hele 6664 lumen får du lys tilsvarende mer enn 8 
tradisjonelle tusenmetere, pakket i et kompakt ekstralys. Lykten har et 
kombinert lysbilde som er spesielt godt egnet til alle typer kjøreforhold.

kr 1 279

Lumen Helios S6 fjernlys  ART 13972  

Lumen Helios S6 er perfekt for deg som ønsker en diskret og stilig 
montering. Disse lampene er nemlig så smale at de passer ypperlig til 
innfelling i grillen. Her har du virkelig gode muligheter til å få en proff 
montering av ekstralys på bilen din. Lampen er også godkjent og har et 
klassisk lysbilde med en fullgod kastelengde.

kr 1 039

Lumen Helios SQ6 LED High Beam  ART 13977  

Lumen helios SQ6 er perfekt om man ønsker en kompakt lykt med god 
effekt. Lykten kommer med kombinert lysbilde og gir det perfekte fjern-
lyset for norske veier.

kr 799

Lumen Helios SQ9 fjernlys  ART 13978 

Lykten er liten og snedig som gjør den enkel å plassere. På denne måten 
kan man enkelt montere på nesten alle kjøretøy uten problem. Det unike 
med denne lampen er den vanvittig høye effekten på 4760 lumen.

kr 1 119

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.20



Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen Cyclops7 fjernlys  ART 13961  

Med Cyclops7 får du en kompakt lykt på 7", som passer på de fleste per-
sonbiler. Den har et virkelig heftig lys på utrolige 7548 lumen. (tilsvaren-
de 9 halogenlyskastere) Vi forventer at dette blir årets bestselger! 
7548 lumen • 60 W • Ref 25 • Kastelengde: 712 m

kr 1 439

Lumen Cyclops er for deg som ikke kan få nok av lys og foretrekker klassiske lykter. Det gir et mer klassisk utseende enn LED-
bar, men med Lumen Cyclops ofrer du ikke effekt for det estetiske, de er nemlig stappet med heftig LED-lys. Alle lyktene i 

Cyclops-serien er godkjent som fjernlys på bil, og kommer med 5år garanti!

Lumen Cyclops9 fjernlys  ART 13963 

Med Cyclops9 får du en kraftig lykt på 9", og et virkelig heftig lys på utro-
lige 9324 lumen. (tilsvarende 11 halogenlyskastere) Denne lykten er en 
favoritt på litt større biler eller for deg som bare vil ha mest mulig lys.
9324 lumen • 72 W • Ref 37,5 • Kastelengde: 825 m

kr 2 319

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen Cyclops7 Midnight LED Fjernlys
ART 13962 
Det mest unike med Midnight utgaven er den sorte reflektoren som gir 
et unikt design fremfor de tradisjonelle blanke reflektorene. I forhold til 
standard utgaven av Cyclops7, har Midnight et litt smalere lysbilde og 
lengre kastelengde.
6517 lumen • 42 W • Ref 12,5 • Kastelengde: 725 m

kr 1 519

Lumen Cyclops9 HP fjernlys  ART 13967  
HP står for high power! Og denne er virkelig high power. Den er faktisk 
så heftig at du kanskje må se to ganger på watt og lumentallet. Lykten 
er perfekt for de som ønsker røffe montasjer på pickups og lignende. 
18936 lumen • 180 W • Ref 37,5 • Kastelengde: 975 m

kr 3 999

Lumen Cyclops HL90 Hovedlykt (Bi) ART 13852 

Lumen Cyclops HL90 er en universelt tilpasset LED hovedlykt innsats 
til for eksempel buss, traktor og lastebil og andre kjøretøy som er levert 
med 90mm halogen hovedlykt originalt. Lumen Cyclops HL90 er en unik 
Bi-LED innsats med alle godkjenninger i orden for å kunne oppgradere 
dine hovedlykter i fra halogen til LED hovedlykt. 
fra kr 2 799

Lumen Cyclops HL90 Hovedlykt (Nærlys) 
ART 13851 
Lumen Cyclops HL90 vil gi deg en fantastisk oppgradering av lysene 
på ditt kjøretøy, og leveres med 2 års garanti. Her vil du øke levetiden 
betraktelig og slippe pærebytte. LED innsatsen vil gi deg en god oppgra-
dering av nærlysene dine og har 1834 lumen per lykt og en kastelengde 
på 307 meter. 
fra kr 1 999

Lumen Cyclops9 Midnight fjernlys  ART 13964  

Midnight er for deg med en bil helt uten blanke lister og chrome og øn-
sker en sort look. Med Cyclops9 Midnight får du en heftig sort 9" lykt, og 
en bra effekt på 9324 lumen (tilsvarende 11 halogenlyskastere).
9324 lumen • 72 W • Ref 25 • Kastelengde: 825 m

kr 2 399

Lumen Cyclops9 med posisjonslys  ART 13971  

Klassisk rundt design og innebygd posisjonslys. Den har "kombo" lysbil-
de som kombinerer de to mest populære lysbildene – en smal spot og et 
bredt fjernlys. Effekt tilsvarende 11 tradisjonelle tusenmetere!
9324 lumen • 72 W • Ref 37,5 • Kastelengde: 825 m

kr 2 399

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 23



Lumen Alert Advanced er ikke som alle andre varsellys. Bjelken er designet for å gi deg løsninger som skal spare deg for tid, da 
den har mange ulike funksjoner og egne strømuttak for ekstra lys rett i bjelken. Serien kan leveres i oransje eller blått, og kom-

mer i flere størrelser. Kvalitetssikre varsellys med høy effekt.

Lumen Alert 120cm LED Varsellys 
takbøyle ART 40322 - 40329  

Varsellys i blått eller oransje farge. Bjelkene kommer i 
størrelser fra 76cm til 186cm. Takbøylen er veldig smal 
uten braketter, og kan monteres veldig nærme taket for 
en pen og lavtsittende montasje. Svært enkel å montere 
på mange typer kjøretøy med sine justerbare fester, 
disse kan justeres i bredden langs hele lampens bredde 
for en perfekt montasje. Bjelken er svært enkel å koble 
opp og styres. Leveres med en ledning med løse ledere 
som styres med styrestrøm signaler, samt. strømled-
ninger for batteriet. Det er innebygd minnefunksjon på 
blinkemønsteret slik at du kan velge din favoritt, og aldri 
bytte den igjen.

fra 7 999

• 3 ekstra strømuttak med       
Deutsch kontakt 

• Traffic director
• Cruise light
• 10 ulike blinkemønstre 
• Nattsenk funksjon 
• 360° synlighet
• Minnefunksjon for blinkemønster

• Størrelse: fra 76cm til 186 cm
• Fargenyanse lys: Oransje eller blå
• Watt fra: 54W
• godkjent for: Varsellys, Radiostøy 
• Spenning: 12v, 24v
• 5 års garanti

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.24



2x Strømuttak til 
arbeidslys/annetR65 og R10

godkjenning

5 års garanti

1x strømuttak til fjernlys 
eller ledebil skilt. 

