
PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC0071

www.truck-kamar.pl

PAS 50MM PES 5.5M+1H

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 11,5 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

20 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

AKC0073 pas z hakiem

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC0073

www.truck-kamar.pl

PAS 50MM PES 5.5M+1H

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 5,5 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

20 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

AKC0073 pas z hakiem

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC0074

www.truck-kamar.pl

PAS 50MM PES 7.5M+1H 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 7,5 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

20 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

AKC0074 pas z hakiem

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC0075

www.truck-kamar.pl

PAS 50MM PES 9.5M+1H 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 9,5 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

20 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

AKC0075 pas z hakiem

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1292

www.truck-kamar.pl

ZABEZPIECZENIE WLEWU SC FI 60 SITO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

-  montować wyłącznie w wyspecjalizowanych 

   warsztatach,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA

» 60mm

 

» metal » za pomocą 

   śrub

MATERIAŁ SPOSÓB

MOCOWANIA

Zabezpieczenie wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za ochronę baku paliwa przed nieuprawnionym dostępem. 

Zabezpieczenie należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju zabezpieczenia 

oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni sprawny.

 

Zabezpieczenia wlewu paliwa mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.

 

1. Wyjąć zabezpieczenie z opakowania.

2. Umieścić zabezpieczenie w otworze wlewu i odpowiednio zamocować.

3. Należy zachować bezpieczeństwo podczas użytkowania.

4. Należy stosować wyłącznie korki pasujące do zabezpieczenia.

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1293

www.truck-kamar.pl

KOREK AB DF

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 40mm

 

» 38mm » plastik »004702705

»1742568

»81154026027

» kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z plastiku odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1294

www.truck-kamar.pl

KOREK AB VO/SC

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 60mm

 

» 58mm » plastik »3020701221 » kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z plastiku odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1295

www.truck-kamar.pl

KOREK AB IVC

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 60mm

 

» 58mm » plastik »1526674 » kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z plastiku odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1296

www.truck-kamar.pl

KOREK AB MN

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 40mm

 

» 38mm » plastik »1742568 » kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z plastiku odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zabezpieczenie wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za ochronę baku paliwa przed nieuprawnionym dostępem. 

Zabezpieczenie należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju zabezpieczenia 

oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni sprawny.

 

Zabezpieczenia wlewu paliwa mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.

 

1. Wyjąć zabezpieczenie z opakowania.

2. Umieścić zabezpieczenie w otworze wlewu i odpowiednio zamocować.

3. Należy zachować bezpieczeństwo podczas użytkowania.

4. Należy stosować wyłącznie korki pasujące do zabezpieczenia.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1297

www.truck-kamar.pl

ZABEZPIECZENIE WLEWU FI 80 SITO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

-  montować wyłącznie w wyspecjalizowanych 

   warsztatach,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA

» 80mm

 

» metal » za pomocą 

   śrub

MATERIAŁ SPOSÓB

MOCOWANIA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1299

www.truck-kamar.pl

KOREK WLEWU PALIWA FI 80 MM TWORZYWO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 80mm

 

» 78mm » plastik »20392751

»2993918

»00047100405

» kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z plastiku odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z plastiku odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1300

www.truck-kamar.pl

KOREK WLEWU PALIWA SC4

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 60mm

 

» 58mm » plastik »1369848

»1432186

»1402004

»1481301

» kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z metalu odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1301

www.truck-kamar.pl

KOREK WLEWU PALIWA FI 60MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 60mm

 

» 58mm » metal »308069 » kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


INSTRUKCJA MONTAŻU:

Korek wlewu paliwa jest to urządzenie odpowiadające za zamknięcie wlewu w baku paliwa. Korek wykonany z metalu odpornego na działanie benzyny.

Posiada gumową uszczelkę która zabezpiecza i uszczelnia bak przed wypływem paliwa na zewnątrz.

 

Korki należy montować w autach których wlew paliwa jest przystosowany do danego rodzaju korka oraz w autach w których wlew paliwa jest w pełni

sprawny.

 

Przy używaniu korków zabrania się ich stosowania w autach których wlew paliwa nie jest przystosowany do konkretnych rodzajów korków. Zabrania się

również używania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych przy odkręcaniu/zakręcaniu/uszczelnianiu korka gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Korki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Wyjąć korek z opakowania,

2. Zdjąć folię ochronną,

3. Wkręcić korek w otwór wlewu paliwa,

4. Należy dokręcić korek z umiarkowaną siłą aby uszczelka dociskająca nie uległa zniszczeniu,

5. W korkach z zamkiem na kluczyk należy przekręcić kluczyk aby zamknąć korek i lekkim ruchem sprawdzić 

    czy korek przylega trwale i bezpiecznie do wlewu paliwa.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

AKC1302

www.truck-kamar.pl

KOREK WLEWU PALIWA FI 80MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

 

-  stosować zgodnie z przeznaczeniem,

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ŚREDNICA ŚREDNICA

WEWNĘTRZNA

» 80mm

 

» 78mm » metal »3024710130

»0004711230

» kluczyk

2szt

 

 

 

 

 

MATERIAŁ OEM SPOSÓB

MOCOWANIA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC4035

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY SU 35 6M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 35mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 6 m » 1000 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 100 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

20 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE2T W UKŁADZIE PROSTYM1T

133 mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC4036

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY SU 35 8M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 35mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 8 m » 1000 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 100 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

20 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE2T W UKŁADZIE PROSTYM1T

133 mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC4803

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ TURYSTYCZNY 3M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 25mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 3 m » 400 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 128 daN » 25 daN

 

» ilość w kart. zb:

50 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

800KG
W UKŁADZIE PROSTYM

400KG

110 mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC4804

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ TURYSTYCZNY 4M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 25mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 4 m » 400 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 128 daN » 25 daN

 

» ilość w kart. zb:

50 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

800KG
W UKŁADZIE PROSTYM

400KG

110 mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC4805

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ TURYSTYCZNY 5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 25mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 5 m » 400 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 128 daN » 25 daN

 

» ilość w kart. zb:

50 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

800KG
W UKŁADZIE PROSTYM

400KG

110 mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC4806

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ TURYSTYCZNY 6M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 25mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 6 m » 400 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 128 daN » 25 daN

 

» ilość w kart. zb:

50 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

800KG
W UKŁADZIE PROSTYM

400KG

110 mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC5004

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY 5 TON  4M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 4 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

12 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

5T
W UKŁADZIE PROSTYM

2,5T

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA:

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC5005

www.truck-kamar.pl

NAPINACZ 5 TON /0,5M ERGO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 0,5 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 550 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

15 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC5006

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY 5 TON  6M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 6 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

12 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

5T
W UKŁADZIE PROSTYM

2,5T

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC5008

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY 5 TON  8M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 8 m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

12 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

5T
W UKŁADZIE PROSTYM

2,5T

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC5010

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY 5 TON  10M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 10m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

12 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

5T
W UKŁADZIE PROSTYM

2,5T

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA (INSTRUKCJA OBSŁUGI):

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Pasy mocujące nie mogą być używane  jako zawiesie. Obciążenie powyżej siły rozciągającej  (LC) podanej na etykiecie wyrobu jest niedopuszczalne. Dobierając pasy(

typ, ilość) należy uwzględnić: rodzaj, kształt, wymiary i wagę ładunku oraz współczynnik tarcia ślizgowego pomiędzy nim a powierzchnią ładunkową pojazdu. 
 

Maksymalne obciążenie robocze (LC), jego napięcie wstępne taśmy i kąty nachylenia pasów. Należy używać przynajmniej dwa pasy przy mocowaniu opasaniem i
cztery jako odciągi. Stosowane mogą być tylko pasy nie uszkodzone bez
widocznych wad i węzłów. Maksymalna siła przyłożona  ręcznie równa 500N  (50 daN na etykiecie) Do ładunku o ostrych krawędziach lub szorstkich
powierzchniach należy stosować ochrony podatne i ukośnik lub kątownik.  Napinacze nie mogą być umieszczane na krawędziach ładunku,
a haki zaczepione szpicem. Taśma winna pracować, całą szerokością nie będąc poskręcaną i przygniataną. Kontakt z chemikaliami może niszczyć taśmę, stąd należy
zasięgnąć opinii wytwórcy. Czyścić przez przepłukiwanie tylko wodą. Dopuszczalne temperatury pracy dla PES:  -40 °C
do 120 °C. 
 

Naprawy są zastrzeżone wyłącznie dla producenta lub osób przez niego upoważnionych. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunków stanowi niebezpieczeństwo dla
życia ludzi i zwierząt w obrębie pojazdu oraz grozi uszkodzeniem mienia co jest wykroczeniem przeciwko
prawu o ruchu drogowym.
 

Planować operacje mocowania i usuwania mocowania przed rozpoczęciem podróży. Wyznaczyć liczbę pasów mocujących. Koniecznie użyć do mocowania
poprzecznego tylko pasów mocujących, które zaprojektowane są do mocowania poprzecznego z opasaniem z Stf na etykiecie.
Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych. Należy użytkować tylko czytelne
oznakowane i etykietowane pasy mocujące. Instrukcja obsługi mechanizmu napinającego: 1.     Wprowadzić od spodu taśmę. 2.     Ręcznie przyciągnąć na żądaną
długość 3.     Napinać mocno taśmę ruszając uchwytem tam i z powrotem. Nawinąć nie mniej niż 1,5 zwoju i nie więcej niż 3 zwoje 4.     Bezwzględnie zamknąć napinacz
Zrolowanie taśmy: 1.     Podciągnąć górną zapadkę i obrócić rączkę o 180 stopni. 2.     Wyciągnąć pas. Otworzyć przez zaciśnięcie zapadki. UWAGA: Przed otworzeniem
mechanizmu napinającego należy sprawdzić czy ładunek nie grozi przewróceniem, w przeciwnym wypadku należy zastosować środki stabilizujące. Pasy mocujące
należy wycofać z użycia przy: - widocznym zerwaniu/przecięciu włókiem przekroju taśmy- uszkodzeniu szwów- odkształceniu taśmy pod wpływem ciepła(tarcie,
promieniowanie), lub uszkodzeniu w skutek oddziaływania materiałów agresywnych - braku lub nieczytelnej etykiecie - rysach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach
(np. spowodowanych korozją) elementów łączących i napinających- przy rozszerzeniu gardzieli lub ogólnym odkształceniu elementów zaczepowych. Pasy mocujące
ładunki po każdym użyciu powinny być badane wzrokowo na okoliczność wystąpienia wad mających wpływ na bezpieczeństwo.

