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SAMMANFATTNING

I trafiksäkerhetsverkets bestämmelse om fordon F 33

stadgas att ett samtidigt användande av halvljus och

hjälpljus inte är tillåtet. Saab's hörnvarselljus kan

i visst avseende definieras smmlhjälpljus och kommer

då i konflikt med denna bestämmelse.

De eventuella negativa effekter som kan.vara förenade

med ett samtidigt användande av halvljus och hörnvarsel-

ljus har sålunda undersökts i en rad kritiska avseenden,

dels i jämförelse med det tidigare Saab-ljuset dels i

jämförelse med ett annat fabrikat. Jämförelsen avsåg

framför allt en indirekt mätning av synnedsättande

bländning i vått respektive torrt väglag, vid möte rakt

fram respektive 1 vinkel med maximal ljusstyrka.

Vidare har ljusmätningar utförts med och utan last;

eventuell maskering av blinkers synbarhet undersökts;

eventuella möjligheter till felmontering av glödlamporna

i hörnvarselljuset kontrollerats.

Resultaten visar att det krävs något lägre hinder-

luminans för upptäckt av ett hinder vid sidan av bilen

med det hittillsvarande Saab-ljuset än med hörnvarsel-

ljuset. Jämförelsen mellan ett annat fabrikat och hörn-

varselljuset ger vid handen att det krävs större hinder-

luminans med annat fabrikat.

Vid belastningsproven framkom mycket små skillnader

mellan de båda Saab-systemen trots att halvljusinställ-

ningen korrigerats för lasten. Någon skillnad mellan

Saab med positionsljus respektive hörnljus beträffande

blinkers synbarhet kunde ej iakttagas. Några möjlig-

heter till felaktig montering av glödlamporna till

hörnvarselljuset kunde inte påvisas. Inte heller har

någon irritation hos mötande bilister i mörker kunnat

förmärkas.



II

Framhållas bör att de skillnader beträffande ljusut-

rustning som i trafiken existerar såväl inom som mellan

fordonsserier torde vara betydligt större än de som

skulle kunna skapas genom ett samtidigt användande av

ordinarie halvljus och hörnvarselljus.

Undersökningen leder fram till slutsatsen att inga på-

tagliga negativa effekter är förenade med Saab hörnvar-

selljus.



III

SUMMARY

SAAB CORNER/RUNNING LIGHTS - A STUDY OF SOME

POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS

Headlights functioning in conjunction with the ordinary

low beam light are forbidden in Sweden. The 1977 model

of SAAB 99 is equipped with a new lightning system

with two aims: 1. to increase the visibility of the

vehicle from a sideways direction. 2. to function as

a cornering light and hence give the driver better

visibility to the left and right at close distance.

This lighting system thus comes into conflict with

the regulations. Some possible negative effects of

this new system in combination with the ordinary low

beam were studied in this report.

Two comparisons were made: a. comparison with the

earlier SAAB system,and b. comparison with a different

car.

The light distribution for the different systems were

established on dry as well as on wet road surface, with

unloaded vehicles as well as with a 50 kg load in the

trunk. In the latter case the ordinary low beam was

corrected for the load.

Thencedww>meeting angles were chosen for the measure-

ment of disability glare: 00 and 60 respectively. The

latter angle was found to give the highest light

intensities.

The differences between the two SAAB systems in loaded

and unloaded conditions were verysmall. The relative

additive glare effect of the new light in the sector
o

0 - lO

condition.

to the right was less than 5%, regardless of
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The experimental setup for measurement of disability

glare is shown in figure 1. The subjects' task in

this part of the study was to report detection of an

obstacle placed to the right of the experimental car.

The illumination of this obstacle could be varied with

a slide projector and the illumination required for

detection was measured by a photometer.

It was found that the new lighting system requires

slightly more luminance on the obstacle for detection

than the older system, whereas "the other" car required

even more. As for veiling luminance, "the other" car

produced considerablymore veiling luminance than the

new SAAB system whereas the differences between the

two SAAB systems nowhere exceeded 17%.

The visibility of the direction indicators was also

checked as a comparison between the two SAAB systems.

No differences were observed in a simple test in bright

sunlight.

The conclusion, drawn, from this study is that no

tangible negative effects seem to result from a combi-

nation of the ordinary low beam with the new corner/

running light and that variations between cars of

different types and makes are greater than the varia-

tions that could be caused by the combination of the

new corner/running light and ordinary low beam.