Cruise light

Nattsenk funksjon
for kveldsbruk

10 ulike
blinkemønstre Traffic director, høyre, 

venstra og fra midt og ut

AVANSERT VARSELLYSBJELKE 
Lumen Alert Advanced er en helt unik LED varsellysbjelke på markedet. Det unike med denne bjelken er at den har uttak og 

styring for fjernlys og 2 stk arbeidslys rett i bjelken. Den har også DIM, parklys/cruise light funksjon og innebygd ledelys. Et av 
uttakene kan også eventuelt styre et ledebil skilt. Dette er en kvalitetsikker LED takbøyle med høy effekt og 360° synlighet.

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen Alert LED varsellysmodul ART 40128

Varsellys godkjent for veibruk i Norge. Alle funksjonene er bygd inn i 
lampen, og styres ved å koble ledningene til en bryter. Den kan brukes 
både på 12V og 24V, og kan synkroniseres om man ønsker flere modu-
ler. 

kr 519

Lumen Remote switch panel ART 41004

Lumen Trådløst bryterpanel er et helt unikt bryterpanel med 6 utganger 
for styring av varsellys, arbeidslys eller hva enn man måtte ønske å 
koble opp til denne..

fra kr 3599

Lumen Alert bryterpanel  ART 41002

Dette er et bryterpanel som kombineres ypperlig med varsellys, men 
kan også brukes til alle typer lysoppsett. Her får man 3 stk brytere 
som lar deg styre de vanlige funksjonene. To av bryterne er standard 
vippebrytere mens den siste er en fjærbelastet bryter, som er perfekt til 
programbytte

kr 399

Lumen Alert Microbar LED varsellys  ART 40220

Dette fleksible varsellyset passer ypperlig på de fleste kjøretøy. Med 
kraftige magnetføtter kan lampen enkelt monteres på taket, og bruker 
en sigarettkontakt som kobler den rett inn i bilen. Det er en av/på-bryter, 
og en bryter for programbytte rett på sigarettkontakten for å styre 
lampen.

kr 2 079

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjusteringer kan forekomme. Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen Alert LED Rotorblitz med skruefeste  
ART 40140

Lumen Alert Rotorblitz har kun 1 blinkemønster slik at du slipper å  jus-
tere noe på lampen. Her trengs det kun å montere lampen med en bryter 
så er den klar til bruk. Lampen er multivolt slik at den kan brukes både 
på 12v og 24v kjøretøy og leveres med 3 meter lang ledning fra lampen..

fra kr 719

Lumen Alert Mini Flasher Roborblitz ART 40147

Denne varianten har et magnetfeste for super enkel montasje og kan 
enkelt flyttes mellom kjøretøy eller demonteres. Den har også strøm-
kontakt til sigarettuttaket i bilen. Med høy effekt, god kvalitet og 2 års 
garanti får du et knallgodt varsellys. 

kr 719

Lumen Alert piggfeste ART 40152

Piggfeste designet spesielt for Lumen Alert rotorblitz varianten med 
piggfeste. Festet er 120mm høyt og har strømtilførsel bygd inn i selve 
lampen som er plug & play med Lumen Alert Rotorblitz. På undersiden 
av piggfestet er det to strømledere som skal styre lampen. Disse kobles 
direkte til en bryter for å styre varsellyset. 

kr 127

Lumen Alert Slim Dual varsellys ART 40162

Lumen Alert Slim Dual varsellys er dual color og har oransje og blått lys 
innebygd i ett og samme produkt. Modulen passer ypperlig til alle typer 
kjøretøy, og kan brukes både på både 12v og 24v. Varsellyset kan mon-
teres på alle flate overflater og monteres enkelt med to bolter. 

kr 799

Lumen Alert mini hideaway modul ART 40139

Lumen Alert mini hideaway modul er det perfekte varsellys for innfelling,
spesielt i fanger og sidespeil. Modulen kommer med oransje varsellys, 
men har også ett hvitt lys dersom man ønsker å bruke den som ryggelys.

kr 799

Lumen Alert Mini Dual varsellys ART 40160

Lumen Alert mini Dual varsellys er en kvalitetsikker, robust og kraftig 
varsellysmodul med alle godkjenninger. Med et slankt design får man 
flere monteringsmuligheter og et stilrent design. Lumen Alert mini 
Dual varsellys er dual color og har oransje og blått lys innebygd i ett og 
samme produkt. 

kr 799

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 27



• Fargetemperatur: 5700 K
• IP67 – vann- og støvtett
• Lengde: 527 mm  

Høyde: 56,6 mm  
Dybde: 75 mm

• 5 års garanti

Lumen Alert varsler alle i nærheten om at her skjer det noe. I Lumen Alert blålys serien finner du det utrykningskjøretøyet deres 
måtte trenge, alt fra små moduler til større bjelker. Kvalitetssikre varsellys med høy effekt. Bjelkene i blålys serien levers med 

hele 5 års garanti.

Lumen Alert slim varsellys blå  ART 40129

Lumen Alert Slim er et kvalitetsikkert, robust og kraftig varsellys. Med et 
slankt design får man flere monteringsmuligheter og et stilrent design.

kr 519

Lumen Alert dashflash blå ART 40169

Lumen Alert DashFlash er ment for montering i front- eller bakrute
montering inne i bilen. Sugekoppene lar deg enkelt montere varsellyset
til ruten. Lampen har et "skjold" som reduserer gjenskinn i ruten fra
varsellys.

fra kr 1 599

Lumen Alert 120cm LED blålys ART 40310

Lumen Alert varsellysbjelke er fullspekket med LED-moduler rundt hele bjelken for maksimal varsling 
og synlighet. Bjelken har høy effekt og er svært synlig , selv i sollys. Den er svært enkel å montere! I til-
legg har lampen sorte toppdeksler som gir den et pent og unikt design. Kommer i 120 cm og 142 cm.

fra kr 7 999

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.28



• R65, R10 godkjent 

• Oransje eller blå

• 10–30V

• 2år garanti

• 10 blinkemønster

Lumen Alert slim varsellys oransje ART 40128-01

Lumen Alert Slim er en av de laveste og kraftigste varsellyse-module-
ne på markedet. Med en høyde på 13mm har lampen et langt penere 
design, og gjør den mer monteringsvennlig.  

kr 519

Lumen Alert dashflash oransje  ART 40168

Lumen Alert DashFlash er ment for montering i front- eller bakrute 
montering inne i bilen. Sugekoppene lar deg enkelt montere varsellyset 
til ruten. Lampen har et "skjold" som reduserer gjenskinn i ruten fra 
varsellys.

fra kr 1 279

Lumen Alert varsellysbjelke ART 40209-02

Lumen Alert varsellysbjelke er fullspekket med LED-moduler rundt hele bjelken for maksimal varsling 
og synlighet. Bjelken har høy effekt og er svært synlig , selv i sollys. Den er svært enkel å montere!
I tillegg har lampen sorte toppdeksler som gir den et pent og unikt design. Kommer i 4 ulike størrelser: 
76 cm, 120cm, og 142 cm, 186 cm.

fra kr 5 279

Lumen Alert varsler alle i nærheten om at her skjer det noe. Denne serien fra Lumen alert levers i flere forskjellige størrelser slik 
at du finner den som passer best til din maskin eller bil. Bjelkene kommer med dim funksjon slik at du blir mindre blendende når 

du står langs veien. Kvalitetssikre varsellys med høy effekt.