AKC5012

www.truck-kamar.pl

ŚCIĄGACZ PRZEMYSŁOWY 5 TON  12M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

- Pas transportowy z napinaczem to pas

przeznaczony do zabezpieczania ładunków o

dużym ciężarze.

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ

KOLOR TAŚMY
SZEROKOŚĆ

PASA

STF
NOMINALNA SIŁA
NAPIĘCIA

» 100%

polyester

» pomarańczowy

» 50mm » zgodne z:

PN-EN12195-

2:2000

» AfPS GS

2004:01 PAK

» 12m » 2500 daN

 

 

 

 

» 7%

 

» 300 daN » 50 daN

 

» ilość w kart. zb:

12 szt.

» produkt

pakowany w folii

» waga: 

 

CERTYFIKAT DŁUGOŚĆ

KOMPLETNA

ZDOLNOŚĆ

MOCOWANIA LC

WYDŁUŻENIE

TAŚMY

SHF
WARTOŚĆ
STANDARDOWA
 

OPAKOWANIE

PRZEZ OPASANIE

5T
W UKŁADZIE PROSTYM

2,5T

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0001-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 8 » trzpień » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

330g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0001

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED*3W R65 R10 TRZPIEŃ 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » trzpień » ----- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm 

» waga lampy:

340g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0002-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 MAGNES 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 8 »przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» magnes »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

490g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0002

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 »przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» magnes »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

530g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0003-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 8 » śruba » 100mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x140

mm

» waga lampy:

370g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0003

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED*3W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » śruba » 30cm »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

370g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0004-O
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 8 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda 

 zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

520g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0004

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda 

 zapalniczki

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

610g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0005-3M

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED R65 R10 3 ŚRUBY 3M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK   TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » 3 śruby » 3000mm »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

450g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0005-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 8 » 3 śruby » 25cm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

340g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0005

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED*3W R65 R10 MONTAŻ NA 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » 3 śruby » 25cm »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm

» waga lampy:

330g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0006-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 8 » flex » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm

» waga lampy:

420g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0006

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12 LED*3W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » flex » ----- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm

» waga lampy:

420g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 36W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0007

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 » trzpień » ----- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x210

mm

» waga lampy:

580g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 54W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0008

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 »przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» magnes »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm

» waga lampy:

750g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 54W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0009

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 » śruba » 300mm »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x210

mm

» waga lampy:

610g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 54W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0010

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 »przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» magnes »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm

» waga lampy:

810g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 54W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0011

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 » 3 śruby » 300mm »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm

» waga lampy:

580g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 54W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0012

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 » flex » ----- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x260

mm 

» waga lampy:

680g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 54W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0015-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 24 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x220

mm

» waga lampy:   

 830g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0016-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 24 LED*3W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » flex » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x300

mm

» waga lampy: 

675g

» 20 szt/karton

 

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0017-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 24 LED*3W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » trzpień » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x220

mm

» waga lampy: 

630g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0018-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 24 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x220

mm

» waga lampy:

770g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0019

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 18 » trzpień » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 130x130x300

mm

» waga lampy: 

 650g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 57W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0020-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » flex » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

140x140x260

mm 

» waga lampy:

640g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0020

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 16 LED*3W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 16 » flex » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 130x130x260

mm

» waga lampy: 

640g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 28W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0021-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm 

» waga lampy:

710g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0021

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 16 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 16 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x190

mm

» waga lampy: 

 800g

» 20 szt/karton

zbiorczy 

 

 » 28W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0022-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 18 » trzpień » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x220

mm

» waga lampy: 

590g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 14-24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0024-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 45 LED*3W R65 R10 DŁUGI TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 45szt. » trzpień » ---- »2 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

 14x14x22cm

» waga lampy: 

420g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 20W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0024-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 8LED 13W R65 R1 DŁUGI TRZPIEŃ OBROTOWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » trzpień » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x220

mm

» waga lampy:

490g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0025

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa: 

 PP

» 18 » flex » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 130x130x300

mm

» waga lampy: 

730g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 18W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0027

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA OCTAGON II R65 LED MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 48 » magnes » przewód 3m

z wtyczką do

gniazda

zapalniczki 

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 210x190x90

mm

» waga lampy: 

 540g

» 20 szt/karton

zbiorczy 

 

 » 24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0028

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA OCTAGON II R65 LED FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 48 » flex » ------ »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 190x190x180

mm

» waga lampy: 

 460g

» 20 szt/karton

zbiorczy 

 

 » 24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0029

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA UFO II R65 LED MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 48 » magnes » przewód 3m

z wtyczką do

gniazda

zapalniczki 

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 210x190x90

mm

» waga lampy: 

 660g

» 20 szt/karton

zbiorczy 

 

 » 24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0030

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA UFO II R65 LED FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 48 » flex » ------ »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 190x190x180

mm

» waga lampy: 

 590g

» 20 szt/karton

zbiorczy 

 

 » 24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0034

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » trzpień » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm 

» waga lampy:

380g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0035

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 MAGNES 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczka do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm 

» waga lampy:

540g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0036

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » 1 śruba » 100mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm 

» waga lampy:

380g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0037

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10  MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczka do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm 

» waga lampy:

520g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0038

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » 1 śruba » 200mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x140

mm 

» waga lampy:

380g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0039

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » flex » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x210

mm 

» waga lampy:

480g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0040

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 MAGNES 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczka do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

160x160x100

mm 

» waga lampy:

620g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0041

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » 1 śruba » 200mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x200

mm 

» waga lampy:

530g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0042

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » 3 śruby » 200mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

160x160x100

mm 

» waga lampy:

480g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0043

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » flex » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x200

mm 

» waga lampy:

600g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0044

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » trzpień » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x200

mm 

» waga lampy:

560g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0045

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » trzpień » ----- »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x260

mm 

» waga lampy:

570g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0046

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm 

» waga lampy:

710g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0047

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » 3 śruby » 100mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm 

» waga lampy:

570g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0048

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » 1 śruba » 200mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

140x140x260

mm 

» waga lampy:

570g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0049

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » 1 trzpień » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

140x140x260

mm 

» waga lampy:

590g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0050

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 16LED 13W R65 R K.TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 » 1 trzpień » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

140x140x260

mm 

» waga lampy:

590g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0051

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 TRZPIEŃ

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » trzpień » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x220

mm 

» waga lampy:

430g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0052

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » 3 śruby » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x220

mm

» waga lampy:

460g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0053

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » śruba » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x220

mm 

» waga lampy:

450g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0054

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA PICO LED ORANGE MAG R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 18 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 3 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

150x130x60

mm

» waga lampy:

390g

» 30 szt/karton

zbiorczy

 

» 27W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0054-W

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA PICO LED BIAŁA MAG R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 18 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 3 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

150x130x60

mm 

» waga lampy:

390g

» 30 szt/karton

zbiorczy

 

» 17W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0055

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA PICO LED ORANGE FLEX R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 18 » flex » ----- » 3 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x160

mm 

» waga lampy:

390g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 27W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0055-W

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA PICO LED BIAŁA FLEX R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 18 » flex » ----- » 3 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x160

mm 

» waga lampy:

390g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 17W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0056

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA PICO LED BLUE MAG R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 18 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 3 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

150x130x60

mm 

» waga lampy:

390g

» 30 szt/karton

zbiorczy

 

» 27W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0057

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA PICO LED BLUE FLEX R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 18 » flex » ------ » 3 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x160

mm 

» waga lampy:

390g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 27W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0058

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 12LED 10W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

rotacyjny

 

» 12V/24V » wym. kart:

160x160x70

mm 

» waga lampy:

560g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 10W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0059

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 12LED 10W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 12 » magnes » ------- » 1 błysk

rotacyjny

 

» 12V/24V » wym. kart:

160x160x180

mm 

» waga lampy:

620g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 10W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0060

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED OPTI 36X LED MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 36 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x90

mm 

» waga lampy:

570g

» 30 szt/karton

zbiorczy

 

» 12-19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0061

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED OPTI 36X LED FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 36 » flex » ----- » 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

140x140x210

mm 

» waga lampy:

420g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 12-19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0062

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED OPTI 36X LED ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 36 » śruba » 20cm » 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

140x140x150

mm 

» waga lampy:

320g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 12-19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0063

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED OPTI 36X LED MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 36 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x120

mm 

» waga lampy:

270g

» 30 szt/karton

zbiorczy

 

» 12-19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0064

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED OPTI 36X LED 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 36 » 3 śruby » 20cm » 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x90

mm 

» waga lampy:

560g

» 30 szt/karton

zbiorczy

 

» 12-19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0065

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED 39X LED MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 39 » magnes »1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x150

mm

» waga lampy: 

600g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 19W » ECE R65

» ECE R10

» przewód

spiralny 3m z

wtyczka do

gniazda

zapalniczki

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0066

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED 39X LED FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 39 » flex » ----------- »1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x200

mm

» waga lampy: 

450g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0067

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA TRUCKLED 39X LED ŚRUBA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 39 » śruba » 200mm »1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x200

mm

» waga lampy: 