BAKGRUND

SAAB 99 av 1977 års modell har försetts med en kaross-

fast monterad och med övrig föreskriven belysningsut-

rustning integrerad ljusfunktion s k hörnvarselljus.

Av benämningen framgår att hörnvarselljuset avses ha

två huvudfunktioner i en och samma ljuskälla:

A. Varselljus med en god sidosynlighet för att öka

fordonets synbarhet.

B. Hörnljus för att förbättra närsikten åt sidorna.

Om begreppet hjälpstrålkastare hårdrages kommer hörn-

varselljuset i konflikt med Trafiksäkerhetsverkets

bestämmelse om fordon,E'33 som innebär ett förbud mot

samtidig användning av halvljus och hjälpstrålkastare.

SAAB-SCANIA har sålunda begärt en prövning av hörnvar-

selljuset med primärt syfte att undersöka om de problem

som framtvingade hjälpljusbestämmelsen]?33 är aktuella

i samband med hörnvarselljuset.

För att utröna fordonsbestämmelsenI?33's tillämpbarhet

i fallet SAAB "hörnvarselljus" har det bedömts Väsent-

ligt att koncentrera ansträngningarna på att söka iden-

tifiera de kritiska aspekter som kan vara förenade

med detta ljussystem.

Av primärt intresse är att jämföra det hittillsvarande

ljussystemet (halvljus + parkeringsljus) på SAAB 99

med det nya systemet (halvljus + hörnvarselljus) men

även en jämförelse med ett fordon av annat fabrikat

bedömdes intressant. Bakom detta ligger då rimlighets-

antagandet att om det nya ljussystemet inte tillför

nämnvärd eller mätbar ökad bländning för andra trafi-

kanter än hittillsvarande system, så bör inte ett för-

bud jämlikt F 33 vara påkallat.



Av vikt vore då också att focusera intresset på de

situationer som är frekventast samt där bländning

är särskilt trolig.

Sålunda bör bländningseffekterna studeras dels vid

möte rakt framifrån, dels vid möte i maximalt ogynn-

sam vinkel, ljusstyrkemässigt. Vidare bör en prövning

ske såväl i torrt väglag som i vått. Nedvinklingen

av hörnljuset skulle nämligen genom reflexion kunna

ge ett bländande ljustillskott i vått väglag.

En kritisk aspekt på det nya ljuset skulle också

kunna vara om främre blinkers synbarhet påverkades

negativt av den ökade ljusmängden från den angränsande

lampan i hörnljuset, jämfört med det svagare positions-

ljuset.

Hörnljuset lämnar enligt specifikationerna endast max

200 candela ovanför lampans horisontallinje. Det är

därför viktigt att undersöka om glödlampan kan fel-

monteras och därmed ge en bländande ljusbild.

När det gäller monteringen bör också noteras att

lampan - till skillnad från huvudstrålkastarna - sak-

nar inställningsmöjligheter. Detta innebär att man med

halvljusinställningen kan kompensera för tung last

i bagageutrymmet medan detta är omöjligt beträffande

hörnljuset. Effekterna av detta bör sålunda undersökas

med last och då kompensation har skett beträffande

halvljusinställningen.

PROBLEMSAMMANFATTNING

I. Två olika jämförelser ses som nödvändiga - dels

jämförelsen mellan Saabs tidigare ljussystem och det

nya, dels en jämförelse med ett ljussystem tillhöran-

de ett annat fabrikat. Det är då viktigt att söka

konstatera om några olägenheter kan tänkas ha uppstått



med det nya systemet och också att söka uppskatta

storleken av dessa. Jämförelsen med annat fordon syf-

tar då till att ställa de eventuella olägenheterna

i relation till de variationer som kan förekomma

mellan olika fordon ute i trafiken.

II. Ljusfördelningen i och ovanför horisontalplanet

för de olika ljuskombinationerna måste fastställas.

Kritiska variabler i sammanhanget är då: a. de vink-

lar där risken för bländning teoretiskt är störst,

b. vägbanans fuktighet, c. fordonslast.

III.Det väsentligaste kriteriet på eventuella negativa

effekter av hörnljus i kombination med halvljus bör

vara den siktnedsättning, som en mötande utsätts för

på grund av bländning. Bländningen kan indirekt mätas

som den ljusstyrka som krävs för upptäckt av ett

hinder vid sidan av det bländade fordonet.