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 29



Ecco er kanskje verdens største produsent av varsellys, og har et bredt utvalg av både blålys og oransje varsellys.
De leverer ekstremt robuste og pålitelige produkter, også til uttrykningskjøretøy.

ECCO ED3794 ULTRAFLEX™ fleksible moduler
ECCO ED3794 ULTRAFLEX™ er et allsidig retningsvarsellys som kan mon-
teres på flate eller buede overflater opp til 120°, med selvklebende tape. 
Dette gjør den veldig enkel å montere der man ønsker den på kjøretøyet.

Pris: Se nettbutikk

ECCO ED5101 180 grader varsellysmoduler
ECCO ED5101 har et unikt, vinklet design som gir 270° gul varsling fra 
ett enkelt lys. Den universale monteringsbraketten gir mulighet for en 
rekke monteringsmuligheter både foran, på siden og bak på en hvilken 
som helst arbeidsbil. 

Pris: Se nettbutikk

ECCO 12+ PRO VANTAGE™ varsellysbjelker
The 12+ Series LED lightbars are versatile and powerful warning devices suitable for a wide range of vehicle types and duties. Available in nine length 

options, they feature sleek low-profile styling, durable aluminium chassis and polycarbonate base and lens.

Pris: Se nettbutikk

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.30



ED3700 varsellysmoduler
Høy effekt og god kvalitet er ikke de eneste fordelene med modulen. 
Her kan man velge mellom flere ulike størrelser og hele 69 forskjellige 
blinkemønstre.

Pris: Se nettbutikk

CODE3 MICROPAK hideaway
Dette er et kompakt og lite varsellys, men selv om de er små har de en 
overraskende høy effekt. Disse modulene er normalt brukt for mon-
tering hvor plass er et problem. På grunn av størrelsen kan man gjøre 
langt mer med disse varsellysene enn standard varsellys moduler. 
Genial til innfelling i fanger eller grill.

Pris: Se nettbutikk

The 12+ series LED lightbars are versatile and powerful warning devices suitable for a wide range of vehicle types and duties. Now available in nine 
length options with sleek low-profile styling, durable aluminium chassis, polycarbonate base and lens. LED centre illumination with 457mm or 610mm 
opal lens section allows for customised signage to personalise and distinguish your lightbar. A choice of clear & blue lenses increases the customisation 
options even further. The 12+ series LED lightbar support three kinds of LED modules including: single and dual colour warning, stop-tail-indicator, and 

alley/worklight. Custom configurations are available on request.  
Pris: Se nettbutikk

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 31



Lumen: 21 302

2 års garanti

Strømkontakt: DTP
ECE R10 godkjent

CISPR25 Klasse 3 sertifisert

IP: IP67, IP69K

9-48V

180W

I Lumen Workforce serien tilbyr vi arbeidslys til en fantastisk pris med en vanvittig lysmengde. Godt lys er viktig, spesielt når det 
gjelder arbeidslys. Lumen Workforce- serien er designet for å tåle de tøffeste forholdene og med et lysbilde som er spesielt godt 
egnet til arbeid . Dette er et perfekt arbeidslys til entreprenør- og anleggsbransjen, men fungerer vel så godt på varebil, pickup og 
lastebiler. I serien finner du mange forskjellige størrelser. 
fra 2 399

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.32



Lumen Workforce S20 arbeidslys  ART 13752

Godt lys er viktig, spesielt når det gjelder arbeidslys. Lumen Workforce 
S20 tilbyr et fantastisk arbeidslys med stor spredning, og jevn fordeling 
av lyset med markedsledende lysstyrke for maksimal ytelse. Alt dette 
pakket inn i en kompakt og slank LED-bar med et elegant design for en 
pen og fleksibel montasje. Finnes også i 30"

kr 2 399

Lumen Workforce SQ6 arbeidslys ART 13779

Lumen Workforce SQ6 kan brukes på både 12v og 24v, så her får man 
en lampe som fungerer vel så godt til både varebil, lastebil, traktor og 
gravemaskin. Lampen har en kraftig lysstyrke på hele 4624 lumen og 
sørger for at du får det lyset du trenger i ditt arbeid.
kr 799

Lumen Workforce SQ12 arbeidslys 
ART 13778

Lumen Workforce SQ12 LED arbeidslys tilbyr et kraftig arbeidslys med 
stor spredning, jevn fordeling av lyset, og et unikt design. Alt dette pak-
ket inn i en kompakt og elegant lampe for en pen og fleksibel montasje.
Med sine 49w lyser denne lykte hele 6660 lumen.
kr 1 279

• Lumen: 10 651
• Forbruk: 90 W
• Spenning: 12V, 24V
• Godkjent for radiostøy
• Kastelengde: 160 meter
• 2 års Garanti

• Fargetemperatur: 5700 K
• IP67 – Vann- og støvtett
• Lengde: 544 mm  

Høyde: 325 mm  
Dybde: 750 mm

Lumen Workforce SL6 arbeidslys
ART 13756

Godt lys er viktig, spesielt når det gjelder rygge- og arbeids-
lys. Lumen Workforce SL6 tilbyr et fantastisk arbeidslys med 
stor spredning, og jevn fordeling av lyset med markedsle-
dende lysstyrke for maksimal ytelse. Alt dette pakket inn 
i en kompakt og slank lampe med et elegant design for en 
pen og fleksibel montasje.

Dette er et perfekt arbeidslys til varebil, pickup og lastebiler, 
men fungerer vel så godt til entreprenør- og anleggsbran-
sjen. Lampen er kun 4,6 cm høy og er perfekt for bruk på 
varebiler eller bak på veltebøyler. Lampen har en kraftig 
lysstyrke på hele 3247 lumen og sørger for at du får det 
lyset du trenger i ditt arbeid.

kr 559

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 33



Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjusteringer kan forekomme.