350g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0068

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 28W 10X LED MAGNES 7 BŁYSKÓW

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 10szt. » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»7 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x156

mm

» waga lampy: 

670g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 28W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0069

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 28W 10X LED TRZPIEŃ 7 BŁYSKÓW

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 10 » trzpień flex » --- »7 błysków

ostrzegawczych

» 12V/24V » wym. kart:

 135x135x230

mm

» waga lampy: 

600g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 28W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0071

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 19W 30X LED MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 30 » magnes » przewód

spiralny 2,5m

z wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 2 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0072

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 FLEX 12/24V 
DOUBLE FLASH  

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 30 » flex » ---- »2 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

 99x99x168 mm

» waga lampy: 

500g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 19W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0073

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED MAGNES R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 24 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 25W » ECE R10

» ECE R65

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0074

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED 3 ŚRUBY R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 24 » magnes » 150mm » 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 25W » ECE R10

» ECE R65

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0075

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED FLEX R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 24 » flex » --- » 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 25W » ECE R10

» ECE R65

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0076

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED ŚRUBA R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 24 » śruba » 150mm » 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 25W » ECE R10

» ECE R65

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0077

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED UFO2 MAGNES R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 48 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 22W » ECE R10

» ECE R65

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


ALR0078

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED UFO2 FLEX R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 48 » flex » --- » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 22W » ECE R10

» ECE R65

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0002

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 595X305X56MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

-Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 56 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

 600x325x150

mm 

» waga lampy:

5680g

» 3 szt/karton

zbiorczy

 

» 70W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0003

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED OWALNA 395X215X79MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 32 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

450x225x85

mm 

» waga lampy:

2200g

» 6 szt/karton

zbiorczy

 

» 28W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0004

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 250X173X47MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 30 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

285x200x90

mm 

» waga lampy:

1260g

» 9 szt/karton

zbiorczy

 

» 95W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0005

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 365X173X47MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 42 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

400x200x90

mm 

» waga lampy:

1850g

» 6szt/karton

zbiorczy

 

» 50W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0006

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 420X276X80MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 30 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

440x290xx100

mm 

» waga lampy:

2760g

» 6szt/karton

zbiorczy

 

» 70W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0007

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 280X165X57MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 80 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

340x190x85

mm 

» waga lampy:

1370g

» 12szt/karton

zbiorczy

 

»maksymalna:

50W

»średnia

przeciętna:

18W

» ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0008-B

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1172X300X97MM R65 R10 BLUE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 144 » śrubty » przewód

3000mm

» 8 błysków

ostrzegawczch

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

1245x360x175

mm

» waga lampy:

13500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

»80W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0008

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1172X300X97MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

»  144 » śruby » przewód

3000mm 

» 8 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart: 

1245x360x175

mm 

» waga lampy:

13500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0009-B

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1492X300X97MM R65 R10 BLUE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

»  144 » śruby » przewód

3000mm 

» 8 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart: 

1610x360x175

mm 

» waga lampy:

16500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0009

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1492X300X97MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

»  144 » śruby » przewód

3000mm 

» 8 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart: 

1610x360x175

mm 

» waga lampy:

16500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0010

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 315X165X70MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

»  72 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart: 

330x170x100m

m 

» waga lampy:

750g

»12 szt/karton

zbiorczy

 

» 42W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0011

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 419X204X80MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

»  24 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart: 

480x240x140

mm 

» waga lampy:

2370g

»6 szt/karton

zbiorczy

 

» 72W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0012

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 760X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 104 » 4 śruby\ » 4000mm » 6 błysków

ostrzegawczych

» 12V/24V » wym. kart:

820x380x120

mm 

» waga lampy:

5750g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 52W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0013

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 980X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 128 » 4 śruby » 4000mm » 12V/24V » wym. kart:

1060x380x120

mm 

» waga lampy:

7800g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 64W » ECE R65

» ECE R10

» 6 błysków

ostrzegawczych

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0014

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1200X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 152 » 4 śruby » 4000mm » 12V/24V » wym. kart:

1260x380x120

mm 

» waga lampy:

8200g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 76W » ECE R65

» ECE R10

» 6 błysków

ostrzegawczych

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0015

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1420X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 176 » 4 śruby » 4000mm » 12V/24V » wym. kart:

1500x390x135

mm 

» waga lampy:

12500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 88W » ECE R65

» ECE R10

» 6 błysków

ostrzegawczych

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0016

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 994X217X180 R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 48 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1110x280x220

mm 

» waga lampy:

6750g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 62W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0017

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1194X217X180 R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 84 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1310x280x220

mm 

» waga lampy:

7600g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 72W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0018

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1494X217X180 R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 120 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1630x280x240

mm 

» waga lampy:

9000g 

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 82W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0019

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 994X217X118 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1100x280x130

mm 

» waga lampy:

5300g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 70W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0020

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1194X217X118 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1300x280x130

mm 

» waga lampy:

6450g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 70W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0021

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1494X217X118 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1630x280x130

mm 

» waga lampy:

 7600g 

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 70W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0022

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1010X120 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 114 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1060x190x120

mm 

» waga lampy:

6500g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 114W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0023

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1230X120 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1280x190x120

mm 

» waga lampy:

7500g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0024

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1450X120 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1500x190x120

mm 

» waga lampy:

8250g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0025

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1010X200 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 114 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1075x280x140

mm 

» waga lampy:

7500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0026

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1230X200 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1300x280x140

mm 

» waga lampy:

8500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0027

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1450X200 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1500x280x140

mm 

» waga lampy:

9500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

   * Dwa poziomy intensywności ( klasa 2 ) barwy, przyłożenie żółtego przewodu do czerwonego na 1-3 sekundy aktywuje intensywność "nocną"

BLK0028

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 930X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 16 » śruby » 500mm » 12V/24V » wym. kart:

1180x300x50

mm 

» waga lampy:

5820g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 152W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

BLK0029

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1235X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 20 » śruby » 5000mm » 12V/24V » wym. kart:

1500x300x50

mm 

» waga lampy:

7220g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 178W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

   * Dwa poziomy intensywności ( klasa 2 ) barwy, przyłożenie żółtego przewodu do czerwonego na 1-3 sekundy aktywuje intensywność "nocną"

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

BLK0030

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1540X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 24 » śruby » 5000mm » 12V/24V » wym. kart:

1800x300x50

mm 

» waga lampy:

8730g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 188W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

   * Dwa poziomy intensywności ( klasa 2 ) barwy, przyłożenie żółtego przewodu do czerwonego na 1-3 sekundy aktywuje intensywność "nocną"

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

BLK0031

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 23W R10 R65 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 32 » magnes » 2500mm

zakończony

wtyczką

zapalniczki

» 12V/24V » wym. kart:

390x265x56

mm 

» waga lampy:

1000g

» 8 szt/karton

zbiorczy

» 23W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0032

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 305X158 R10 R65 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 84 » magnes » przewód

3,5m z wtyczką

do gniazda

zapalniczki

» 2 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart: 

337x244xx90

mm 

» waga lampy:

1500g

» 10szt/karton

zbiorczy

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0033

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 305X158 R10 R65 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 84 » magnes » przewód

3,5m z wtyczką

do gniazda

zapalniczki

» 2 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart: 

337x244x90

mm 

» waga lampy:

1500g

» 10szt/karton

zbiorczy

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0034

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1002X286 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 48 » magnes » przewód

3,5m z wtyczką

do gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc

» 12V/24V » wym. kart: 

1070x345x185

mm 

» waga lampy:

6000g

» 1szt/karton

zbiorczy

» 60W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0035

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1240X286 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego
przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek
przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą
przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej
wodoszczelności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 48 » magnes » przewód

3,5m z wtyczką

do gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc

» 12V/24V » wym. kart: 

1270x345x185

mm 

» waga lampy:

7000g

» 1szt/karton

zbiorczy

» 60W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0036

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 628X35 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 36 » śruby » 6 błysków

ostrzegaw-

czych

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 30W » ECE R10

» ECE R65

» przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0037

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 916X35 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 54 » śruby » 6 błysków

ostrzegaw-

czych

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 44W » ECE R10

» ECE R65

» przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


BLK0038

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1204X35 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 72 » śruby » 6 błysków

ostrzegaw-

czych

» 12V/24V » wym. kart:

 113x113x136

mm

» waga lampy: 

500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 58W » ECE R10

» ECE R65

» przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2019
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY MB LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: PMMA

 

» 25441690 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 550x110x160

mm

» waga: 350g

» 40szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2020
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY MB PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: PMMA

 

» 25441290 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 550x110x160

mm

» waga: 350g

» 40szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2021
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY SC

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: AS

 

» 1380819 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 550x110x160

mm

» waga: 290g

» 40szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2165
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY TYLNEJ SC R

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: AS

 

» 1412392 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 350x120x70

mm

» waga: 190g

» 40szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2233
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY MN TGA/TGX LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz:

PMMA/AS

 

» 81252296059 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 430x90x180

mm

» waga: 320g

» 20szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2234
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY MN TGA/TGX PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz:

PMMA/AS

 

» 81252296060 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 430x90x180

mm

» waga: 320g

» 20szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2257
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY ZESPOLONEJ SC R LEWY 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz:

PMMA/AS

 

» 1784669 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 430x90x180

mm

» waga: 320g

» 20szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2258
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY ZESPOLONEJ SC R PRAWY 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz:

PMMA/AS

 

» 1784670 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 430x90x180

mm

» waga: 320g

» 20szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2356
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY VO FH 2005 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: AS

 

» 20565107 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 510x80x140

mm

» waga: 390g

» 40szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K2360
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ LAMPY ZESPOLONEJ VO FM/FL 2001

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: AS

 