Kritiska variabler: a. vägbanans fuktighet, b. vinkel

i förhållande till bil. Vidare bör i detta sammanhang

de olika ljussystemens teoretiska ströljusluminans

(bländeffekt) beräknas.

Iv.En grov uppfattning om den irritation, som hörn-

ljus i kombination med ordinarie halvljus skulle kunna

ge upphov till, bör kunna erhållas genom körning i

mörker i normal trafik med räkning av antalet irrita-

tionsblinkningar från mötande trafikanter.

v, Eftersom blinker och hörnljus är monterade in-

till varandra och hörnljuset är väsentligt starkare

än det tidigare positionsljuset, är en viss maskerings-

effekt tänkbar. Detta kompenseras möjligen av att

också blinkers har högre ljusstyrka i det nya ljus-

systemet. Huruvida maskeringseffekter förekommer bör

undersökas mot bakgrund av gällande bestämmelser

rörande körriktningsvisare.



VI. Hörnljuset är karossfast monterat vilket undan-

röjer en del av de betänkligheter som aktualiserat

fordonsbestämmelsen F 33. Dock måste möjligheterna

att montera glödlamporna på ett sådant sätt att fö-

rutsättningar för ökad bländning skapas, undersökas

i praktiska prov.

LJ USMÄTN I NG

Problem

Bestämning av belysningsstyrkan i och ovanför hori-

sontalplanet i syfte att fastställa hörnljusets addi-

tiva effekt samt kritiska betraktningsvinklar (vink-

lar till mötande bil).

Metod

Apparatur: Tektronix Digital Photometer J 16 Option 2.

Två olika fordon testades: Saab 99 av 1977 års modell

respektive annat fabrikat av 1976 års modell i samma

storleksklass. Fordonen hade tillryggalagt lika långa

totala körsträckor. Strålkastarna ställdes korrekt.

Samtliga ljusmätningar skedde på ett avstånd av 25 m.

Tre ljuskombinationer jämfördes: a. Saab halvljus

plus positionsljus, b. Saab halvljus plus hörnljus

och c. Annat fabrikat halvljus plus positionsljus.

Utöver dessa betingelser prövades också Saab halvljus

plus positionsljus respektive hörnljus, med och utan

last i bagageutrymmet. Utöver ordinarie verktygsupp-

sättning, reservhjul och fylld bensintank belastades

bilen med 50 kg. Halvljusinställningen kompenserades

för den därigenom uppkomna uppvinklingen.

Mätningarna skedde vid stabil spänning 13.8 volt.

Saab 99 hade för att erhålla stabil spänning till



strålkastarna försetts med externt batteri för drift

av den termostatstyrda kylfläkten.

Belastningsmätningarna utfördes endast i torrt väg-

lag medan Övriga mätningar samtliga gjordes i såväl

torrt som vått väglag.

Resultat

Den kritiska eller ljusstarkaste vinkeln fastställ-

des för strålkastarens horisontalplan enligt följande:

Saab halvljus plus positionsljus: 6O höger

Saab halvljus plus hörnvarselljus: 6O höger
0

Annat fabrikat halvljus plus positionsljus: 6 hö-

ger.

Dessa vinklar var giltiga för både torrt och vått

väglag.

Figur 2 illustrerar resultaten från belastningsmät-

ningarna. Obelastad bil ger till resultat att kur-

vorna är praktiskt taget identiska för hörn- respek-

tive positionsljus ut till ca 200, där hörnljuset se-

dan ligger något högre dock utan att i någon punkt

ge högre värden i horisontalplanet än ca 0.3 lux

(187,5 cd). 50 kg last i bagageutrymmet ger obetyd-

ligt högre ljusvärden vid 60 för både halvljus i

kombination med positionsljus och för halvljus i

kombination med hörnljus. I övrigt är ljuskurvorna

identiska med respektive kurva för obelastat fordon.

Hörnljusets relativa additiva bländningseffekt är i

det i praktiken intressanta området 0 - 100 i såväl

obelastad som belastad betingelse ej större än 5 %.



SYNNEDSÄTTANDE BLÄNDNING

Problem

Att direkt mäta den siktnedsättning som en mötande

förare drabbas av på grund av bländning i vinklarna
'o
0 och 60 höger vid torrt och vått väglag samt att

teoretiskt beräkna bländningseffekten i form av

ströljusluminans.