• Lumen: 1876
• E-mark: ECE, R23, R10
• Watts: 17,5
• V: 10-32v

• Kelvin: 5700
• IP67
• Garanti: 2 år
• Perfekt ryggelys

kr 399

Lumen Workforce SL3 standard  ART 13763

Lumen Workforce R23 LED  ART 13755

Lumen Workforce R23 tilbyr et kraftig, og godkjent ryggelys som også 
fungerer perfekt som et arbeidslys. Lampen har stor spredning og jevn 
fordeling av lyset med markedsledende lysstyrke for maksimal ytelse. 
Du får en fleksibel, og kraftig lampen som dekker flere behov.

kr 559

Lumen Workforce blendingsfri arbeidslykt
ART 13720
Dette er en ganske spesiell blendingsfri arbeidslykt fra Lumen Workfor-
ce. Denne sender lyset nedover foran maskinen uten å blende andre på 
arbeidsplassen, slik tradisjonelle lysbilder gjør. Her handler det om å få 
lyset ned dit du trenger det og minst mulig forstyrrende lys for andre på 
plassen.

kr 1 599

Lumen Workforce SL3 innfellbar  ART 13764
• Lumen: 1876
• E-mark: ECE, R23, R10
• Watts: 17,5
• V: 10-32v

• Kelvin: 5700
• IP67
• Garanti: 2 år
• Perfekt ryggelys

kr 479

Lumen Workforce R30 rundt arbeidslys ART 13798

Lumen Workforce R30 rund LED arbeidslys er en liten rund lykt med høy 
effekt og 2992 lumen. Størrelsen gjør den veldig godt egnet til mange 
ulike montasjer der en liten rund lykt trengs

kr 799

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.34



Lumen Workforce B15 LED arbeidslys  ART 13722

Smart arbeidslampe med magnetfeste som du kan feste over alt, selv 
opp ned eller sidelengs. Opptil 6 timers batteritid fra 4400 mAh 7,4V 
batteri. Kan lades på både på 12V og 230V.
800 lumen • IP 54 • Garanti: 2 år

kr 719

• Lumen: 7744
• E-mark: ECE, R10
• Watts: 64
• V: 10-32v

• Kelvin: 6200
• IP67, IP69K compliant
• Garanti: 2 år

Lumen Workforce P9  ART 13766
• Lumen: 5884
• E-mark: ECE, R10
• Watts: 54
• V: 10-32v

• Kelvin: 6200
• IP67, IP69K compliant
• Garanti: 2 år

kr 639

kr 799

Lumen Workforce P5  ART 13765
• Lumen: 3997
• E-mark: ECE, R10
• Watts: 35
• V: 10-32v

• Kelvin: 6200
• IP67, IP69K compliant
• Garanti: 2 år

kr 479

Lumen Workforce P16  ART 13767

Lumen Workforce B30 LED arbeidslys  ART 13739

Lumen Workforce B30 har en lysstyrke på hele 3000 lumen, som tilsva-
rer hele 200w tungsten halogen. Arbeidslampen har et håndtak slik at 
den er lett å flytte på, og har en justerbar fot slik at du får lyset akkurat 
der du trenger det. Lampen har også 2 stk 230v utganger slik at du kan 
seriekoble flere lamper, eller bare gi strøm til noe annet

kr 479

Lumen Workforce B20 LED arbeidslys  ART 13723

Lampen har en høy effekt i forhold til størrelsen og den kan også dim-
mes ned til halv styrkeVed full effekt har den 2200 lumen og ved dim 
1100 lumen. Her har du nok av lys i en liten lampe som er enkel å ta 
med seg.Dette gjør den svært praktisk og egner seg derfor like godt på 
arbeidsplassen som hjemme i garasjen.

kr 1 119

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 35



Lumen Workforce F30 John Deere og Case 
arbeidslys  ART 13791

Lumen Workforce E40 ovalt arbeidslys
ART 13793

Lumen Workforce S65 Rektangulær arbeidslys 
ART 13795

Lumen Workforce R54 rundt arbeidslys
ART 13790

Lumen Workforce F65 oval til John Deere
ART 13794

Lumen Workforce E80 ovalt arbeidslys
ART 13792

• Lumen: 4 488
• Watts: 33
• V: 12V, 24V

• Kelvin: 6000k
• IP68
• Garanti: 2 år

kr 799

• Lumen: 4 080
• Watts: 30
• V: 12V, 24V

• Kelvin: 6000k
• IP68
• Garanti: 2 år

kr 1 199

• Lumen: 4 448
• Watts: 33
• V: 12V, 24V

• Kelvin: 6000k
• IP68
• Garanti: 2 år

kr 959

• Lumen: 6 120
• Watts: 45
• V: 12V, 24V

• Kelvin: 5700k
• IP67
• Garanti: 2 år

kr 639

• Lumen: 6 936
• Watts: 51
• V: 12V, 24V

• Kelvin: 6000k
• IP67
• Garanti: 2 år

kr 1 439

• Lumen: 9 520
• Watts: 70
• V: 12V, 24V

• Kelvin: 6000k
• IP68
• Garanti: 2 år

kr 1 599

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.36



• Lumen: 3927
• Godkjent for radiostøy
• Watt: 35W

• Spenning: 12V, 24V
• Kelvin: 6000K
• IP67, IP69K

• Lumen: 4 216
• Godkjent for radiostøy
• Watts: 31W

• Spenning: 12V, 24V
• Kelvin:2000K
• IP68

Lumen Workforce HD4 Arbeidslys  ART 13770

Lumen Workforce HD4 Gult lys  ART 13773

Lumen Workforce HD200 Arbeidslys  ART 13776
• Lumen: 22 421
• Godkjent for radiostøy 
• Watt: 204W

• Spenning: 12V, 24V
• Kelvin: 6000K
• IP68

Lumen Workforce HD9 Arbeidslys  ART 13772
• Lumen: 8 327
• Godkjent for radiostøy
• Watt: 75W

• Spenning: 12V, 24V
• Kelvin: 6000K
• IP67, IP69K

HEAVY DUTY

Heavy duty lamper fra Lumen Workforce er laget for å tåle røff bruk. De er ypperlige å bruke på gravemaskiner hvor lampene er 
mer utsatt for tøffe forhold. Her får du kraftige, solide lykter som gjør jobben. Lampene har høy effekt og er designet for nettopp 
dette bruket. Velg mellom ulike størrelser og fargenyanser.

kr 7 199

kr 1 359

kr 1 199

kr 2 239

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 37



MED VARSELLYS

Lumen Helios VL10 LED fjernlys med varsellys 
ART 13993  Ref 30

Her får man et fantastisk ekstralys, men også et kraftig og godkjent varsel-
lys innebygd i lampen. Dette er en helt fantastisk kombinasjon for biler som 
trenger varsellys. Det at det er innebygd blitz-moduler i lampen gjør at det 
ikke er nødvendig å montere dette i tillegg når man har denne LED-baren i 
front.

kr 2 399

• Lumen: 6392

• Lysbilde: Kombinert fjernlys

• Godkjenning: R10, R65, R112

• Fargenyanse lys: 5700k

• Kastelengde: 897

Lumen Workforce VL5 arbeidslys med varsellys
ART 13769
VL5 kan brukes på både 12v og 24v, så den fungerer vel så godt til både 
varebil, lastebil, traktor og gravemaskin, samt at lampen kan brukes som 
varsellys. Med sin lysstyrke på 2992 lumen sørger lampen for at du får 
det lyset du behøver i ditt arbeid.

kr 559

Lumen Workforce P8 arbeidslys med varsellys
ART 13768
Lumen Workforce P8 tilbyr et fantastisk kraftig arbeidslys med stor 
spredning, og jevn fordeling av lyset med markedsledende lysstyrke for 
maksimal ytelse. Innebygd i lykten har du også varsellys. Alt dette pak-
ket inn i en kompakt lampe med et elegant design for en pen og fleksibel 
montasje.