» 20910229 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 510x80x140

mm

» waga: 350g

» 50szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3221
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA VO FM/FH N.T. PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 20710524 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 410x260x70

mm

» waga: 1420g

» 10szt/karton

*w zestawie z kloszem uszczelka oraz spinki mocujące

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3222
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA VO FM/FH N.T. LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 20710525 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 410x260x70

mm

» waga: 1420g

» 10szt/karton

*w zestawie z kloszem uszczelka oraz spinki mocujące

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3224
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA MN TGA/L2000 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 81251100081 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 370x190x80

» waga: 1170g

» 10szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3225
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA MN TGA/L2000 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 81251100080 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 370x190x80

» waga: 1170g

» 10szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3320
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA P.MGIEL. TGX LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 81251100085 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 350x150x70

mm

» waga: 1050g

» 10szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3321
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA P.MGIEL. TGX PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 81251100086 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 

» waga: 1200g

» 10 szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3332
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA TGX LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 81251100083 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 510x260x90

mm

» waga: 2370g

» 10szt/karton

w zestawie z kloszem uszczelka oraz spinki mocujące

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


K3333
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

KLOSZ REFLEKTORA TGX PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Klosz musi być montowany wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ OEM CERTYFIKAT

» Klosz: Szkło

 

» 81251100084 » homologacja

ECE

OPAKOWANIE

» 510x260x90

mm

» waga: 2370g

» 10szt/karton

w zestawie z kloszem uszczelka oraz spinki mocujące

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0009-ALR

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED (MAGNES) 40LED 20W R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 40 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błyski

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x110

mm

» waga lampy: 

380g

» 30 szt/karton

zbiorczy

»7W średnia

20W  szczytowa

» ECE R10

» ECE R65

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0061
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 2X CUBE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEDNEJ LAMPY:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 9

» 2762 LM

 

 

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 45 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

185x170x108 mm

» waga lampy:  

 700 g

» 20 zest.(40szt.)

/karton zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0063
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 4 X LED 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego. W celu prawidłowego użytkowania lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu.  Stosować w przewiewnych miejscach. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 4x 

 

» magnes

» uchwyt

ręczny

» Wtyczka i przewód

do ładowania w

zestawie. Napięcie

wejściowe wtyczki:

12/24V. Napięcie

wyjściowe wtyczki:

5V

» światło

robocze (3

poziomy)

 

 

 

 

» 12 W » bateria 3,7V

4000mAh

» CE

 

» wym. kart:

108x98x155mm

» waga lampy:

580 g

» 18 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0068-2M
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 5X 3W FLOOD MINI 2M KABEL

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 5

» 630 LM

» śruba » 2m » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 12W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

95x55x120

mm

» waga lampy:

216g

» 36 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0068
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 5X 3W FLOOD MINI

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 5

» 630 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 12W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

95x55x120

mm

» waga lampy:

216g

» 36 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0072
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 12X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

»  1800 LM

» śruba » 400 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 44 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

260x200x120

mm

» waga lampy:

1340 g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0073
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED OKRĄGŁA 9X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 9

»  1350 LM

» śruba » 400 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 33 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

190x160x95

mm

» waga lampy:

1000g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0076
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 9X LED OKRĄGŁA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania lamp zaleca się przeczytać

instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany

istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas

montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia

obciążalności prądowej włącznika pod który chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać

wykwalifikowany elektryk. Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja

obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 9

» 1280 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

317g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0076S
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 9X LED OKRĄGŁA SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 9

» 1280 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

317g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0077-7M
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 9X LED KWADRATOWA Z KABLEM 7M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 9

» 1430 LM

» śruba » 7 m » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

317g 

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0077
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 9X LED KWADRATOWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED/LM MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE 

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 9

» 1430 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

317g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0077S
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 9X LED KWADRATOWA SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 9

» 1430 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

317g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0081
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 16X LED FLOOD KWADRATOWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 16

» 2100 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 43W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

484g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0081S
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 16X LED SPOT KWADRATOWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PS

» Obudowa:

AL

» 16

» 2100 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 43W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

484g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0082
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 4X LED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4

» 1000 LM

 

 

» śruba » 250mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

 

» 16 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

140x100x90 

 mm

» waga lampy:

450 g

» 20 szt

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0089

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 15X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

AL

» 15

» 1720 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

» 26W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

170x130x100

mm

» waga lampy:

910g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0091-B

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 17X LED OKRĄGŁA CZARNA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 17 » śruba » 300 mm » światło

robocze

» 31-33W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

190x180x115

mm

» waga lampy:

2000 g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0091
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 17X LED OKRĄGŁA CZERWONA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 17 » śruba » 300 mm » światło

robocze

 

 

 

» 31-33W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

190x180x115

mm

» waga lampy:

2000 g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0094F
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 3X LED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3

» 249 LM

 

 

» śruba » 250mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

 

» 9 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

90x68x90 mm

» waga lampy:

250g

» 60 szt

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0094

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 3X LED SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3

» 249 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» spot

» 9 W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

90x68x90 mm

» waga lampy:

250g

» 60 szt / karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0097
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 6X LED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 909 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 13 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

170x49x100

mm

» waga lampy:

400 g

» 30 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0097S
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 6X LED SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 925 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 15 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

170x49x100

mm

» waga lampy:

400 g

» 30 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0099
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 4X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» LM 1100

» śruba » 250mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 8,4 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

 119x65x148

mm

» waga lampy:

450g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0102-1
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 14X LED OKRĄGŁA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 14

»  1332 LM

» śruba » 400 mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 34 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

120x75x150

mm

» waga lampy:

580 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0103

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 4X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

AL

» 4

»  1773 LM

» śruba » 300 mm » światło

robocze

» flood

» 30 W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

185x145x114

mm

» waga lampy:

1250g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0109
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED ELIPSA 8X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 8

» 770 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 19 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

210x190x170

mm

» waga lampy:

510 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0112
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED OKRĄGŁA MAŁA FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 1

» 380 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 8 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

110x100x70

mm

» waga lampy:

260 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0112S
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED OKRĄGŁA MAŁA SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 1

» 380 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 8 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

110x100x70

mm

» waga lampy:

260 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0117
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 6X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 2660 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 44 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

210x190x170

mm

» waga lampy:  

 1540g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0119
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 4X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4

» 495 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 8,4 W » 24V » ECE R10

 

» wym. kart:

130x100x90

mm
» waga lampy: g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0123

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 3XLED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3x LED

» 664 LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 7,1W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

100x90x60mm

» waga lampy:

235g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0123

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 3XLED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3x LED

» 664 LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 7,1W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

100x90x60mm

» waga lampy:

235g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0124

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 8XLED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 8x LED

» 1826LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 21W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

130x110x65mm

» waga lampy:

565g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0125

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 15XLED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 15x LED

» 3444LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 38W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

170x135x80mm

» waga lampy:

1025g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0126

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 3XLED OWALNA FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3x LED

» 660LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 7,1W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

100x90x60mm

» waga lampy:

275g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0127

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 8XLED OWALNA FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 8x LED

» 1766LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 22W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

160x110x80mm

» waga lampy:

690g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0128

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED 13XLED OWALNA FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 13x LED

» 2916LM

» śruba » 500mm » światło

robocze

» flood

» 31W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

160x125x85mm

» waga lampy:

755g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0150

www.truck-kamar.pl

LAMPA DROGOWA 6X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6 » śruba » 250 mm » światło drog. » 16 W » 12V/24V » ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

170x65x70

mm

» waga lampy: 

350g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0151
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 16X LED 48W FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 16

» 2565 LM

 

 

» śruba » 250mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

 

» 48 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

119x65x148

mm

» waga lampy:

450g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

L0152

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 12X LED KWADRAT Z WYŁĄCZNIKIEM OFF/ON

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 1800 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

» włącznik

» 12W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

87x56.5x94mm

» waga lampy:

280g

» 40 szt/karton

zbiorczy

OFF/ON

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0153

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 12X LED OKRĄGŁA Z WYŁĄCZNIKIEM OFF/ON

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 1800 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

» włącznik

» 12W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

87x56.5x94mm

» waga lampy:

280g

» 40 szt/karton

zbiorczy

OFF/ON

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0154

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 16X LED KWADRAT Z WYŁĄCZNIKIEM OFF/ON

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 16

» 2400 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

» włącznik

» 16W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

102x55.5x109

mm

» waga lampy:

350g

» 40 szt/karton

zbiorczy

OFF/ON

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0155

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 16X LED OKRĄGŁA Z WYŁĄCZNIKIEM OFF/ON

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 16

» 2400 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

» włącznik

» 16W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

102x55.5x109

mm

» waga lampy:

350g

» 40 szt/karton

zbiorczy

OFF/ON

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0156

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 30X LED KWADRAT Z WYŁĄCZNIKIEM OFF/ON

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 30

» 3800 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

» włącznik

» 30W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

212x66.5x148

mm

» waga lampy:

610g

» 20 szt/karton

zbiorczy

OFF/ON

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0157

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA 24X LED OKRĄGŁA Z WYŁĄCZNIKIEM OFF/ON

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 24

» 3600 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

» włącznik

» 24W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

212x66.5x148

mm

» waga lampy:

610g

» 20 szt/karton

zbiorczy

OFF/ON

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

L0158L

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED NAROŻNA LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PCV

» Przód + bok:

22

» Tył: 18

» 1350 LM

» śruby » 250 mm » światło

robocze

» flood

» 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

302x66x102

mm

» waga lampy:

400g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» Przód + bok:

10W

» Tył: 9W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

L0158R

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED NAROŻNA PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PCV

» Przód + bok:

22

» Tył: 18

» 1350 LM

» śruby » 250 mm » światło

robocze

» flood

» 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

302x66x102

mm

» waga lampy:

400g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» Przód + bok:

10W

» Tył: 9W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L0159

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED MAGNES I BATERIA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego. W celu prawidłowego użytkowania lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu.  Stosować w przewiewnych miejscach. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 9 » magnes

» uchwyt

ręczny

» Wtyczka i

przewód do

ładowania w

zestawie.

