Spoštovani
Luči Dorman so luči na katere se lahko zanesete, dobavljamo tudi njihove vse sestavne dele in
garantiramo za njihovo delovanje! Nova dobava čez 2 tedna – nekaj pa na zalogi!

Luči namenjene v prometu NIŽJE SVETILNOSTI .
Glej prospekt v prilogi (Constant d.o.o. Bled – DORMAN UTRIPAJOČE LUČI)
1) Cone Lite z vgrajeno fotocelico, ki se avtomatsko prižge, ko jo postavimo na stožec Cone Lite (na 1
6V baterijo)
http://www.constant.si/images/2-1-2-3.gif
2) Led a Lite s fotocelico utripajoča 1xLED namenjene varovanju gradbišč Led a Lite ( na 1 6V
baterijo):
http://www.youtube.com/watch?v=ChtYRTQSzdM
3) Trafi Lite s fotocelico utripajoča 1 x žarnica namenjene varovanju gradbišč TRAFILite ( na 2 6V
bateriji):
http://www.constant.si/images/2-1-4-1-a.gif
4) Led Trafi Lite klasični model s fotocelico utripajoča 1 x LED namenjene varovanju gradbišč
LedTRAFILite ( na 2 6V bateriji):

Luči namenjene v prometu VIŠJE SVETILNOSTI.
Glej prospekt v prilogi (Constant d.o.o. Bled – DORMAN UTRIPAJOČE LUČI)
5) Led Trafi B Lite močno utripajoča 1 x LED namenjena bolj poudarjenemu varovanju začasnih
gradbišč LedTRAFILite ( na 2 6V bateriji):
6) Hi Lite zelo močna Tungsten, za obe smeri na dve 6V bateriji
7) Sun Flash zelo močna Xenon utripajoča luč za 1 smer na dve 6V bateriji
8) Trafi Sign Lite zelo močna bela LED s fotocelico namenjena za začasne prometne znake (na 2
bateriji)

Kaskadne luči, ki utripajo zaporedno (ob preusmeritvah voznih pasov)
9) Synhro Guide močno utripajoča 1 x LED lahko je samostojna, če jih je več pa se sinhronizirajo v
utripanju ( na 2 6V bateriji):
10) Cone Light Sinhro enaka kot Cone Lite (1), če jih je več se sinhronizirajo v utripanju ( na 1 6V
bateriji) kompatibilna tudi z 9 Synhro Guide lučjo:
http://www.dorman.co.uk/road/default.aspx

»Energency » luči namenjene intervencijam

- VIŠJE SVETILNOSTI

(reševalci, policija, gasilci).
11) UniFlash zelo močna Xenon luč na eno baterijo,
http://www.dorman.co.uk/ProductFiles/Emergency%20Services%20Range.pdf
ali pa moja predstavitev na:

http://www.youtube.com/watch?v=K8v7kcCBwBE

Luči za vozila – tudi tu je cela paleta možnosti!

Zaloge nekaj luči je vedno na zalogi, kake specifične variante pa lahko dobavimo v roku 2-3 tednov!
Za vse luči lahko dobavimo tudi rezervne dele!
Stojala za luči:
Stožec Bigfoot 75 ali 50 cm
Link na opis s sliko :
http://www.constant.si/images/2-1-1-2.gif
Podstavek 8kg in stojalo 1 m:
Link na moj film:
http://www.youtube.com/watch?v=ChtYRTQSzdM

Začasni znaki na stožcu – primer za Kranjsko goro:
http://www.youtube.com/watch?v=BBS31nvn9m8
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