kr 559

• Watt: 47

• Spenning: 12 V, 24 V

• Dybde (cm): 6,3

• Høyde (cm): 6,7

• Bredde (cm): 35,5

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.38



• IP66
• Strømkontakt: USB-C
• Spenning: 12V, 24V
• Garanti 1år 

• Høyde: 44 cm
• Dybde: 5 cm
• Bredde: 44 cm

Lumen Workforce Batteridrevet skilt - fot
ART 40149

Lumen Alert M1 skiltkasse u/skilt  ART 43102

Når man transportere gods som overstiger det som er tillatt etter for-
skriftene, er man pålagt å bruke skilter som beskriver om det er lengden, 
tyngden eller bredden som er mer enn hva som er tillatt. Denne skiltkas-
sen er godkjent etter lovverket og er designet for takmontering.

kr 7 039

Lumen Alert S1 lysskilt  ART 43101
Lysskiltet har innebygd LED-belysning som kan brukes på 24v, og er 
derfor best egnet til lastebiler. Med dette lysskiltet kan du ha 1 skilt 
synlig, og lagre opptil 3 ekstra skilt inne i lyskassen. Produktet leveres 
med 4 skilt totalt, så her får du alle skiltene du trenger.

kr 6 159

Lumen Workforce Batteridrevet skilt - magnet 
ART 40148

Dette er et smart batteridrevet skilt med varsellys fra Lumen Workfor-
ce. Det kan enkelt festes på baksiden av en bil, eller på en flat vertikal 
overflate og varsle om arbeid langs veien. Skiltet har godkjenning mot 
radiostøy, og er oppladbar med billader og kan også lades med USB-C.

kr 3 199 kr 4 799

• Lang last 
• Følg meg
• Bred Last 

• Tung last 
• Ledebil

Lumen Alert skilt  ART 43110

kr 879
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Truck-Lite SS47 baklykt ART  TL-SS47400

SS47 er er komplett baklykt med nesten alle funksjoner. 
Lampene er en kompakt utgave av tradisjonelle baklykter 
og er ypperlig for mindre kjøretøy eller tilhengere. Lampen 
har bremselys, baklys, blinklys, ryggelys og refleks. 
Lampen er universal mellom høyre og venstre side og er 
godkjent for alle fire funksjonene.

kr 559

• Farge lyktehus: Sort
• Garanti: 5 år
• IP-Grad: IP67
• Godkjenning: R6, R7, R10, R23
• Godkjent for:  Ryggelys, Radiostø, 

Bremselys, Blinklys, Baklys

• Fargenyanse lys: Hvit, Oransje eller Rød
• IP-Grad: IP67
• Godkjent for: Markeringslys

• Farge lyktehus: Sort
• Godkjent for: Bremselys, Blinklys, Baklys
• Fargenyanse lys: Rød og oransje

• Farge lyktehus: Sort
• Godkjent for: Baklys, Blinklys, Bremselys, 

Radiostøy
• Fargenyanse lys: Rød og oransje

• Godkjent for: Bremselys, Blinklys, Baklys
• Garanti: 5 år
• IP-Grad: IP68, IP69K
• Fargenyanse lys: Rød og oransje

Truck-Lite M782 baklykt  ART TL-7822220Truck-Lite M810 baklykt  ART TL-8105100

Truck-Lite M891 markeringslys  ART TL-M891 Truck-Lite M780 LED baklykt  ART TL-7800120

kr 1 759
kr 479

kr 959kr 287

• Garanti: 2 år
• Teknologi: LED
• Spenning: 12 V, 24 V

• IP-Grad: IP68, IP69K
• Garanti: 5 år
• Spenning: 12 V, 24 V

• IP-Grad: IP68, IP69K
• Garanti: 5 år
• Spenning: 12 V, 24 V

• Spenning: 12 V, 24 V
• Dybde: 2 cm
• Bredde: 6 cm

• Fargenyanse lys: Rød , oran-
sje og hvit

• Teknologi: LED
• Størrelse bredde (cm): 19.1
• Spenning: 12 V, 24 V

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.40



• Fargenyanse lys: Oransje
• Godkjent for: Varsellys
• IP-Grad: IP69K

• Spenning: 12 V, 24 V
• IP-Grad: IP54
• Garanti: 1 år

• Fargenyanse lys: Oransje
• Bruksområde: Varsellys
• IP-Grad: IP69K
• Garanti: 1 år

• Godkjent for: Varsellys
• Fargenyanse lys: Oransje
• Spenning: 12 V, 24 V
• IP-Grad: IP69K

TLM8331104

Truck-Lite Varipod varsellys  ART TLM1550300

Truck-Lite M833 Skiltlys  ART TLM8331104

Truck-Lite LED varsellys lykt standalone
ART  TLSS12003

Truck Lite SS/13 LED varsellysmodul
ART TLSS13003

kr 599

kr 359

kr 759

kr 959

• Watt: 12
• Spenning: 12 V, 24 V
• Garanti: 1 år

• Dybde: 7 cm
• Høyde: 7 cm
• Bredde: 8 cm

• Spenning: 12 V, 24 V
• Dybde: 375mm
• Høyde: 74mm
• Bredde: 74mm

• Garanti: 3 år
• Dybde: 53mm
• Høyde: 155 mm
• Bredde : 53mm
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Lumen Vision S1 sidemarkeringslys ART 30113

Dette er et tradisjonelt sidemarkeringslys med tre innebygde lys, som 
lyser samtidig for å gi kjøretøyet markeringslys i 180 grader - fremover, 
til siden, og bakover. Det er godkjent for alle tre lysene og er enkelt å 
montere. Den leveres i høyre og venstre modell. 

kr 639

Lumen Vision S3 ART 30117

Et tradisjonelt sidemarkeringslys med tre innebygde lys, som lyser sam-
tidig for å gi kjøretøyet markeringslys fremover, til siden, og bakover. Det 
er godkjent for alle tre lysene og er rimelig enkel å montere.  Det skilles 
på høyre og venstre modell.  

fra 639

Lumen Vision HB95 LED baklykt ART 30105

Lumen Vision HB95 LED baklykt er et genialt produkt for kjøretøy og 
tilhengere som trenger LED baklykter i ulike funksjoner. HB95 kalles en 
"hamburger" lykt og er en ganske standardisert baklykt. Med Lumen 
Vision HB95 kan vi tilby 4 ulike modeller av samme lykt. 

kr 319

Lumen Vision S2 sidemarkeringslys plugg
ART 30115
Dette er et tradisjonelt sidemarkeringslys med tre innebygde lys, som 
lyser samtidig for å gi kjøretøyet markeringslys i 180 grader - fremover, 
til siden, og bakover. Det er godkjent for alle tre lysene og er enkelt å 
montere. Den er universal til både høyre og venstre side. 

kr 639

Lumen Vision BL6 LED baklykt ART 30102

Lumen Vision BL6 LED baklykt er en komplett og godkjent baklykt som 
erstatter funksjonene en helt ordinær baklykt har. Dette er en baklykt 
med godkjent baklys, bremselys, blinklys, revers, tåkelys og refleks. 