» światło robocze 

100% lub 50%

» SOS

» światło błyskowe

» ładowanie

urządzeń

mobilnych (tylko 

w razie nagłego

wypadku).

» 12 W » bateria 3,7V

4000mAh

» CE » wym. kart:

mm

» waga lampy: 

 g

»  szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1035-B

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA H-5 KMR 12/24 2 LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS/PC

» 2 » wieszak na

śruby

» 150mm » obrys

» odblask

 

» 0,25 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R91

 

 

» wym. kart:

150x150x80

mm

» waga lampy:

50g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1041-B

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA BIAŁA 12/24V 2 LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS/PC

» 2 » wieszak na

śruby

» 150mm » pozycja prz.

» odblask

 

» 0,25 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

150x150x80

mm

» waga lampy:

50g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1070-BL

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LT-70 KMR

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 14 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

» 0,8W » 12V 

» 1W

» 1W

» 0,8W

» ECE R3

» ECE R4 

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

110x100x60

mm

» waga lampy:

170g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1406-ALR-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 FLEX 12/24V  

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 45 » flex » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x220

mm

» waga lampy: 

520g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 20W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1406-ALR-DOUBLE

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 FLEX 12/24V 
DOUBLE FLASH  

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 45 » flex » ---- »podwójny

błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x220

mm

» waga lampy: 

520g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 20W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1406-ALR-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 8LED 13W R65 FLEX DC12/24V OBROTOWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » flex » ------ »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

130x130x260

mm

» waga lampy:

530g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1409-ALR-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 24 LED R65 R10 3 ŚRUBY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » 3 śruby » 300mm »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x220

mm

» waga lampy: 

 220g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 38W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1810

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA PŁASKA 12V 10X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 10 » śruby » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

» 0,3W » 12V

» 1,2W

» 1,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

110x110x50

mm

» waga lampy:

130g

» 80 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1813

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 53 LED Z TRÓJKĄTEM LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 53 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys

» odblask

 

» 0,4W » 24V 

» 1,5W

» 1,3W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

» wym. kart:

250x140x60

mm

» waga lampy:

550g

» 14 szt/karton

zbiorczy

» 1,3W

» 2,2W

» 0,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1815

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 53 LED Z TRÓJKĄTEM PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 53 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys

» odblask

 

» 0,4W » 24V 

» 1,5W

» 1,3W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

» wym. kart:

250x140x60

mm

» waga lampy:

550g

» 14 szt/karton

zbiorczy

» 1,3W

» 2,2W

» 0,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1816

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED BIAŁA 12/24 V 20 LED 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 20 » śruby » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

» 0,3 W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

 

» wym. kart:

110x100x60

mm

» waga lampy:

170 g

» 60 szt/karton

zbiorczy

» 3 W

» 2 W

» 1 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1817

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 12/24 V 20 LED 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 20 » śruby » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

» 0,3 W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

 

» wym. kart:

110x100x60

mm

» waga lampy:

170 g

» 60 szt/karton

zbiorczy

» 3 W

» 2 W

» 1 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1818

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED Z TRÓJKĄTEM 69 LED B-CZ LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 69 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

 

» 1W » 12V/24V

» 3,5W

» 3,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

430x160x100

mm

» waga lampy:

1070g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1819

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED Z TRÓJKĄTEM 69 LED B-CZ PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 69 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

 

» 1W » 12V/24V 

» 3,5W

» 3,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

430x160x100

mm

» waga lampy:

1070g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1820

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA 6 LED LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

Guma

» 6 » śruby » 200mm

zakończony

wtyczką 2 PIN

» pozycja przed

» pozycja tyl.

» obrys

 

» 0,2W » 12V/24V

» 0,2W

» 0,2W

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

200x120x60

mm

» waga lampy:

170g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1821

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA 6 LED PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

Guma

» 6 » śruby » 200mm

zakończony

wtyczką 2 PIN

» pozycja przed

» pozycja tyl.

» obrys

 

» 0,2W » 12V/24V 

» 0,2W

» 0,2W

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

200x120x60

mm

» waga lampy:

170g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1822

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 69+6 LED Z TRÓJKĄTEM I OBRYSEM LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS/Guma

» 69+6 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

» pozycja przed

» pozycja tyl.

» obrys

 

» 1W » 12V/24V 

» 3,5W

» 3,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

» wym. kart:

590x160x100

mm

» waga lampy:

1250g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 0,2W

» 0,2W

» 0,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1823

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 69+6 LED Z TRÓJKĄTEM I OBRYSEM PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS/Guma

» 69+6 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

» pozycja przed

» pozycja tyl.

» obrys

 

» 1W » 12V/24V 

» 3,5W

» 3,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

» wym. kart:

590x160x100

mm

» waga lampy:

1250g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 0,2W

» 0,2W

» 0,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1824

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 12/24V 62 LED OWALNA LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 62 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

 

» 1W » 12V/24V

» 1,5W

» 1,5W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

330x140x70mm

» waga lampy:

670g

» 14 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 13,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1825

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 12/24V 62 LED OWALNA PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 62 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

 

» 1W » 12V/24V

» 1,5W

» 1,5W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

330x140x70mm

» waga lampy:

670g

» 14 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 13,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1826

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 12/24V 32 LED TRÓJKĄT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 32 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 0,2W » 12V/24V

» 1,5W

» 1,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

300x150x80

mm

» waga lampy:

760g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 1,7W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1827

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 12/24V 32 LED TRÓJKĄT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 32 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

 

» 0,2W » 12V/24V

» 1,5W

» 1,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

300x150x80

mm

» waga lampy:

760g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 1,7W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1828

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA KMR1 102 LED 12/24 V Z KABLEM  LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS/PC

» 102 » śruby » 300mm » pozycja 

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

 

» 2 W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

» wym. kart:

400x140x60

mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 22 W

» 3 W

» 3 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1829

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA KMR1 102 LED 12/24 V Z KABLEM  PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS/PC

» 102 » śruby » 300mm » pozycja 

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

 

» 2 W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

» wym. kart:

400x140x60

mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 22 W

» 3 W

» 3 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1830

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 64 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

» 0,6W » 12V/24V

» 3,1W

» 3,1W

» 2,8W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

300x110x60

mm

» waga lampy:

570g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 3,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1831

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 32 LED 12/24V Z TRÓJKĄTEM LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 38 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

» 0,3W » 12V/24V

» 2W

» 2,2W

» 2,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

270x110x150

mm

» waga lampy:

620g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 4,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1832

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 32 LED 12/24V Z TRÓJKĄTEM PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 38 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

» 0,3W » 12V/24V

» 2W

» 2,2W

» 2,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

270x110x150

mm

» waga lampy:

620g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 4,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1833

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 40 LED 12/24V 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 40 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

» 0,6W » 12V/24V

» 3,2W

» 3,4W

» 2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

290x110x60

mm

» waga lampy:

580g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 3,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1834

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 18 LED 12/24V MAŁA 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 18 » śruby » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

» 0,5W » 12V/24V

» 1,5W

» 1,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

» wym. kart:

210x60x60 mm

» waga lampy:

160g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1835

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 69 LED LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 69 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

 

» 1W » 12V/24V

» 3,5W

» 3,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

430x160x100

mm

» waga lampy:

1090g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1836

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 69 LED PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 69 » śruby » 500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» odblask

 

» 1W » 12V/24V 

» 3,5W

» 3,5W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

430x160x100

mm

» waga lampy:

1090g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1837

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 34 LED KMR2 3 FUNKCYJNA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 34 » śruby » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

 

» 1,5 W » 12V/24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

 

 

» wym. kart:

130x130x70

mm

» waga lampy:

200 g

» 30 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 1,8 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1838

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 24 LED KMR3 2 FUNKCYJNA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 24 » śruby » 250mm » cofanie

» PM\G

» odblask

 

» 2 W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

 

» wym. kart:

130x130x70

mm

» waga lampy:

200 g

» 30 szt/karton

zbiorczy

» 4,3 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1839

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 24 LED KMR4

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » śruby » 200mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

» 0,27W/0,62W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

220x70x50 mm

» waga lampy:

1500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 1,69W/1,75W

» 0,52W/0,60W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1842

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 27 LEWA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC/ABS

» 27 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

» 2,92W/3/5W » 12V/24V

» 2,5W/2,38W

» 1,35W/1,57W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

170x90x60 mm

» waga lampy:

220g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 0,77W/1,62W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1843

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 27 PRAWA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC/ABS

» 27 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

» 2,92W/3/5W » 12V/24V

» 2,5W/2,38W

» 1,35W/1,57W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

170x90x60 mm

» waga lampy:

220g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 0,77W/1,62W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1844

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 25 LEWA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC/ABS

» 25 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

 

 

» 0,55W » 12V/24V

» 1W

» 1W

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

130x110x70

mm

» waga lampy:

180g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2,25W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1845

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 25 PRAWA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC/ABS

» 25 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

 

 

» 0,55W » 12V/24V

» 1W

» 1W

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

130x110x70

mm

» waga lampy:

180g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2,25W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1846

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 15 LEWA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 15 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

» 0,35W/0,84W » 12V/24V

» 1,85W/2,18W

» 1,11W/1,4W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

170x90x60 mm

» waga lampy:

220g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 0,77W/1,62W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1847

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 15 PRAWA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 15 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

» 0,35W/0,84W » 12V/24V

» 1,85W/2,18W

» 1,11W/1,4W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

170x90x60 mm

» waga lampy:

220g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 0,77W/1,62W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1848

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 3-FUNK LED 29 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 29 » śruby » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

 

 

» 2,2W » 12V/24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

150x140x60

mm

» waga lampy:

260g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 1W

» 1W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1849
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 2-FUNK POZ + PMG LED 29 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 29 » śruby » 250mm » pozycja

» PM/G

 

 

 

» 2,3W » 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R38

» wym. kart:

140x140x60

mm

» waga lampy:

260g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 3,4W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1850
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 2-FUNK POZ + COF LED 29 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 29 » śruby » 250mm » pozycja

» cofanie

 

 

 

» 2,3W » 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» wym. kart:

140x140x60mm

» waga lampy:

260g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 1W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1851
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 12/24V 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 14 » śruby » 150mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

 

» 0,85W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

130x110x70mm

» waga lampy:

180g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2,2W

» 1,5W

» 1,1W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1852
 
 

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP LED 25 MAGNES+PRZWÓD 7,5M 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 25x2 » magnes » od wtyczki

do lampy

7,5m

» pomiędzy

lampami 2,5m

» pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

 

 

 

»1,1W » 12V/24V » ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

300x260x180

mm

» waga lampy:

1620g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2W

» 2W

» 4,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1853
 
 

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP LED 25 MAGNES, TRÓJKĄT + PRZWÓD 7,5M 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 25x2 » magnes » od wtyczki

do lampy

7,5m

» pomiędzy

lampami 2,5m

» pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

 

» 1,1W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

270x170x150

mm

» waga lampy:

1800g

» 8 szt/karton

zbiorczy

» 2W

» 2W

» 4,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1854
 
 

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP LED (P/CZ) MAGNES + PRZEWÓD 7,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (JEDNEJ LAMPY):

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 14 » magnes » od wtyczki

do lampy

7,5m

» pomiędzy

lampami 2,5m

» pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

 

 

» 1,7W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

230x190x120

mm

» waga lampy:

1660g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 4,4W

» 3W

» 2,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1855
 

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP LED (P/CZ ) MAG+ TRÓJ + PRZEW 7,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (JEDNEJ LAMPY):

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz:

PMMA/PC

» Obudowa:

ABS

» 14 » magnes » od wtyczki

do lampy

7,5m

» pomiędzy

lampami 2,5m

» pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

 

 

» 1,7W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

230x190x120

mm

» waga lampy:

1660g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 4,4W

» 3W

» 2,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1856

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP LED (B/CZ) MAG + TRÓJ + PRZEW 7,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PMM

» Obudowa:

ABS

» 14x2 » magnes » od wtyczki

do lampy

7,5m

» pomiędzy

lampami 2,5m

» pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

 

 

» 2W » 12V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

260x170x150

mm

» waga lampy:

1870g

» 8 szt/karton

zbiorczy

» 2W

» 2W

» 2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1857

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP LED (B/CZ) NA MAGNES + PRZEWÓD 7,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PMM

» Obudowa:

ABS

» 14x2 » magnes » od wtyczki

do lampy

7,5m

» pomiędzy

lampami 2,5m

» pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» odblask

 

 

 

 

» 2W » 12V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

230x180x130

mm

» waga lampy:

1640g

» 10szt/karton

zbiorczy

» 2W

» 2W

» 2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1859

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA KMR1 96 LED 12/24 V Z TRÓJKĄTEM  LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS/PC

» 96 » śruby » 300mm » pozycja 

» stop

» kierunek

» cofanie

» P/MG

» odblask

 

» 2 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

» wym. kart:

400x140x60

mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 22 W

» 3 W

» 3 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1860

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA KMR1 96 LED 12/24 V Z TRÓJKĄTEM  PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS/PC

» 96 » śruby » 300mm » pozycja 

» stop

» kierunek

» cofanie

» P/MG

» odblask

 

» 2 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

» wym. kart:

400x140x60

mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 22 W

» 3 W

» 3 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1861

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED KMR4  3 FUNKCYJNA DYN KIER.LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 36 » śruby » 250mm » pozycja 

» stop

» kierunek

 

» 2W/2W » 12/V24V » » ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

150x150x80

mm

» waga lampy:

270g

» 28 szt/karton

zbiorczy

» 2 W/2W

» 4,5W/9W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1862

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED KMR4  3 FUNKCYJNA DYN KIER.PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 36 » śruby » 250mm » pozycja 

» stop

» kierunek

 

» 2W/2W » 12/V24V » » ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

150x150x80

mm

» waga lampy:

270g

» 28 szt/karton

zbiorczy

» 2 W/2W

» 4,5W/9W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1863

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 7 SEGMENTOWA LED LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 56 » śruby » gniazdo

7pin

» pozycja 

» stop

» kierunek

» cofanie

» P/MG

» ośw. tab.

» obrys tył.

» obrys

» odblask

 

 

» 0,3 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

» wym. kart:

500x140x110

mm

» waga lampy:

1190g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 21 W

» 3 W

» 2 W

» 0,7 W

» 0,3 W

» 0,25 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA 7 SEGMENTOWA LED PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 50 » śruby » gniazdo

7pin

» pozycja 

» stop

» kierunek

» cofanie

» P/MG

» obrys tył.

» obrys

» odblask

 

 

» 0,3 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

» wym. kart:

500x140x110

mm

» waga lampy:

1190g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 21 W

» 3 W

» 2 W

» 0,3 W

» 0,25 W

P/MG

Kierunek

 Pozycja

Cofanie

Stop

Masa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Schemat połączenia:

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA OBRYSOWA LED 12/24V  KMR1 ŻÓŁTA Z WIESZAKIEM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 3 » wieszak na

śruby

» 300mm » obrys

» odblask

 

» 0,5 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

550x370x450 mm

» waga lampy:

70g

» pakowane po  2

szt/karton

zbiorczy 180 szt

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA OBRYSOWA LED 12/24V KMR2 ŻÓŁTA Z WIESZAKIEM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 3 » wieszak na

śruby

» 300mm » obrys

» odblask

 

» 1 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

550x370x450 mm

» waga lampy:

70g

» pakowane po

10szt/karton

zbiorczy 200

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED KMR4  2 FUNKCYJNA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+PC

» Obudowa:

ABS+PC

» 28 » śruby » 300mm » cofanie

» P/MG

» odblask

 

» 2W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

» wym. kart:

150x150x80

mm

» waga lampy:

240g

» 28 szt/karton

zbiorczy

» 3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED TL 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 34 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» 5W » 12V/24V

» 2,3W

» 2,6W

» 1,5W

» ECE R4 

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

140x140x90mm

» waga lampy:

210g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED TL 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 34 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» 5W » 12V/24V

» 2,3W

» 2,6W

» 1,5W

» ECE R4 

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

140x140x90mm

» waga lampy:

210g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA TL LED NEON DYNAMIC 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 88 » śruby » 350mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» P/MG

» odblask

 

» 1,9 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

310x120x80

mm

» waga lampy:

570g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 1,2 W

» 4 W

» 1,9 W

» 3,4 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1872

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA TL LED NEON DYNAMIC 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 88 » śruby » 350mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» P/MG

» odblask

 

» 1,9 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

310x120x80

mm

» waga lampy:

570g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 1,2 W

» 4 W

» 1,9 W

» 3,4 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1873

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL MAŁA OWALNA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 31 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

 

 

» 1W » 12V/24V

» 6,1W

» 2,9W

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

 

» wym. kart:

170x70x70mm

» waga lampy:

160g

» 30 szt/karton

zbiorczy

» 2,4W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1874
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL MAŁA 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

 

» 1,5W » 12V/24V

» 3W

» 3W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

170x90x60mm

» waga lampy: 

210g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1875
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL MAŁA 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

 

» 1,5W » 12V/24V

» 3W

» 3W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

170x90x60mm

» waga lampy: 

210g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1876

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL 5-FUN. TRÓJKĄT 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 82 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» ośw. tab.

» p/mg

» odblask

» 2,1W » 12V/24V

» 3,5W

» 3W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

260x150x70mm

» waga lampy: 

530g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 5W

» 1,5W

» 4,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1877

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL 5-FUN. TRÓJKĄT 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 82 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» ośw. tab.

» p/mg

» odblask

 

 

» 2,1W » 12V/24V

» 3,5W

» 3W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

260x150x70mm

» waga lampy: 

530g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 5W

» 1,5W

» 4,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1878
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA OŚWIETLENIA WNĘTRZA OKRĄGŁA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

»Obudowa:

ABS

» 25 »  na śruby » 450mm » oś. wnętrz.

 

» 12W » 12V/24V » ECE R10

 

 

» wym. kart:

150x150x60

mm

» waga lampy: 

260g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1879
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA OŚWIETLENIA WNĘTRZA OKRĄGŁA 2-FUN. 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 121 »  na śruby » 450mm » oś. wnętrz.

 

» 6,5W » 12V/24V » ECE R10

 

 

» wym. kart:

150x150x60

mm

» waga lampy: 

230g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1880
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA OŚWIETLENIA WNĘTRZA KRÓTKA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL/ABS

» 41 » uchwyt na

śrubę

» 450mm » oś. wnętrz.

 

» 5W » 12V/24V » ECE R10

 

 

» wym. kart:

210x60x40 mm

» waga lampy: 

160g

» 100 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1881
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA OŚWIETLENIA WNĘTRZA DŁUGA 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL/ABS

» 73 » uchwyt na

śrubę

» 450mm » oś. wnętrz.

