Andra 4light produkter:

PATE N T P E N D I N G

LYSANDE SELE RÄDDAR LIV

Sele med belysning för ökad säkerhet
4light-selen med LED-belysning är en svensk uppfinning utvecklad i Sverige. Den finns i olika utförande för
olika yrkesgrupper och användare; Worker, Biker och
Trooper.
Idén är genialisk och enkel på samma gång. LED-belysningen gör användaren väl synlig från alla håll för ökad
säkerhet och skapar dessutom en upplyst arbetsyta där
användaren har båda händerna fria.
Worker
4light Worker är framtagen för yrkesgrupper där behoven att se och synas bra är viktiga. Selen belyser den
egna arbetsytan och gör det möjligt för användaren att
jobba med båda händerna fria. Med belysning på alla
sidor blir användaren väl synlig för sin omgivning och
det ökar tryggheten och påverkar arbetsförmågan på
ett positivt sätt.

YOUR SAFETY IS OUR GOAL

Biker

Välkommen att kontakta oss för mer information.

ÅT E R F ÖR S ÄL JAR E

HÖJ SÄKERHETEN
PÅ VÄGEN
4light Biker – sele med LED-belysning för
MC-förare som vill synas

Trooper
4light Trooper är framtagen för polis, räddningstjänst
och annan utryckningspersonal som använder blåljus.
Selen belyser den egna arbetsytan samtidigt som den gör
användaren väl synlig för sin omgivning. Belysningen på
sidorna är blå. Trooper säljs endast till myndigheter.

4light AB
Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Kista
Tel 08-121 443 44
info@4light.se

www.4light.se

Biker
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Biker
4light Biker är en sele speciellt framtagen för förare av
MC, skoter och fyrhjulingar där behovet att synas bra
är viktigt för att öka säkerheten. Med selen lyfts ljuskällan till en högre nivå och gör användaren väl synlig
ur olika synvinklar. Med en sändare som enkelt kopplas
till fordonets elektronik aktiveras trådlös koppling mellan
selen och fordonets blinkers, broms-, varsel- och varningsljus.
Slitstark sele
Selen är tillverkad av slitstark propenplast med fönster
av UV-beständig och transparent plast som släpper
igenom ljuset. Den har justerbar midja och justerbara
axelband. Selen är utrustad med tryckknappar för att
lätt kunna öppnas och undvika att användaren fastnar
med selen.
LED-belysning
4light Biker har ett LED-ljussystem med gula lampor för
blinkers, vita lampor på den främre remmen som lyser
upp framför användaren och röda lampor som markerar broms- och varselljus på användarens ryggtavla.
Belysningen styrs med touchkontrollknappar och kan
vara aktiverad upp till 10 timmar innan den behöver
laddas. Laddningstid är ca 180 min för full laddning
och batteriet kan laddas upp till 1000 ggr. Batteriladdare medföljer. Fungerar från -15 till +75 oC.

EGENSKAPER - 4light BIKER
• Justerbar sele i slitstark propenplast
• Finns i olika storlekar
• Lyfter ljuskällan och ger belysning åt alla håll
• Belyst yta framåt för arbete med båda händerna fria
• LED-belysning för ökad färgåtergivning
• LED-lampor och batteri i vattenavvisande förslutning
• Batteritid ca 10 tim, laddningsbar upp till 1000 ggr
• Trådlös koppling till MC- blinkers, broms-, varsel- och
varningsljus

4light Biker kan specialbeställas och anpassas för olika
behov.
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