kr 1 119

Lumen Vision S3 horisontal ART 30118

Lumen Vision S3 er et tradisjonelt sidemarkeringslys med tre innebygde 
lys, som lyser samtidig for å gi kjøretøyet markeringslys fremover, til 
siden, og bakover. 

fra 639

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.42



Lumen Vision S7WL trådløs skjerm ART 61100

Lumen Vision S7WL er en trådløs og digital skjerm med touch funksjon 
og 4 kanaler. Her kan du koble opp inntil 4 stk kamera. Den har støtte for 
audio og video, og har en innebygd høyttaler, samt HD kvalitet på bilde 
og lyd. 

kr 3 079

Lumen Vision S7W skjerm ART 61101

Lumen Vision S7W er en  digital skjerm med touch funksjon og 3 kanaler. 
Her kan du koble opp inntil 3 stk kamera. Den har støtte for audio og 
video, og har en innebygd høyttaler, samt HD kvalitet på bilde og lyd. 

kr 2 639

Lumen Vision W1 kamera med varme ART 62203

Lumen Vision W1 kamera er et ryggekamera med automatisk varme. 
Varmen kobler seg på automatisk når temperaturen er på under 10 
grader slik at du unngår snø og is på linsen. Kameraet er 12V og 300mA 
og har et synsfelt på 130 grader.

kr 1 199

Lumen Vision W1+ kamera med lukker og varme   
ART 62204

Lumen Vision W1+ kamera er et praktisk ryggekamera med automatisk 
lukker og varme. Det har også farge og lyd samt en nattfunksjon med en 
distanse på 8 meter. Varmen kobler seg på automatisk når temperatu-
ren er på under 10 grader slik at du unngår snø og is på linsen.

kr 1 479

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme. 43



SKAP / KAPELL / INTERIØR
Bak i biler eller i førerhus er det ofte behov for mer lys. Du leter gjerne etter verktøyet i halvmørket, og  

i Norge er det mørkt veldig lenge. Da er det godt å oppgradere lysene også inni bilen med noen enkle LED-løsninger.  
Vi hjelper deg gjerne med anbefalinger for et skikkelig oppsett. 

Lumen Inlight (lyslist)
ART 13745
Kraftig og universalt interiørlys med 
stor spredning og inntil 1680 lumen. 
Spesielt godt egnet for varebiler.

• Fra 160 mm til 600 mm lengde
• Fargetemperatur: 5000 K
• Godkjenning: R10 
• Sertifisering: IP67, vann- og støvtett
• Spenning: 10–30V

fra kr 239

Lumen Inlight
ART 13742
Kraftig og plasseringsvennlig interiørlys 
med et hav av bruksområder. Lampen 
har 1780 lumen og sprer lyset godt.

• 3 varianter (med/uten bryter, bevegel-
sessensor)

• Lysfarge: Hvitt eller hvitt + rødt
• Sertifisering: IP67, vann- og støvtett
• Spenning: 10–30V

fra kr 

Lumen L20 Inlight
ART 13783
Lumen L20 interiørlys er et vinklet interiørlys med 
45° vinkel av lyset. Det unike med denne lampen 
er måten den kan monteres på. Den festes på en 
loddrett vegg, pekende oppover eller nedover.

Lumen Inlight READ1 LED 
leselys ART 15002

Lumen Inlight DOWN1 LED
interiørlys ART 15004

• Bevegelig hode
• Lang levetid
• Kelvin: 2800K
• Volt: 12v,24v
• IP44

• Touch bryter
• Innfellbart interiørlys
• Kelvin: 2800K
• Volt: 12v,24v
• IP44

• Garanti: 2 år
• Høyde: 9,2 cm
• Dybde: 7,9 cm 
• Bredde: 3,5 cm

• Garanti: 2 år
• Høyde: 9,2 cm
• Dybde: 7,9 cm 
• Bredde: 3,5 cm

Pris  239

Lumen Inlight READ2 LED 
leselys ART 15003

• LED interiørlys
• Bevegelig hode
• Kelvin: 2800K
• Volt: 12v,24v
• IP44

• Garanti: 2 år
• Høyde: 9,2 cm
• Dybde: 7,9 cm 
• Bredde: 3,5 cm

Pris  399 Pris  279

• Lumen: 448
• Strømforbruk: 3,3W
• IP67
• Spenning: 12V, 24V
Pris  559

• Kelvin: 6000k
• Godkjent mot radiostøy
• Vinkel: 45°
• Garanti: 5 år

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.44



Lumen ProSystem Xenonsett  ART 12001-31-1235

Dette settet lar deg installere xenon i biler som originalt kommer med 
halogen. Ved å oppgradere til xenon får du en mye bedre effekt, bedre 
sikt og tryggere kjøring i mørket. Det ser også utrolig bra ut på bilen med 
det skarpe hvite lyset, i forhold til de gulaktige pærene som kommer 
originalt. 

fra 1 279

Lumen D2S Xenonpære  ART 12305-01

2S xenonpære fra Lumen Systems er kvalitetspærer på linje med Philips 
og Osram. Du kan forvente tilsvarende levetid og lysstyrke som fra en 
standard Philipspære. Prisen er en helt annen og du sparer mye på å 
velge Lumenpære fremfor Philips. Pæren erstatter din originale xenon-
pære.

kr 319

Lumen H1 Xenonpærer  ART 12300-23

Xenonpærer fra Lumen til ettermontert xenon. Lumen systems er kvali-
tetspærer på lik linje med Philips og Osram. Disse pærene brukes i biler 
som kommer med H1 halogenpærer originalt

kr 559

Lumen LED ProSystem  ART 13127

Dette er et av våre mest solgte produkter, og med god grunn. Dette er et 
komplett sett med oppgraderingspærer fra halogen til LED. Lumen LED 
ProSystem er for de som både ønsker et hvitere og mer moderne lys, 
men også en oppgradering av lysstyrken. Med nesten 4 ganger mer lys 
enn standard halogenpærer får du virkelig en god oppgradering.

fra 1 119

Lumen D1S xenonpære  ART 12301-01

Xenonpærer er svært enkelt å bytte selv, husk bare å koble fra strøm-
men når du gjør dette og ikke ta direkte på glasset. Vi anbefaler å bytte 
pærene parvis, slik at man unngår fargeforskjell og ulik lysstyrke mellom 
pærene.

fra 479

Lumen H7 Xenonlook  ART 14007

Med et hvitere lys får du en høyere kontrast som ligner dagslys, og er 
derfor mer behagelig for øynene enn standardpærene. Pærene har stan-
dard passform, slik at byttet er lett som en lek og kan gjøres av "hver-
mansen". Pærene er E-merket og godkjent slik at de lovlig kan brukes.

fra119

Lumen LED Ryggelys ART 13078

Denne LED-ryggelyspæren er vårt mest solgte produkt, og har fått 
fantastiske tilbakemeldinger. Pæren er av meget høy kvalitet og har en 
lysstyrke som gir en veldig stor oppgradering av ryggelyset ditt. 