 

» 8W » 12V/24V » ECE R10

 

 

» wym. kart:

300x60x40 mm

» waga lampy: 

220g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1883

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL 3-FUN 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 45 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

 

» 2,5W » 12V/24V

» 6W

» 3,5W

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

150x150x60

mm

» waga lampy:

280g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1884

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL 3-FUN 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 45 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

 

» 2,5W » 12V/24V

» 6W

» 3,5W

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

150x150x60

mm

» waga lampy:

280g

» 10 szt/karton

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1885

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL 7-FUN. NEON 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 67 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» pm/g

» cofanie

» odblask

 

» 1,7W » 12V/24V

» 2W

» 2,4W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

240x120x70mm

» waga lampy:

460g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 1,5W

» 4,8W

» 4W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1886

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL 7-FUN. NEON 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 67 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» pm/g

» cofanie

» odblask

 

» 1,7W » 12V/24V

» 2W

» 2,4W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

240x120x70mm

» waga lampy:

460g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 1,5W

» 4,8W

» 4W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1887

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL DUŻA 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 82 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» pm/g

» cofanie

» ośw. tab.

» odblask

 

 

» 1W » 12V/24V

» 1W

» 1,6W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

370x150x100

mm

» waga lampy: 

940g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 3W

» 2,6W

» 1,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1888

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL DUŻA 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 82 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» pm/g

» cofanie

» odblask

 

 

» 1W » 12V/24V

» 1W

» 1,6W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

370x150x100

mm

» waga lampy: 

940g

» 10 szt/karton

zbiorczy

» 3W

» 2,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1889
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL DUŻA OWALNA 5-FUN. 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 143 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» pm/g

» cofanie

» odblask

 

» 2W » 12V/24V

» 1,8W

» 1,7W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

 

» wym. kart:

300x120x60mm

» waga lampy: 

460g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 3,6W

» 2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1890
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL DUŻA OWALNA 3-FUN. 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 146 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

» 1,5W » 12V/24V

» 3W

» 3W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

» wym. kart:

260x130x70mm

» waga lampy: 

440g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1891

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED TL MAŁA OWALNA 3-FUN. 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 112 » 2x śruba » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

 

» 2,5W » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

» wym. kart:

300x60x40mm

» waga lampy: 

220g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 2,5W

» 2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1892
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO TL 4XLED 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ADC12

» 4 » 2x śruba » 150mm » 4 błyski

ostrzegawcze

 

» 12W » 12V/24V » ECE R10

» ECE R65

 

 

 

» wym. kart:

140x50x30mm

» waga lampy: 

60g

» 100 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1893

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO TL 6XLED 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

 

- Uwaga! Zielony przewód przyłóż do czerwonego na 1 sekundę aby zmienić tryb pracy, z dziennego na nocny.
 

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ADC12

» 6 » 2x śruba » 150mm » 4 błyski

ostrzegawcze

 

 

» 18W » 12V/24V » ECE R65

» ECE R10

 

» wym. kart:

140x50x30mm

» waga lampy: 

70g

» 100 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1904

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA POMARAŃCZOWA 12/24V 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 2 » wieszak 2x

śruba

» 200mm » obrys

» odblask

 

 

» 0,6W (12V)

» 1,4W (24V)

» 12V/24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

130x80x50mm

» waga lampy: 

50g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1905

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA NEON 12/24V LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 96 » 2x śruba » 200mm » pozycja prz.

 » pozycja tył.

 » obrys

 

 

 

» 3W » 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

200x160x60mm

» waga lampy: 

390g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,2W

» 2,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1906

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA NEON 12/24V PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 96 » 2x śruba » 200mm » pozycja prz.

 » pozycja tył.

» obrys

 

 

 

» 3W » 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R91

 

» wym. kart:

200x160x60mm

» waga lampy: 

390g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,2W

» 2,2W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1907

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 5-FUNKCYJNA Z TRÓJKĄTEM LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS + PC

» 45 » 2x śruba » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» p/mg

» odblask

 

 

» 1,4W » 12V/24V

» 2W

» 22W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

155x65x230mm

» waga lampy: 

456g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 1,W

» 2,4W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1908

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 5-FUNKCYJNA Z TRÓJKĄTEM PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS + PC

» 45 » 2x śruba » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» p/mg

» odblask

 

 

» 1,4W » 12V/24V

» 2W

» 22W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

155x65x230mm

» waga lampy: 

456g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 1,W

» 2,4W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1909

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ZESPOLONA LED RING DYNAMICZNY KIERUNEK

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 50 » śruby » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» 2,5W » 12V/24V

» 4,5W

» 2,5W

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

150x60x150

mm

» waga lampy:

380g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1911
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 5-FUNKCYJNA Z TRÓJKĄTEM + NPL LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS + PC

» 61 » 2x śruba » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» ośw. tab.

» p/mg

» odblask

 

 

» 1,7W » 12V/24V

» 2,2W

» 22W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

140x65x265mm

» waga lampy: 

572g

» 22 szt/karton

zbiorczy

» 2W

» 0,6/1,2W

» 2,8W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED 5-FUNKCYJNA Z TRÓJKĄTEM + NPL PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS + PC

» 61 » 2x śruba » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» ośw. tab.

» p/mg

» odblask

 

 

» 1,7W » 12V/24V

» 2,2W

» 22W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

 

» wym. kart:

140x65x265mm

» waga lampy: 

572g

» 22 szt/karton

zbiorczy

» 2W

» 0,6/1,2W

» 2,8W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 61 » 2x śruba » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» p/mg

» odblask

» 1,7W » 12V/24V

» 1,6W

» 3,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

310x126x85mm

» waga lampy: 

750g

» 30 szt/karton

zbiorczy

» 1,6W

» 2,7W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA ZESPOLONA LED NEON 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 96 » śruby » 500mm » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

303x114x77mm

» waga lampy:

700g

» 15 szt/karton

zbiorczy

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 2,0W

» 2,0W

» 2,0W

» 3,7W

» 2,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED NEON DYNAMICZNY KIERUNEK 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 130 » śruby » 500mm » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

332x144x82mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 1,8W

» 1,8W

» 6,8W

» 2,0W

» 8,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED NEON DYNAMICZNY KIERUNEK TRÓJKĄT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 104 » śruby » 500mm » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

332x144x82mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 1,8W

» 1,8W

» 6,8W

» 2,0W

» 8,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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LAMPA TYLNA LED NEON DYNAMICZNY KIERUNEK TRÓJKĄT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 104 » śruby » 500mm » 12V/24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

332x144x82mm

» waga lampy:

780g

» 12 szt/karton

zbiorczy

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 1,8W

» 1,8W

» 6,8W

» 2,0W

» 8,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1924

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1925

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1926

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + OBRYS LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 80 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» ośw. tab.

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

» 0,45W

» 0,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1927

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + OBRYS PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1928

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + TRÓJKĄT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1929

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + TRÓJKĄT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1930

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK OBRYS TRÓJKĄT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1931

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK OBRYS TRÓJKĄT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 4,6W » 12V/24V

» 1,5W

» 6,1W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 4,7W

» 2,3W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1933

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + OBRYS LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 82 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» ośw. tab.

» odblask

» 1,6W » 12V/24V

» 1,6W

» 2,2W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,3W

» 1,9W

» 0,45W

» 0,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1934

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + OBRYS PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 78 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 1,6W » 12V/24V

» 1,6W

» 2,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,3W

» 1,9W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1935

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 66 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» ośw. tab.

» odblask

» 3,7W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

315x150x87

mm

» waga lampy:

900g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

» 0,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1936

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 66 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» ośw. tab.

» odblask

» 3,7W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

315x150x87

mm

» waga lampy:

900g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

» 0,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1937

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1938

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1939

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + OBRYS LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 80 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» ośw. tab.

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

» 0,45W

» 0,6W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1940

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + OBRYS PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1941

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + TRÓJKĄT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1942

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + TRÓJKĄT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 74 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1943

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYN KIER OBRYS TRÓJKĄT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1944

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYN KIER OBRYS TRÓJKĄT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» P/MG

» cofanie

» obrys

» odblask

» 3,5W » 12V/24V

» 1,4W

» 3,0W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

» wym. kart:

365x140x110

mm

» waga lampy:

1180g

» 16 szt/karton

zbiorczy

» 2,6W

» 2,0W

» 0,45W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1945

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA LED LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

guma

» 15 » śruby » 400mm »pozycja         

   przód

» pozycja tył

» obrys

» 1,0W » 12V/24V

» 1,0W

» 0,5W

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R91

» wym. kart:

109x62x140

mm

» waga lampy:

180g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1946

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA LED PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

guma

» 15 » śruby » 400mm »pozycja         

   przód

» pozycja tył

» obrys

» 1,0W » 12V/24V

» 1,0W

» 0,5W

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R91

» wym. kart:

109x62x140

mm

» waga lampy:

180g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1947

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 40 » śruby » 440mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

» 1,2W » 12V/24V

» 2,2W

» 4,4W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

148x148x66

mm

» waga lampy:

360g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1948

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 40 » śruby » 440mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

» 1,2W » 12V/24V

» 2,2W

» 4,4W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» wym. kart:

148x148x66

mm

» waga lampy:

360g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1949

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 1,6W » 12V/24V

» 1,6W

» 2,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,3W

» 1,9W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1950

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 76 » śruby » 450mm » pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» odblask

» 1,6W » 12V/24V

» 1,6W

» 2,2W

» ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R23

» ECE R38

» wym. kart:

360x140x87

mm

» waga lampy:

940g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 2,3W

» 1,9W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1951

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 3-FUN DYNAMICZNY KIERUNEK LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » śruby » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» 12V/24V » ECE R10

» ECE R148

» wym. kart:

184x50x125

mm

» waga lampy:

350g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 0,5W

» 3,1W

» 2,1W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1951-Z

www.truck-kamar.pl

ZESTAW LAMP BELKA PCV 1400MM TRÓJKĄT PODŚW.TABLICY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 2x28 » śruby » 7500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» ośw. tab.

