
Nieuws in het kort
Goed zicht op meer dan 15.000 kilometer

de LED’s, vergeleken met de gebruikelijke 
gloeilampen-technologie, zorgt boven-
dien voor een geringer brandstofverbruik. 
Daarnaast hebben de lichtdioden een zeer 
lange levensduur, waardoor onderhoud en 
vervanging van lampen komen te vervallen 
- Voordelen die mede bepalend kunnen zijn 
voor het succes van de tour. 

HELLA rust voertuigen van de Land Rover 
Experience Tour 2013 uit met extra koplam-
pen, werklampen en markeringslichten 

De verlichtingsspecialist HELLA rust de 
voertuigen van de Land Rover Experience 
Tour 2013, die de zijderoute door in totaal 
elf landen volgt, uit met sterke en robuuste 
extra koplampen, werklampen en marke-
ringslichten. 
Op de 15.000 kilometer van Berlijn naar 
Mumbai staat de deelnemers onbekend, 
meestal zwaar begaanbaar terrein te wach-
ten. HELLA koplampen zorgen hier zelfs 
onder extreme omstandigheden voor een 
optimale verlichting van de weg, waardoor 
kritische situaties zo snel mogelijk worden 
herkend – ter bescherming van bestuurder 
en voertuig.  
HELLA rust de tour-voertuigen van het 
type Range Rover Evoque en de support-
voertuigen van het type Discovery 4 onder 
andere uit met de extra koplamp Luminator 
LED en de werklamp Power Beam 2000 LED. 
Ook het markeringslicht K-LED 2.0 maakt 
deel uit van de uitrusting. Met het oog 
op de extreme omstandigheden waaraan 
bestuurders en voertuigen tijdens de tour 

We zijn verhuisd naar een groter pand en 
vonden het een goed excuus voor een 
feestje. We zitten nu niet meer op Melkrijder 
21, maar op de Koperslager 18-20 in Nijkerk

Aangezien bij ons alles altijd een beetje 
anders gaat dan bij de andere autobedrijven 
hadden we het thema THE SKY IS THE LIMIT 
bedacht. Dat hield dus in dat wij het bij-

worden blootgesteld, vertoont de in de 
producten geïntegreerde LED-technologie 
duidelijke voordelen: De lichtdioden realise-
ren een optimale verlichting van de rijbaan, 
waardoor de concentratie van de bestuur-
der wordt verbeterd en verschijnselen van 
moeheid worden gereduceerd. Het duidelijk 
verminderde opgenomen vermogen van 

tekst en beeld ■ HELLA Benelux

Spectaculaire opening Land Rover 
Specialist Bas van Slooten

zonder leuk vonden om Bas samen 
met burgemeester Renkema in een 
Range Rover op 30 meter hoogte 
door de lucht te laten vliegen!!! Met 
als gevolg dat we ruim 300 toeschou-
wers hadden!! 
Om het helemaal af te maken zong 
zangeres Chaja het nummer Skyfall van 
Adele. De tranen vloeiden rijkelijk en daarna 
de champagne!!! De hele middag hebben de 
kinderen in de draaimolen gespeeld en de 
papa's op de Land Rover wip!!!
We hebben tot in de kleine uurtjes een 
enorm knalfeest gehad met als afsluiting DJ 
jean!!
 
Bedankt voor de geweldige avond en dag!!
Team Bas van Slooten 
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