fra 239

Lumen W5W canbus LED-pærer  ART 13027-3

Med LED-pærer fra Lumen får du kvalitetspærer som gir et hvit og 
moderne lys i dine parklys eller skiltlys. W5W heter også T10 og har lik 
passform som originalpæren.  Her får du pærer med en lys-farge som 
passer utmerket med andre LED-lys eller xenonpærer.

kr 199

// PÆRER
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Osram originale halogenpærer  ART: OS2825
Osram Original Line-serie er standardpærene brukt av anerkjente 
bilprodusenter og merkeverksteder. Osram Original tilbyr overbevisende 
ytelse for standardkrav, er robuste, og kostnadseffektive.

fra 24

Osram Night Breaker Laser 200%  ART: OS7556CW-02B
Med et enkelt pærebytte får du opptil 200% mer lys og opptil 20% hvitere 
lys sammenlignet med dine gamle xenonpærer. Pærene har hele 6 års 
garani. Dette er pærer med lang levetid og svært høy effekt.

fra kr 799

Osram er kjent for å levere kvalitetsprodukter til kjøretøy, og 
FX500-lampen er selvsagt intet unntak! Lampen har den standardi-
serte størrelsen på 20 tommers bredde, og har et kombinert lysbilde 
med en fin blanding av bredde og lengde. Lampen har en høy effekt på 
7000 lumen som virkelig sparker fra seg. Den kaster lyset 800 meter 
langt, men sprer samtidig godt ut i grøftekantene. Dette gir deg et 
fjernlys som passer alle typer kjøreforhold.

kr 2 399

Osram Night Breaker Laser 150%  
ART: OS64210NL-HCB
Night Breaker-serien er blant de kraftigste halogenpærene på marke-
det. Pærene øker ikke bare effekten, men dem gir også et hvitere lys og 
forlenger kastelengden. En fantastisk oppgradering!

fra kr 223

Osram 24V halogenpærer  
ART: OS64196TSP
Osram Truckstar Pro er blant de beste halogenpærene på markedet for 
lastebil. Pærene er spesielt designet for å gi opptil 100% mer effekt enn 
standard halogenpærer, og ha betydelig lengre levetid.

fra 52

Osram FX500 Kombo LED fjernlys
ART: OSLEDDL104-CB  Ref 45

Ekstralys er norsk distributør av Osram, som i mer enn 110 år har vært verdensledende 
innen bilbelysning, og er idag blant verdens største produsenter. Osram er en veletablert 

tysk produsent som tilbyr noen av markedets beste produkter. Faktisk er halvparten av alle 
passasjerbiler som blir produsert i verden utstyrt med OSRAM-lys. 
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Philips Ultinon Drive 5002L LED fjernlys
ART: PHUD5002LX1

Med et kombinert lysbilde og 5168 lumen er den spesielt godt egnet til 
alle typer kjøreforhold, og dette gjør Ultinon Drive 5002L til et knallgodt 
fjernlys til alle typer kjøretøy.

kr 1 519

Philips W5W X-tremeVision Pro150
ART PH12961XVPB2
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du sterkere lys og hvitere lys.
Med et hvitere lys får du en høyere kontrast som ligner dagslys, og er 
derfor mer behagelig for øynene enn standardpærene.

kr 71

Philips D1S X-tremeVision Xenon 150%
ART PH12961XVPB2
Den annerkjente X-tremeVision serien tilbyr denne kraftige pæren som 
lyser opp til 150% mer enn en standard xenonpære. Dette er perfekt 
for deg som ønsker mest mulig lys på bilen, eller som trenger en god 
oppgradering av lysene dine.

kr 1 119

Philips H7 MasterDuty ART 85415XV2C1

Pæren er utformet for maksimal vibrasjonsmotstand og levetid. Mas-
terDuty er det rette valget for sjåfører som leter etter robusthet som 
varer. Pæren blir brukt av mange lastebilprodusenter, og av ytelse får du 
kanskje markedets beste originalpære.

kr 159

Philips H7 X-tremeVision Pro150 S2
ART PH12972XVPS2
Ved et enkelt pærebytte til disse pærene fra Philips, øker du effekten 
med hele 150%. Dette er en stor forskjell fra originale halogenpærer og 
de vil virkelig vil gi deg en fantastisk oppgradering av lysene dine.

kr 415
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Modernum Digital Lightning 1200  ART MO651200

Modernum sin Digital Lighting 1200 er laget for nyere kjøretøy hvor man 
ikke finner et 12v/24v signal til fjernlysene, noe som er spesielt vanlig 
med nyere kjøretøy med LED-fjernlys originalt og noen modeller med 
xenonlys. Digital Lighting 1200 er laget for å være enkel og bruker-
vennlig. Denne modulen kan installeres så kort som 15 minutter av en 
erfaren montør. 

kr 1 999

Overganger og annet tilbehør til monteringen. 
For at dere skal spare tid på lodding og klipping av ledninger har vi ut-
viklet en hel del med forskjellige overganger som passe til det meste. Se 
i nettbutikken etter den du måtte lete etter.

fra 39

Lumen Cyclops9 deksel
Med et gult deksel vil du endre fargen i lyset til et gult lys, som gjør un-
derverker under snø og tåkeføret. Den gule fargen gir en større kontrast 
i lyset, og gir deg den gode sikten du trenger under krevende forhold.

fra 199

Lyktefester 
Vi har mye forskjellige modeller av lyktefester til alle kjøretøy. Om du 
skal montere på en kufanger, integrert, på et skilt. Du finner det meste 
hos oss. Sjekk ut nettsiden for alle alternativene. 

fra 319

CanM8 fjernlys styrestrømgiver  ART 14931

CanM8 lar deg enkelt hente ut styrestrømsignalet direkte fra bilens 
kjørecomputer, og generere et nytt styrestrømsignal for ekstra fjernlys. 
CanM8 er kompatibel med nesten alle nye og eldre biler på markedet og 
blir kontinuerlig oppdatert med biler som enda ikke er på markedet.

kr 1 119

Lumen relésett  ART 14737

Lumen relèsett er komplette relésett som har påmontert kontakter for 
en plug and play løsning for lykter som har denne kontakten du velger. 
Lumen relèsett kommer med mange forskjellige kontakter, se nettbutikk 
for hvilke.

fra 439

TILBEHØR
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Lumen ProSystem ballast  ART 12500

Ballasten støtter digitale pæresjekksystem (canbus). Om du har en 
nyere bil med et slikt system vil du trenge en ballast som er laget for 
dette. Vår Prosystem ballast vil hjelpe deg med en feilfri ny ballast til ditt 
xenonsett.

fra 479

Tesla model X styrestrømsgiver  ART ALC-TMX

Denne modulen er utviklet spesielt for å få ut 12V styrestrøm til ekstra-
lys til Tesla Model X. Den er plug & play med hovedlyktene og lednings-
nettet i bilen slik at du slipper å klippe kabler og lodde.

