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A gyakorlatban ténylegesen létező feladatokra a jó 
termékmegoldások jelentik a választ. A minőség, a 
praktikusság, a biztonság és a költséghatékonyság minden 
egyes új fejlesztés célja, és ezek olyan kritériumok, 
amelyeknek a HELLA átfogó termékprogramja már most is 
megfelel. 

A HELLA LED-es termékeivel tartósan és biztosan 
csökkentheti költségeit. A járműpark vezetője és a sofőrök 
feltétel nélkül várják el az üzembiztonságot. Tehát kiváló 
minőségű és hosszú élettartamú járműalkatrészekre 
van szükség. A HELLA LED-es lámpái megfelelnek ezen 
elvárásoknak. Fejlesztésük és gyártásuk a legszigorúbb 
minőségi irányelvek szerint történik.

A következő oldalakon a gyakorlatból vett számítási 
példákkal szeretnénk bemutatni Önnek, hogy milyen 
sokat spórolhat a javítás anyagköltségei, bérköltségei 
és javítási órái területén azzal, hogy járműflottájához 
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szisztematikusan és következetesen a HELLA LED-
es világításokat használja. A beszerelt izzókat a 
szerkezetből kifolyólag a max. várható élettartamukkal 
adtuk meg. Ennek megfelelően a LED-es világításra 
történő átszerelés esetén jóval kevesebbszer kerül sor 
az izzók meghibásodására, így a javítási munkálatok 
minimálisra csökkenthetők. A HELLA LED-es termékeinek 
használatakor az energiafogyasztás is jelentősen csökken: 
ennek következtében az üzemanyag-fogyasztás és a káros 
gázok kibocsátása is mérséklődik.



28 | 29

KOMMUNÁLIS FLOTTA

Használja a HELLA LED-es technológia előnyeit járműparkjában is! Így időt és pénzt takaríthat meg, és 
élen járhat a CO₂-kibocsátás csökkentésében. Győződjön meg a saját szemével:

1. mintaszámítás

A mintaszámítások alapját a következő adatok képezik:
 ➔ Műhely bérköltsége óránként: 50 €
 ➔ Munkafényszórók és megkülönbözető lámpák javítási ideje:  

munkafényszórók/ megkülönböztető lámpák cseréjének ideje: 30 perc (0,5 h),  
munkafényszórók/ megkülönböztető lámpák izzócseréjének ideje: 15 perc (0,25 h)

 ➔ Munkafényszórók/megkülönböztető lámpák cseréjének átlagos gyakorisága járművenként (évente)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az izzók és termékek a következő gyakoriságban szorulnak cserére:
Izzó: évente 2 x Munkafényszóró: évente 1 x, forgó jelzőlámpák: évente 1 x (napi 6 órás átlagos használati időtartammal és 
mechanikai sérülések nélkül)

 ➔ Munkafényszórók/megkülönböztető lámpák száma járművenként: 
munkafényszóró: 2, megkülönböztető lámpa: 2

 ➔ Átlagos termékköltség:

A következő mintaszámítások különböző időtartamokkal mutatják be a munkafényszórók és megkülönböztető lámpák 
termékcsoportjainak megtakarítási potenciálját. Csodálkozni fog, hogy a kis flották esetében is milyen sokat spórolhat!

Halogén LED

Munkafényszórók 20 € 80 €

Forgó jelzőlámpák 60 € 120 €

Izzólámpa 3 € –
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2. mintaszámítás (halogén)

1 halogén munkafényszórókkal/megkülönböztető lámpákkal rendelkező járműhöz

A) Bérköltségek (járművenként)
Munkafényszóró csereköltségei
(1 munkafényszóró x 0,5 h x 50 € / h) 25 €

Megkülönböztető lámpák csereköltségei
(1 megkülönböztető lámpa x 0,5 h x 50 €  / h) 25 €

Munkafényszórók izzócseréje 
(2 munkafényszóró x 0,25 h x 2 csere évente x 50 € / h) 50 €

Megkülönböztető lámpák izzócseréje
(1 megkülönböztető lámpa x 0,25 h x 2 csere évente x 50 € / h) 25 €

Éves összes bérköltség (járművenként) 125 €

B) Anyagköltségek (járművenként)
Munkafényszóró költségei
(20 € termékköltség+ 12 € izzóköltség) 32 €

Megkülönböztető lámpák költségei
(60 € termékköltség+ 6 € izzóköltség) 66 €

Éves összes anyagköltség (járművenként) 98 €

Összköltség:

A) Bérköltségek 125 €

B) Anyagköltségek 98 €

Halogén munkafényszórók/megkülönböztető lámpák

Fontos:
járművenként évente ismétlődő költségek!