Metod

Försöksuppställningen finns illustrerad i figur 1.

Försökspersoner: 5 st.

Försökspersonbil: Volvo 142, 1972, med korrekt in-

ställt halvljus.

Avstånd: 50 m mellan experimentbil och försöksper-

sonbil.

Hinder: mattgrått (ca 8 % reflektans) l m högt och

40 cm brett.

Hinderplacering: vid vänster sida av experimentfor-

donet, 2 m bakom strålkastarplanet och 40 cm åt si-

dan räknat från vänster strålkastares centrum.

Hinderbelysning: förutom försökspersonbilens halv-

ljus bestående av diaprojektor, kopplad via vrid-

transformator. För bestämning av hinderluminans an-

vändes Spectra PritchardTM Photometer 1980.

Procedur: FörsökSpersonen placerades på förarplats i

fp-bilen med uppgift att söka upptäcka hindret vid

sidan av det andra fordonet och då omedelbart rappor-

tera upptäckt via radio. Belysningen på hindret öka-

des kontinuerligt från 0 av försöksledaren tills för-

sökspersonen meddelat upptäckt. Detta upprepades för

varje försöksperson fyra gånger vid varje ljusbetingel-

se på experimentbilen. Dessutom tillkom, med slump-

mässiga intervall, frånvaro av hinder. Ordningen mellan

de olika betingelserna roterades, med undantag för

"vått-torrt". Av praktiska skäl var det endast möjligt

att låta torr betingelse föregå våt.



Ströljusluminansen beräknades utifrån ljusmätnings-

data enligt Holladays formel ümmjifierad form)

E

Ls=:k 'w%%
6

för ett fordonsavstånd_av 100 m och ett sidoavstånd

till det tänkta hindret av 3.5 m.

där

Ls = ströljusluminans

Ebl= lux vid förarens ögon

6 = vinkel mellan strålkastare och hinder på

100 m avstånd sett från föraren

samt

k = 10

n = 2

Resultat

Tabell 1 och figur 3 sammanfattar resultaten från mät*

ningarna av synnedsättande bländning. De, i tabell

1 presenterade värdena, utgör medelvärden över de 4

replikationerna i varje betingelse för respektive

försöksperson. Det framgår att väglaget är av stor

betydelse för hur bländad man blir. Sålunda krävs i

0genomsnitt en ökning av hinderluminansen på 114 6

för att hindret skall upptäckas i vått väglag. Vi-

dare framgår att det som mest krävs ca 40 % lägre

upptäcktshinderluminans vid möte med Saab halvljus

plus hörnljus än för "annat fabrikat" i torrt väglag.

I vått väglag är skillnaden mellan de båda ljussyste-

men 19 %. Beträffande skillnaderna mellan Saab hörn-

varselljus och Saab positionsljus kräver det förra

vid torrt väglag och i möte rakt fram 8.3 % högre

0\
°upptäcktsluminans, vid snett möte (60) 23 högre

luminans och i vått väglag vid 60 l % lägre hinder-

luminans och vid 00 14.2 % högre luminans för upp-

täckt. Saab med halvljus plus positionsljus kräver

sålunda i alla fall utom i vått väglag vid 60 något

mindre ljus på hindret för att detta skall upptäckas

än Saab med halvljus plus hörnvarselljus.



På en punkt har en diskrepans mellan beteendemät-

ningarna och ljusmätningarna erhållits. Sålunda krä-

ver "annat fabrikat" i vått väglag i möte raktfram

mindre hinderluminans för upptäckt än vad som vore

att förvänta utifrån ljusmätningarna där Saab på

samtliga punkter redovisade lägre lux-värden. Den

enda rimliga förklaringen till detta är att bilens

placering inte varit exakt densamma från gång till

gång och att då vägbanans ojämnheter spelat in

- speciellt i den våta betingelsen där vägbaneref-

lexerna är kritiska.

Hörnvarselljuset ger vid torrt väglag och betrakt-

ningsvinkel 60 60 % lägre ströljusluminans än "annat

fabrikat". I vått väglag och samma betraktningsvin-

kel är ströljusluminansen 62 % mindre medan skill-

naden mellan Saab halvljus + positionsljus och Saab

halvljus + hörnljus inte i någon punkt överstiger

17 %.

SYNBARHET HOS BLINKERS

Problem

Kontroll av att blinkers synbarhet inte på ett märk-

bart sätt nedsätts av hörnljus i kombination med

halvljus.

