
BIIM Don’t fear the dark 

BIIM BAJA

K o m p l e t t a  t i l l b e h ö r s g r o s s i s t e n

Edge reflektorn i full storlek fångar 6000 lumen från 6st 10w LED och styr 
ut dem på vägen med högsta verkningsgrad 

• E-märkt ref 50 maximala 215.000 Candela 499,75 meter @1 lux
• 40+ meter bred ljusbild
• 6st 10W dioder lyser 5930 lumen effektivt
• Positionsljus

BIIM HEX225ID

» Pris 1.190:-

BIIM SLIM 9”

Runda BIIM extraljus finns i storlekarna från 225mm ner till 180mm
Oavsett storlek eller design så får du ett fjärrljus med  mycket ljus och funktionell design

Innovativ desgin med totalreflektionslinser ger maximal prestanda och 
minimalt byggdjup

• Diameter 218 vid 69mm djup
• 12st 10W CREE dioder lyser 12000 lumen (9600 effektivt)
• Lyser 425 meter @ 1lux
• Positionsljus

BIIM SLIM 218 12x10w
BIIM Slim - Fräck ultrakompakt LED med Prestanda

» Pris 1.590:-

BIIM HEX225ID 6x10w
BIIM HEX - Vilsam och funktionell design som håller

Hybridoptik med side-emitter reflektorer och TIR linser ger dig utmärkt 
bredd i närfältet och en högintensiv mittkägla för räckvidd.

• Diameter 218
• 4st 20W samt 4st10W dioder lyser 10200 lumen effektivt
• Lyser 469 meter @ 1lux
• Positionsljus med gult eller vitt ljus

BIIM Baja 218 120w
BIIM Baja är ett fjärrljus med prestanda som matchar attityden!

» Pris 1.990:-



500mm 98w 10.200 lumen
» Pris 2.290:-

750mm 140w 12.800 lumen
» Pris 2.990:-

1000mm 196w 15.800 lumen
» Pris 3.990:-

1250mm 238w 17.500 lumen
» Pris 4.990:-

BIIM CURVE välj mellan 500-1250 mm

BIIM CURVE
BIIM Curve belyser vägen och följer snyggt fronten.

Curve svänger utefter en cirkelradie likt de flesta fordonsfronter. I de flesta 
fall blir montaget 20-30mm mindre djupt. Två innovativa fästen ingår!

• Följer tätt fronten eller taklinjen på de flesta fordon. 
• Kompakt tvärsnitt med hög prestanda.
• Många fästmöjligheter med två medföljande modeller av fästen.

BIIM BAJA 240 110w

BIIM SLIM 7” 12x5w

BIIM extraljus rektangulär 
Unik  design, rejält ljus med hög effekt. Passar så väl i fronten som på flakbågen eller takkorgen.

BIIM Ledramp finns i alla längder! Välj mellan kort, lång eller curved
Innovatia ledramper, oavsett vad du säker så har vi en ledramp som passar ditt behov

BIIM EDGE DUAAL välj mellan 350-1000 mm

BIIM HEX225EDT | SET3

Premium version stöldsäkrad med externt drivdon samt aktiv kylning / 
uppvärmning lins. Högohmig ingång för känsliga elystem. Komplett sats 
med 3st lampor, externt drivdon samt all elektisk inkoppling.

• EDT - External Driver Technology
• ATD - Active Thermal Displacement
• E-märkt maximala 215.000 Candela 499,75 meter @1 lux
• 40+ meter bred ljusbild
• 6st 10W dioder lyser 5930 lumen effektivt 
• Positionsljus

BIIM HEX225EDT 6x10w | SET3
BIIM HEX - Stilren LED med unika finesser

» Pris 4.990:-

Hybridoptik med side-emitter reflektorer och TIR linser ger dig utmärkt 
bredd i närfältet och en högintensiv mittkägla för räckvidd.

• Diameter 218
• 2st 25W samt 4st10W dioder lyser 8500 lumen effektivt, 
• Lyser 420 meter @ 1lux.
• Positionsljus med gult eller vitt ljus

BIIM Baja 240 110w
BIIM Baja är ett fjärrljus med prestanda som matchar attityden!

» Pris 1.790:-

350mm 120w 8600 lumen
» Pris 1.990:-

500mm 180w 13.700 lumen
» Pris 2.790:-

750mm 270w 20.600 lumen
» Pris 3.790:-

1000mm 360w 27.500 lumen
» Pris 4.790:-

BIIM DUAL EGDE
BIIM DUAL EDGE ger dig udden genom att ta bort kanten

Ultratunn sarg med limmat glas för lägsta möjliga bygghöjd men största 
area för DUBBLA rader optik och ljusflöde. Två innovativa fästen ingår!

• Mycket kompakt med förbluffande prestanda
• Två rader med ljuskällor sprider effektivt värmen och maximerar ljuset 
• Endast 58mm höjd för lampkroppen

Innovativ desgin med totalreflektionslinser ger maximal prestanda och 
minimalt byggdjup

• Diameter 180 vid 65mm djup
• 12st 5W CREE dioder lyser 5400 lumen (4590 effektivt)
• Lyser 380 meter @ 1lux
• Positionsljus

BIIM SLIM 180 12x5w
BIIM Slim - Fräck ultrakompakt LED med Prestanda

» Pris 1.190:-



R i n g  0 8 - 5 5 2  4 8 5  9 9  e l l e r  besök  www. t rucker . se !
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»  Vi kan l jus! 

» Vi kan l jusfästen! 

» Vi har t i l lbehören!

350mm 64w 5.400 lumen
» Pris 1.490:-

520mm 96w 8.100 lumen
» Pris 1.990:-

750mm 196w 14.800 lumen
» Pris 2.990:-

BIIM EDGE POSITION 
BIIM Edge ger dig udden genom att ta bort kanten.

Ultratunn sarg med limmat glas för lägsta möjliga bygghöjd men största 
area för optik och ljusflöde. Multifunktion tvåfärgat positionsljus samt två 
innovativa fästen ingår!

• Positionsljus i två färger beroende på inkoppling.
• Många fästmöjligheter med två medföljande fästestyper.

BIIM EDGE POSITION välj mellan 350-750 mm

350mm 60w 4.950 lumen Ej p-ljus
» Pris 1.290:-

520mm 90w 7.300 lumen Ej p-ljus
» Pris 1.790:-

520mm 96w 8.100 lumen p-ljus 
» Pris 1.990:-

BIIM OPTIMIZED 
LED ramp rymmer kompakt prestanda med unika infästningsmöjligheter.

Tunn sarg med limmat glas för lägsta möjliga bygghöjd men största 
area för optik och ljusflöde. LED fjärrljuset är dessutom vändbart med ett 
rörförmat urtag på ena sidan, vilket ger slimmade diskreta montage på 
flak eller frontbågar.

• Honformad ovansida för att matcha rörmontage.
• Sinnrik baksida med mutterstycken.

BIIM OPTIMIZED välj mellan 350-520 mm