223 €

3. mintaszámítás (LED)

1 LED-es munkafényszórókkal/megkülönböztető lámpákkal rendelkező járműhöz

A) Bérköltségek (járművenként)
A bérköltségek a LED-es munkafényszórók és megkülönböztető lámpák 
esetében csak a meglévő járművek átszerelésekor jelentkeznek. Az új járműveket 
érdemes rögtön HELLA LED-es termékekkel felszerelni, hogy a kezdetektől fogva 
kihasználhassa a megtakarítási lehetőségeket.

Munkafényszóró csereköltségei
(2 munkafényszóró x 0,5 h x 50 € / h) 50 €

Megkülönböztető lámpák csereköltségei
(1 megkülönböztető lámpa x 0,5 h x 50 €  / h) 25 €

Egyszeri összes bérköltség (járművenként) 75 €

B) Beszerezési költségek (járművenként)
LED-es munkafényszórók
(2 munkafényszóró x 80 €) 160 €

LED-es megkülönböztető lámpák
(1 megkülönböztető lámpa x 120 €) 120 €

Egyszeri beszerzési költségek (járművenként) 280 €

Összköltség:

A) Bérköltségek 75 €

B) Beszerezési költségek 280 €

LED-es munkafényszórók/megkülönböztető lámpák

Fontos: 
Egyszeri költség minden egyes járműhöz!

355 €

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen

Halogén költségei évente (€) 223 223 223 223 223 223 223 223 1784 (€)

LED éves költsége (€) 355 0 0 0 0 0 0 0 355 (€)

Éves spórolás a karbantartási  
 költségeken járművenként (€)

-132 223 223 223 223 223 223 223 1429 (€)

A LED-es termékek nagyobb befektetési költségei már 24 hónap elteltével megtérülnek.

A halogén összköltségei a LED-del összehasonlítva, 
a jármű 8 éves élettartamával számolva.
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5. Egy 10 járműből álló flotta megtakarítási lehetősége 8 év alatt

Az előbb kiszámított megtakarítási lehetőség 10 járműből álló flotta 8 évig tartó használatára vonatkozik, és azt hivatott 
bemutatni, hogy milyen sokat spórolhat azzal, ha a megfelelő gyártó megfelelő világítását használja. 
Átlagos működésként 200 napot feltételezünk.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen

Halogén költségei (€) 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 17 840 (€)

LED költsége (€) 3550 0 0 0 0 0 0 0 3500 (€)

Spórolás a karbantartási költségeken 
(€)

-1320 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 14 290 (€)

Üzemanyag-megtakarítás (I)
340 340 340 340 340 340 340 340 2720 (l / 12 V)
420 420 420 420 420 420 420 420 3360 (l / 24 V)

CO2-spórolás (kg)
889 889 889 889 889 889 889 889 7112 (kg /12 V)

1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 8736 (kg /24 V)

Ez a nem kötelező érvényű kalkuláció átlagértékeken és általános műszaki feltevéseken alapul, és kizárólag az Ön tájékoztatására és támogatására szolgál. 
Emiatt az adatok helyességéért nem vállalunk felelősséget.

Összefoglalás:
Az eredmények a HELLA LED-ek mellett szólnak: 
Spórolás a karbantartási költségeken = 14 290 €
Üzemanyag-megtakarítás = 2720 (liter / 12 V) és 3360 (liter / 24 V) 
A CO2-kibocsátás csökkentése 7,1 tonnával (12 V) és 8,7 tonnával (24 V) 

Ezt a kalkulációt természetesen más flottaméretekkel is el lehet végezni. Ha ez a számítás nem győzte meg, akkor végezze el a tesztet, hogy megbizonyosodjon az 
eredményekről, vagy vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot.

4. Üzemanyag-megtakarítás a LED-es technológiával

Megtakarítás járművenként évente
A fényfunkciók évente 200 napon, napi 5 órára vannak bekapcsolva.

Halogén
(12 V / 24 V)

LED

1 db megkülönböztető lámpa fogyasztása 55 / 70 Watt 15 Watt

2 db munkafényszóró fogyasztása 110 / 140 Watt 26 Watt

Teljes fogyasztás 165 / 210 Watt 41 Watt

kWh járművenként évente – megtakarítás
(165 W - 41 W) x 5 óra x 200 nap /1000 
(210 W - 41 W) x 5 óra x 200 nap /1000

124 / 169 kWh

Lehetséges megtakarítás dízelmotorral

Dízelmotor hatékonysági foka 45 %

Generátor hatékonysági foka (áramfejlesztő) 80 %

Dízel fűtőértéke
1 liter gázolaj 3,6 kWh elektromos energiát termel 10 kWh / liter

Gázolaj literben – megtakarítási potenciál
124 kWh / 3,6 kWH
169 kWh / 3,6 kWH

34 liter (12 V)
46 liter (24 V)


