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Productblad - VisiBeam II zoeklicht

De VisiBeam II zoeklichten zijn onmisbaar bij het uitlichten rondom uw voertuig. Verkrijgbaar met
bedrade en draadloze afstandsbediening in 12V of 24V Halogeen uitvoeringen. Middels de 
meegeleverde afstandsbediening is de lichtbundel volledig te positioneren rondom het voertuig. 
Bij het aansturen beweegt de bundel eerst langzaam om vervolgens sneller te bewegen, 
waarmee het exact positioneren van de lichtbundel wordt mogelijk gemaakt.
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Technische specificaties / Montage opties

Maatvoeringen

Diameter  165 mm 
Hoogte  165 mm
Montage patroon:

Toepassingen
•  Hulpverleningsdiensten
•  Bewaking -en handhavingsdiensten
•  Toezicht -en opsporingsdiensten
•  Weg –en waterbouw

Uitvoeringen 
•  12V vaste montage, afstandsbediening met kabel 
•  24V vaste montage, afstandsbediening met kabel
•  12V vaste montage, afstandsbediening draadloos
•  12V magneetvoet, afstandsbediening draadloos

Kenmerken 
•  Zeer goede lichtopbrengst en lichtbundel
•  Gebruiksvriendelijke afstandsbedieningen
•  Nauwkeurig te positioneren
•  Verstelling 105° op en 35° neerwaarts
•  Verdraaiing meer dan 360°
•  Compacte en aerodynamische vormgeving
•  Uitvoeringen in 12V en 24V
•  Halogeen lamp 100W@12V en 65W@24V



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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