Metod

I fordonsbestämmelserna rörande körriktningsvisare

anges endast att dessa skall vara fullt synliga på

ett avstånd av 30 meter, i solsken. I detta fall

kontrollerades synbarheten på ett avstånd av ca 250

meter i klart solsken kl 1200, med fordonet placerat

i rakt nordlig riktning. Ett visst motljus rådde följd-

aktligen. Fem försökspersoner deltog och deras uppgift

bestod i att avgöra Vilken sidas blinker som var

tillslagen.



De kombinationer som testades var: blinker Vid halv:

ljus+-positionsljus, blinker vid halvljus+-hörnljus

respektive frånvaro av blinker i samma kombinationer.

Resultat

Samtliga 5 försökspersoner kunde utan svårighet av-

göra när höger blinker var tillslagen och när ingen

blinker förekom, oberoende av om det skedde i kom-

bination med hörnljus eller medpositionsljus. Vad

beträffar blinker på vänster sida klarade en av för-

sökspersonerna inte att urskilja någon sådan - också

oberoende av ljuskombination - utan markerade frånvaro

av blinker. Denne försöksperson visade sig vara röd-

grön färgblind och eftersom bilens vänstra sida hade

gräsmattebakgrund kan förklaringen ligga däri. Nåqon

skillnad orsakad av hörnljuset kunde således ej be-

läggas.

MÖJLIGHETER TILL FELAKTIG INSTÄLLNING AV HÖRNLJUS

En enkel kontroll har visat att några möjligheter

till felaktig montering av glödlampan inte finns.

DISKUSSION

Beträffande blinkerfunktion uppfyller Saab 99 av

1977 års modell uppenbarligen väl de kravspecifika-

tioner som för närvarande finns. Hörnljusfunktionen

har sålunda ingen sådan negativ inverkan att dess

användbarhet i den aspekten kan ifrågasättas. En

Viss nedsättning av kontrasten mellan de två lysande

ytorna positions/hörnljus och,blinker skulle kunna

befaras vid användning av hörnvarselljuset jämfört

med positionsljuset. Någon sådan skillnad kunde inte

iakttas av försökspersonerna i solljusförsöken medan

den förefaller mera påtaglig i mörker. Trots detta

är det dock mycket lätt att urskilja blinker.



10.

Inte heller tycks det finnas någon anledning att be-

fara att hörnvarselljuset skulle föranleda påtagligt

mer bländande ljus vid mörkermöte. Eftersom ljuset

avtar med (avståndet)2 så torde\Jprocentuell skill-

 

 

nad i upptäcktsluminanswi någon mån avspegla de pro-

centuella skillnader som kan förväntas beträffande

upptäcktsavstånd och sålunda utgöra en översättning

av skillnader i luminanser till mera gripbara tal.

Om man sålunda gör en sådan översättning, visar det

sig att Saab med halvljus och positionsljus, som

mest, ger 4.8 % längre upptäcktsavstånd (torrt väg-

lag, 60) och i den andra extremen ger l.l % kortare

upptäcktsavstånd än Saab med halvljus och hörnvar-

selljus (vått väglag 60).

Jämförelsen med "annat fabrikat" vid handen att

detta fordon teoretiskt skulle ge 3.9 % längre upp-

täcktsavstånd vid torrt och 6.4 % längre upptäckts-

avstånd vid vått väglag i möte rakt framifrån jäm-

fört med Saab med halvljus och hörnvarselljus.

Denna lilla fördel för annat fabrikat" visar sig

också bestå vid en jämförelse med Saab med positions-

ljus (2.8 respektive 5.6 procent). Ett möte i den

vinkel som ger de högsta ljusvärdena demonstrerar

det omvända förhållandet mellan "annat fordon" och

Saab. Saab med hörnvarselljus skulle då teoretiskt

ge 6 % längre upptäcktsavstånd i torrt väglag och

5.7 % längre upptäcktsavstånd i vått väglag.

Betydelsen av dessa skillnader får inte överskattas

då erfarenhetsmässigt större skillnader förekommer

mellan olika fordon ute i trafiken - även inom samma

fordonsserie. Ännu större skillnader kan hänföras

till brister i halvljusinställning respektive tungt

lastade fordon. Sålunda uppvisar ca 10 % av besikti-

gade fordon i Sverige strålkastarfel framför allt

vad gäller halvljusinställningen. Det faktum att
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det redan i trafiken förekommer betydligt större

skillnader vad gäller ljusstyrkor och bländnings-

effekter än vad som skulle - ens teoretiskt - kunna

åstadkommas genom samtidig användning av hörnljus

och halvljus, illustreras tydligt genom de ströljus-

luminanser som framräknats för de tre ljussystemen.