kr 2 079

Pæresokkel  ART 14945

Disse pæresoklene erstatter de originale pæresoklene ved montering 
av xenon med H7 pæresokkel. Dette forenkler monteringen av xenon-
pærer og gjør at du slipper å modifisere de originale soklene for å kunne 
montere pærene.

fra 79

Lumen V5 LED-bar skiltbrakett  ART 14615

De fleste skiltbraketter er laget for å passe en type LED-bar eller flere 
typer lykter og gir derfor ikke alltid et like pent resultat. Denne skiltbra-
ketten er laget spesielt for LED-barer for å gi en enklere, mer fleksibel og 
penere montasje.

kr 399

Lumen L12 skiltbrakett  ART 14617

Dette er en helt genial skiltbrakett som gjør at du raskt og enkelt får en 
pen montering av din Lazer Linear 12 eller andre LED-bars av lignende 
størrelse. LED-baren montert under skiltet. Enklere blir det ikke.

kr 479

Lumen V1 singel skiltbrakett  ART 14614

De fleste skiltbrakettene er laget for å passe et utvalg av lamper og 
passer derfor ikke alltid optimalt. Med Lumen V1 skiltbraketten får du 
muligheten til å velge hvor mange lamper du vil montere og hvilken 
avstand du ønsker mellom lampene slik at du får en perfekt montering 
hver gang. 

kr 199

Lumen L18 skiltbrakett  ART 14618

Dette er en helt genial skiltbrakett som gjør at du raskt og enkelt får en 
pen montering av din Lazer Linear 18 eller andre LED-bars av lignende 
størrelse. Du fester braketten enkelt bak skiltet, og fester lampen på 
braketten.

kr 519

Lumen Pæreclips  ART 14901

Dette er noen lette og anvendelige clips som vil gjøre monteringen av 
xenon litt lettere på bilen din. Bruker du dine originale må du enten 
modifisere dem, eller klippe pakningen på xenonledningene og tre dem 
gjennom den originale clipsen.

kr 79
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Osram LEDInspect Slim  ART OSLEDIL410

Dette inspeksjonslyset av høy kvalitet er perfekt for profesjonell og
privat bruk. Med en integrert dimmer kan du velge riktig lysstyrkenivå
med opptil 1000 lumen. Det ultratynne designet kombinert med fler-
vinkelposisjonering gir maksimal fleksibilitet og justerbarhet for å gi lys 
nøyaktig der det trengs.

kr 639

VERKSTEDLYS

Lumen Discovery L50  ART 35100

Lumen Discovery L50 med UV lys er en perfekt arbeidslykt. UV lyset kan 
blant annet brukes til søk etter lekkasjer i AC anlegg på bil. Den justerbare 
vinkelen og magnetfestet lar deg enkelt feste lykten til alle magnetiske 
metalloverflater. Da trenger du ikke å holde den mens du jobber, og der-
med kan du bruke begge hendene til arbeidet. Den har også en praktisk 
klips slik at den kan festes i beltet. Lampehodet kan roteres 90 graders, 
og man da enkelt benytte lykten mens den henger i beltet/brystlomme 
o.l. Lommelykten har god beskyttelse mot vann og støv med IP54. Den er 
oppladbar med innebygd USB-lading.

kr 479

Lumen Discovery L5 LED lommelykt med fokus 
ART 35106

Lumen Discovery L5 Focus lommelykt er en praktisk og snedig liten lom-
melykt. Den har justerbar fokus slik at du enkelt kan tilpasse lysbildet 
etter behov, og den er levert med klips for brystlomme eller lignende slik 
at du alltid kan ha lommelykten lett tilgjengelig når du trenger den.

kr 239

Lumen Discovery L10 LED lommelykt ART 35107

Lumen Discovery L10 er en funksjonell lommelykt som leveres med 
1000 lumen og har en kastelengde på 179 meter. Lykten har en batteri-
tid på 35 timer og har god beskyttelse mot vann og støv og har IP54.

kr 319

Osram LEDInspect Max500  ART OSLEDIL402

Osram LEDInspect Max500 har tre innstillinger - høy med opptil 500 
lumen, lav med opptil 250 lumen og UV-fakkel. MAX500 tilbyr høy flek-
sibilitet og har mange forskjellige bruksområder.

kr 1 159

Alle oppgitte priser er veil. utsalg ekskl. mva. Prisjustering kan forekomme.



Lumen Discovery H50 LED hodelykt  ART 35101

Lumen Discovery H50 er en knallgod LED hodelykt med et fantastisk 
bredt lysbilde. Den har en lysstyrke på 450 lumen og har 3 ulike lys-
moduser du kan velge mellom. Hodelykten er oppladbar med innebygd 
USB-lading.

kr 399

Lumen Discovery H60 LED hodelykt  ART 35102

Lumen Discovery H60 er en knallgod LED hodelykt som fungerer til nær-
mest alt. Den har en lysstyrke på 1000 lumen og har 2 ulike lysbilder og 
3 ulike lysmoduser du kan velge mellom. Hodelykten har god beskyttel-
se mot vann og støv og har IP54.

kr 559

Nitecore HC35 LED hodelykt  ART NC-HC35

Nitecore HC35 er blant verdens beste LED hodelykter i sin klasse og 
kombinerer et knallgodt lysbilde med lysstyrke på 2700 lumen. Hode-
lykten har god beskyttelse mot vann og er neddykkbar inntil 2 meter. 
Hodelykten er oppladbar med innebygd USB-lading.

kr 1 199

Lumen Discovery L3000 kraftig LED lommelykt
ART 35103
Lumen Discovery L3000 er en perfekt lommelykt til søk da den har en 
fantastisk kastelengde på hele 282m. I motsetning til mange andre sø-
kelykter er denne veldig kompakt og er funksjonell med bruk av en hånd.

kr 719

Lumen Discovery L90 LED Lommelykt
ART 35105
Lumen Discovery L90 er en liten og kraftig lommelykt og briljerer med 
hele 228m kastelengde. Dette er en fullverdig lommelykt som faktisk 
passer i lommen.

kr 359

Nitecore E4K LED lommelykt  ART NC-E4K

Nitecore E4K er den perfekt "allround" lommelykten som man kan bruke 
til nærmest alt. Her får man kraftig lysstyrke når man trenger det, men 
også opptil hele 700 timer batteritid.

kr 1 039

Nitecore TM9K LED lommelykt  ART NC-TM9K

Nitecore TM9K er ikke bare kraftfull med sine 9500 lumen. Den er fak-
tisk ekstremt kompakt med tanke på lysstyrken. Dette er en av de kraf-
tigste lommelyktene på markedet, og det er helt hinsides at de Nitecore 
har klart å lage en lommelykt som klarer å levere så mye lys.

kr 1839

Nitecore HC60 LED hodelykt  ART NC-HC60

Nitecore HC60 er blant verdens beste LED hodelykter i sin klasse og 
kombinerer et knallgodt lysbilde med lysstyrke på 1200 lumen. Hode-
lykten har god beskyttelse mot vann og er neddykkbar inntil 1 meter. 
Hodelykten er oppladbar med innebygd USB-lading.

kr 639
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