
E-mail: ultramar@ultramar.com.br  /  Fone: 55 48 3236.2611  /  Fax: 55 48 3232.3191  /  W W W . U L T R A M A R . C O M . B R
Rod. Jorn. Manoel de Menezes, 567 - Praia Mole - Florianópolis - SC - 88061-701 - Brasil - CNPJ:81.571.010/0001-89 I.E 251.925.331 I.M 080.058.9 

Especificações

Saída - Luz Branca
     Alta  3000 lúmen
     Baixa  1000 lúmen
Comprimento 11,0  polegadas
Diâmetro Bezel 4,10  polegadas
Peso  6,5 onças
Baterias  1  recarregável - integral

* Runtime (a mais alta definição para lanternas-saída múltipla) até a 
saída cai abaixo de 50 lúmen

Características

 3000 lúmen da lâmpada HID praticamente imune ao fracasso 
desde o impacto, recuo, ou vibração

 Saída de alta, baixa e strobo selecionável
 Refletor modificado proporciona um melhor alcance
 Integral/momentâneo/constante no botão interruptor, interruptores 

remotos disponíveis
 Alimentado por bateria BA-5590, BA-5390, BA-2590 militares ou 

com pilhas, bateria de automóvel de 12V, 12V ou convertido 
24VDC-to-12VDC fonte de alimentação do veículo

 Cabos de alimentação leve extremamente durável

Descrição

HF4A Model

 Como a Hellfighter 4 utiliza uma descarga de alta intensidade robusta 
(HID) da lâmpada que é praticamente imune ao fracasso desde o recuo, vibração 
ou impacto, uma vez que não tem filamento que possa quebrar ou queimar. No 
entanto, as características HF4 teve algumas melhorias, sendo a mais significativa 
ou uso de uma bateria recarregável de backup integral que pode executar a 
Hellfighter 4 por 30 minutos em potência máxima, utilizando qualquer fonte de 
energia externa. A bateria integrante não só fornece um backup no caso de falha de 
energia externa, mas também faz com que o HF4 mais compacto e prático quando 
utilizado como um refletor / holofote portátil. Isto significa que há agora três opções 
de fonte: tomadas de energia elétrica dos veículos , baterias militares, e a bateria 
recarregável de backup integrante. Somando-se compacto global e conveniência, 
se ligada a uma arma ou usada como uma luz portátil, a alça de transporte não é 
mais uma parte separada, em vez disso a montagem em trilho serve como alça de 
transporte. 

 Outra mudança é dupla saída e capacidade de strobo. Quando a 
Hellfighter 4 está ligado o cabo de alimentação UH-01E, que apresenta uma nova 
opção aderência para a metralhadora M2HB, o operador pode selecionar o alto 
rendimento (3.000 lúmen), baixo (1.000 lúmen), ou no modo de strobo em 
aproximadamente nove flashes por segundo (9 Hz). O cabo de alimentação UH-
01P é compatível com o original IC1 Hellfighter.

 Construído para suportar o recuo intenso e condições de combate, o 
Hellfighter 4 tem um corpo selado à prova de intempéries construído a partir de 
alumínio aeroespacial anodizado de alta resistência.

 Refletor do HF4 também foi modificado para proporcionar ainda melhor 
visão do feixe de luz, permitindo iluminação do alvo a centenas de metros, e 
proporcionando uma luz maior e periférica para a consciência situacional e maior 
patrulha. Finalmente, todos os cabos de alimentação Hellfighter apresentam um 
polímero de alta resistência, revestimento que os torna mais fino, mais leve e mais 
flexíveis, e duráveis. O Hellfighter 4 está disponível com uma variedade de 
suportes que permitem que você anexá-lo a:

 M2HB metralhadora calibre .50, com ou sem escudo balístico
 M134 ou similar Minigun
 Metralhadoras M240 variantes
 M249 metralhadora
 Lançador de granadas Mk19
 AAV7A1 "amtrack" stud montagem de luz

 Além disso, a HF4A pode ser ligado a praticamente qualquer veículo ou 
embarcação com uma superfície plana adequada através do M99A ou M99B ou 
M99C T-Rails, ou através da placa M100 e stud mount combinado com o suporte 
giratório / tilt universal M96 (ver peças e Acessórios). Todos os suportes incorporar 
um sistema de T-rail que permite anexar rapidamente e retire o Hellfighter do 
monte. Todos os sistemas de montagem são vendidos separadamente. O 
Hellfighter também pode ser configurado para utilizar como uma lanterna portátil, 
alimentados tanto por uma bateria ou pela parte de trás utilizando recarregável 
interna de bateria.
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