Eftersom det är omöjligt att kompensera för en upp-

vinkling av hörnljuset exempelvisskapad av last i

bagageutrymmet gjordes alltså ljusmätningar i den

för hörnljuset - teoretiskt sett - mycket ogynnsamma

situationen med 50 kg last i bagageutrymmet och med

kompenserande inställning av halvljuset.

De uppmätta skillnaderna blev mycket små - möjligen

förnimbara - och uppgår mellan positionsljus och hörn-

ljus till 0.3 lux i den kritiska vinkeln motsvarande

en höjd ströljusluminans enligt ovan på ca 5%. En

möjlig förklaring till skillnaderna är att de är att

hänföra till svårigheter att från gång till gång göra

en exakt halvljusinställning. För denna tolkning talar

det faktum att halvljus i kombination med positions-

ljus uppvisar en ökning i den belastade betingelsen

där ingen sådan ökning vore att förvänta eftersom

halvljuset korrigerats för lasten. Den vinkel i vilken

de högsta värdena är uppmätta är dessutom just

asymmetrivinkeln. Halvljuset är där totalt domine-

rande och hörnljusets bidrag torde därför, just där,

vara obetydligt.

Ett av skälen bakom förbudet mot hjälpljus i kombina-

tion med halvljus var uppenbarligen att hindra före-

komsten av felaktigt inställda extraljus. Här har

påvisats att några möjligheter till felaktig inställ-

ning av hörnljuset inte finns plus det faktum att

inte ens med den uppvinkling av hörnljuset som 50 kg

last ger, några påtagliga olägenheter gått att påvisa.
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En mycket enkel kontroll har också gjorts av hur mö-

tande förare i verklig trafik reagerar på hörnljus

i kombination med halvljus. Vid ca 250 mörkermöten

har inte någon mötande visat irritation genom att

själv blinka med helljus.

Sammanfattningsvis kan konstateras att inga påtag-

liga negativa effekter är förenade med Saab hörnvar-

selljus i kombination med ordinarie halvljus. Annan

ljusvariation torde vara betydligt större än den som

är avhängig hörnvarselljusets tillkomst.

Denna undersökning har inte haft att ta ställning

till de positiva effekterna av varselljusfunktionen

i Saab hörnvarselljus. Vad gäller denna aspekt hän-

visas till Hörberg & Rumar (1975).
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Fig 3. Hinderluminanser vid upptäckt - medelvärden över 5
försökspersoner
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Tabell 1. Hlnderluminanser vid upptäckt uttryckta i cd/m2
medelvärden över 4 presentationer reSpektive
betingelsemedelvärden

 

FP l

Betingelse

  

SAAB halvljus+
positionsljus

.939 .767 .798 .466 1.411 .877

 

SAAB halvljus+
hörnvarselljus

.877 .836 .860 .497 1.716 .957

 

"Annat Fabrikat"
halvljus+
positionsljus

.832 .761 .778 .370 1.336 .815

 

SAAB halvljus+ l
hörnvarselljus

.189 .963 1.620 .925 2.754 1 .490

 

SAAB halvljus+
pøsitionsljus

.891 1.103 .740 .654 2.312 1 .140

 

"Annat Fabrikat" 2
halvljus+
positionsljus

.254 2.535 2.175 1.312 4.282 2 .512

 

SAAB halvljus+ 3
positionsljus

.470 3.255 1.429 1.240 2.703 2 .419

 

SAAB halvljus+ 3
hörnvarselljus

.813 3.631 1.956> 1.226 3.470 2 .819

 

"Annat Fabrikat" 2
halvljus+
positionsljus

.354 2.693 1.230 .891 1.192 1. 672

 

SAAB halvljus+ 3
positionsljus

.950 3.141 1.675 1.086 1.877 2 .346

 

SAAB halvljus+ 3
hörnvarselljus

.796 3.505 1.254 1.085 2.216 2 .371

  

"Annat Fabrikat" 5
halvljus+
positionsljus

.447 4.573 2.371 1.662 2.453 3
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