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Productblad - PHOENIX Series

De PHOENIX series lichtbalken vervullen iedere behoefte. Verkrijgbaar in lengtes vanaf 400mm tot
2000mm in de kleuren blauw, rood en amber en met prioriteitslichten in de Halogeen draaier, strobe
flitser of LED flitser techniek. Daarbij maakt de bouwvorm het ook mogelijk om zeer veel opties toe
te staan zoals: werkverlichting, tekstborden, speaker tot het opbouwen van een zoeklicht. 
Kortom een lichtbalk met zeer brede configuratie mogelijkheden toepasbaar op alle voertuigen 
voor de veeleisende gebruiker.
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Technische specificaties / Montage opties

Maatvoeringen in mm

Specifieke toepassing
•  Voertuigen voor hulpdiensten
•  “Volg” voertuigen op vliegvelden
•  Infra inspectievoertuigen
•  Transportbegeleiding voertuigen
•  Zware bedrijfswagens

Uitvoeringen 
•  Prioriteitslichten Halogeen, Strobe of LED   
•  Uitvoering in AMBER, BLAUW en ROOD  
•  Polycarbonaat kappen kleur geïnjecteerd 
•  Standaard aansluitkabel 4m  
•  Standaard dak montage set 
•  Voldoet aan de ECE R65 norm

Opties
•  Verkrijgbaar in de lengte 400-2000mm
•  Uitbreiding van de std. prioriteitslichten
•  Werklampen voorzijde/achterzijde Halogeen 
•  Werklampen voorzijde/achterzijde LED 
•  Zij werklampen 12V of 24V 
•  Middensectie wit met verlichting
•  Directionele LED flitsers voorzijde/achterzijde
•  SignalMaster (verkeerssturing) 
•  Speaker geïntegreerd in de balk
•  LED tekstbord in de balk
•  Verkeerssturing looplicht in de balk



Leveringsoverzicht 

Liertechniek
• Hijslieren
• Treklieren
• Afstandsbedieningen
• Kabels
• Montagesets

Energietechniek
• Omvormers en acculaders
• Monitoren en bedieningen
• Omvormer-lader combinaties
• Generatoren
• Accu’s

Laad- en lossystemen
• Laadkranen
• Laadliften
• Rolzeilaandrijvingen

Verlichtingssystemen
• Lichtbalken
• Zwaailampen
• Sirenes
• Zoeklampen
• Werkverlichting

Camerasystemen
• Monitoren
• Camera’s
• Kabels
• Switchers
• Recorders

Afstandsbedieningen
• Draadloze sets
• Besturingen
• Specials en maatwerk

Aandrijftechniek
• Tractiemotoren
• Pompmotoren
• AC synchroonmotoren 

en besturingen

Service
Met haar vestigingen in Nederland, Belgie en 
Duitsland is Wiegel in staat snel service te 
verlenen waar en indien nodig.

Tanktransportsystemen
• Compressoren
• Complete kits
• Vloeistofpompen
• Hydraulische koelers
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