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De Gloria Safety Flash voor Noodgevallen
Waarschuwt - Beveiligd - Beschermd
Inzetbaar bij: Personen auto’s, Vrachtwagens, Legervoertuigen,
Reddingvoertuigen en Bouwverkeer, motor- en zeilboten. Voor
uw werk of vrijetijds besteding.

Waarschuwt bij pech!
Beveiligd ongevals
situaties!
Beveiliging bij gevaar!

★ Hoogwaardig markeer apparaat
Optimaal onderdeel in ongeval- en
Veiligheidsuitrusting in een voertuig
(b.v. bij pech en ongevallen)

★ Veelvuldig inzetbaar, goed geschikt
voor Beveiligen of markeren van
gevaarlijke situaties.

Gloria aanbevelingen

★ 16 rode, ultra felle LED lampjes
★ 9 licht programma’s : Roteren,

dubbel knipperen, enkel knipperen,
Wissellicht, SOS morse code,
continu branden, 1x fel en 1 x zwak,
2 LED knipperlicht, 4 LED
knipperlicht 

★ Wisselbare sterke 3V Lithium batterij
Type CR 123A

★ Maximale batterij duur van 100
uur (afhankelijk van het gekozen
programma)

★ Bestand tegen temperaturen van-             
-40°C tot +60°C

★ Sterke magneet voor
bevestiging aan b.v. een auto  

★ Waterdicht en blijft drijven 
★ Met ophang oog

Gloria Prestaties

afb. Gloria Safety Flash
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Zwaar belastbaar 



WB          002519.0000       ca. 200 g                       9                        16               tot aan100 Std.      35                     105
-40° C tot     

+60° C

xx
/x

.x
/0

3.
11

/S
-G

L/
D

-
w

w
w

.g
lo

ria
.d

e

De Gloria Safety Flash voor Noodgevallen
Waarschuwt - Beveiligd - Beschermd
Inzetbaar bij: Personen auto’s, Vrachtwagens, Legervoertuigen,
Reddingvoertuigen en Bouwverkeer, motor- en zeilboten. Voor 
uw werk of vrijetijds besteding.

★ Zeer compacte buiten afmetingen
(ø 10,5 cm, hoogte 3,5 cm
Lichtgewicht (200 gr)

★ Duits- en Engels-talige
handleiding

Gloria comfort

Technische gegevens:

Type Gewicht Batterij Licht programma Aantal
LED ś

Batterij duur
Tempera-

tuur
bereik

Art.-Nr. Hoogte
mm

Maten Safety Flasch

Diameter
mm

Technische wijzigingen voorbehouden Der Umwelt zuliebe – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

3 V-Lithium-
batterij CR 123 A

BLIJFT
DRIJVEN

★ Eenvoudige bediening
★ Door gebruik van hoge kwaliteit

kunststoffen en flexibele TDR
plastic, extreem breuk bestendig
en belastbaar 

★ Stofdicht en robuust  
★ Zichtbaar over 360° 
★ Alle gebruikte materialen conform

REACH 

Gloria zekerheid

Batterijen inleveren als
chemisch afval