» 12V/24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R10

» ECE R148

» wym. kart:

1590x75x175

mm

» waga lampy:

3000g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 0,5W

» 3,1W

» 2,1W

» 1,5W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1952

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 3-FUN DYNAMICZNY KIERUNEK PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 24 » śruby » 250mm » pozycja

» stop

» kierunek

» 12V/24V » ECE R10

» ECE R148

» wym. kart:

184x50x125

mm

» waga lampy:

350g

» 40 szt/karton

zbiorczy

» 0,5W

» 3,1W

» 2,1W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1982

www.truck-kamar.pl

LAMPA OSTRZEGAWCZA WINDY CZARNA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » przewód

400 mm

» lampa

ostrzegawcza

windy

» 12V/24V » wym. kart:

 112x50x82 mm

» waga lampy: 

108 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2 W » ECE R6

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L1983

www.truck-kamar.pl

LAMPA OSTRZEGAWCZA WINDY SREBRNA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » przewód

400 mm

» lampa

ostrzegawcza

windy

» 12V/24V » wym. kart:

 112x50x82 mm

» waga lampy: 

110 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2 W » ECE R6

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2021

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA SC,VO LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » 100mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys tył

» obrys bok

» ośw. tab.

» odblask

 

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 5 W

» 5 W

» 5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

550x120x170

mm

» waga lampy:

1112 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1436867

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2022

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA SC,VO PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » 100mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys tył

» obrys bok

» odblask

 

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 5 W

» 5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

550x120x170

mm

» waga lampy:

1112 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1436868

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2042

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ACTROS LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+AS

» Obudowa:

ABS

» żarówki P21W

» żarówki R10W

» śruby » wtyczka

7PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» obrys tył

» cofanie

» PM/G

» obrys bok

» ośw. tab.

» odblask

 

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 10 W

» 10 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

550x150x150

mm

» waga lampy:

1390 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 15406270

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2043

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ACTROS PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA+AS

» Obudowa:

ABS

» żarówki P21W

» żarówki R10W

» śruby » wtyczka

7PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» obrys tył

» cofanie

» PM/G

» obrys bok

» odblask

 

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 10 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

550x150x150

mm

» waga lampy:

1390 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 15406370

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2044

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA TGA LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys tył

» ośw. tab.

» odblask

 

» 5 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 5 W

» 5 W

 

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

 

 

 

 

» wym. kart:

500x110x170

mm

» waga lampy:

1120 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1304788

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2045

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA TGA PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys tył

» odblask

 

» 5 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 5 W

 

» 24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

 

 

 

 

» wym. kart:

500x110x170

mm

» waga lampy:

1120 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1304789

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2046

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ZESPOLONA VO FH LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 6

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys tył

» obrys bok

» ośw. tab.

» odblask

 

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 5 W

» 5 W

» 5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

500x110x170

mm

» waga lampy:

1112 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 3981455

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2047

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ZESPOLONA VO FH PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» PM/G

» obrys tył

» obrys bok

» odblask

 

» 10 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 21 W

» 5 W

» 5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

550x120x170

mm

» waga lampy:

1112 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 3981456

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2086

www.truck-kamar.pl

LAMPA COFANIA LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC

» 20 » śruby » - » cofanie

 

» 3/4 W » 12V/24V » ECE R10

» ECE R23

 

 

 

» wym. kart:

150x150x110

mm

» waga lampy:

320 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2087

www.truck-kamar.pl

LAMPA P. MGIELNA LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC

» 20 » śruby » - » PM/G

 

» 5 W » 12V/24V » ECE R10

» ECE R38

 

 

 

» wym. kart:

150x150x110

mm

» waga lampy:

320 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2089

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA ACT LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» żarówka

P21W/5W

» wciskana » - » kierunek

» obrys

 

» 21 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

110x80x80 mm

» waga lampy:

70 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OEM: 9418200521

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2090

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA ACT PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» żarówka

P21W/5W

» wciskana » - » kierunek

» obrys

 

» 21 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

110x80x80 mm

» waga lampy:

70 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OEM: 9418200921

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2091

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU BOCZNA VO FH LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS+PC

» żarówka P21W » wciskana » - » kierunek

 

» 21 W » 24V » ECE R6

 

 

 

» wym. kart:

140x140x70

mm

» waga lampy:

60 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OEM: 20409874

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2092

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU BOCZNA VO FH PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS+PC

» żarówka P21W » wciskana » - » kierunek

 

» 21 W » 24V » ECE R6

 

 

 

» wym. kart:

140x140x70

mm

» waga lampy:

60 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OEM: 20409875

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2122

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA BOCZNA VO LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LEDÓW MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 4 » wciskana » gniazdo 2

PIN

» obrys

» odblask

 

»  1,2 W » 24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

110x70x60 mm

» waga lampy:

50 g

» 200 szt/karton

zbiorczy

OEM: 20734485

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2125

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA LED SC R

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LEDÓW MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 3 » wciskana » gniazdo 2

PIN

» obrys

 

»  0,5 W » 24V » ECE R10

» ECE R91

 

 

 

» wym. kart:

110x70x60 mm

» waga lampy:

60 g

» 200 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1737413

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2161

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA SC BIAŁA GÓRNA LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LEDÓW MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

AS/PMMA

» Obudowa:

ABS

» 4 » wciskana » gniazdo 2

PIN

» pozycja prz.

 

»  0,6 W » 24V » ECE R7

» ECE R10

 

 

 

» wym. kart:

190x60x50 mm

» waga lampy:

110 g

» 200 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1798980

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2163

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU BOCZNA MB ATEGO  1/98 LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» żarówka P21W » wciskana » gniazdo 2

PIN

» kierunek

 

»  21 W » 24V » ECE R6

 

 

 

 

» wym. kart:

110x90x80 mm

» waga lampy:

80 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OEM: 9738200321

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2164

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU BOCZNA MB ATEGO  1/98 PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» żarówka P21W » wciskana » gniazdo 2

PIN

» kierunek

 

»  21 W » 24V » ECE R6

 

 

 

 

» wym. kart:

110x90x80 mm

» waga lampy:

80 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OEM: 9738200421

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2165

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA SC R LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » 100mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» obrys tył

» ośw. tab.

» odblask

 

»  5 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

 

 

 

 

» wym. kart:

370x120x140

mm

» waga lampy:

840 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1508182

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2166

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA SC R PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » 100mm » pozycja

» stop

» kierunek

» cofanie

» obrys tył

» odblask

 

»  5 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

 

 

 

 

» wym. kart:

370x120x140

mm

» waga lampy:

840 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1508184

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2203

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 9-33V OKRAGLA  STT20

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

PC

» 24 » śruby » - » pozycja

» stop

» kierunek

 

» 0,5 W » 12/V24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

 

» wym. kart:

150x150x110

mm

» waga lampy:

320 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 3 W

» 3 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2204
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED PROST. 10-30V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 5

» 500 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 14 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

150x130x50mm

» waga lampy:

480 g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2205
 
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA ROBOCZA LED OKRĄGŁA 10-30V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 570 LM

» śruba » 400mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 15 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

150x130x50mm

» waga lampy:

480 g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2233

www.truck-kamar.pl

LAMPA ZESPOLONA MN TGA/TGX LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki PY21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» obrys bok

» ośw. tab.

 

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

»  5 W

» 24V » ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

420x130x170

» waga lampy:

1160g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 81252256545

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2234

www.truck-kamar.pl

LAMPA ZESPOLONA MN TGA/TGX PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki PY21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» obrys bok

 

 

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

 

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

420x130x170

» waga lampy:

1160g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 81252256544

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2257

www.truck-kamar.pl

LAMPA ZESPOLONA SC R LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki PY21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» obrys bok

» ośw. tab.

 

 

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

»  5 W

 

» 24V » ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

420x130x170

» waga lampy:

1160g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1756754

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2258

www.truck-kamar.pl

LAMPA ZESPOLONA SC R PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

PMMA/AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki PY21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» obrys bok

 

 

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

 

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

420x130x170

» waga lampy:

1160g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 1756751

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2259

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA LED GÓRNA MN TGX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LEDÓW MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz:

AS/PMMA

» Obudowa:

ABS

» 4 » śruby » wtyczka 2

PIN

» pozycja prz.

 

 

»  0,5 W  » 24V » ECE R7

» ECE R10

 

 

 

 

» wym. kart:

140x140x70

mm

» waga lampy:

30 g

» 400 szt/karton

zbiorczy

OEM: 81252606121

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2283-C

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA FLEX 268X126MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻARÓWKA MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 1szt H1 » flex » --- »  błysk

obrotowy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x290

mm

» waga lampy: 

620g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» ECE R10

» ECE R65

» 55/70W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2285-ALR

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 3 LED*3W R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3 » śruby » 200mm » 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 150x60x50

mm 

» waga lampy:

120g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  9W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2295-1

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA LED 12/24 16 LED Z KABLEM 1,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS+PC

» 16 » śruby » 1500mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

» 0,5 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

 

» wym. kart:

190x90x50 mm

» waga lampy:

140 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 2 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2295

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA 12/24V 16X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS+PC

» 16 » śruby » 300mm » pozycja

» stop

» kierunek

» odblask

 

» 0,5 W » 12/V24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R10

 

 

 

» wym. kart:

190x90x50 mm

» waga lampy:

140 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

» 2 W

» 2 W

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2298-ALR

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 4X LED 12/24V POMARAŃCZOWA R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » 200mm » 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 150x60x50

mm 

» waga lampy:

140g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  12W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2347

www.truck-kamar.pl

LAMPA OBRYSOWA LED MB

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LEDÓW MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

ABS

» 6 » wciskana » gniazdo 2

PIN

» obrys

» odblask

 

 

»  1,8 W  » 24V » ECE R3

» ECE R10

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

200x150x160

mm

» waga lampy:

50 g

» 300 szt/karton

zbiorczy

OEM: A0005445211

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2356

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA VO FH 2005 LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» obrys bok

» ośw. tab.

» odblask

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

»  5 W

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

520x110x160

mm

» waga lampy:

1090 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 208923367

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2357

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA VO FH 2005 PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» obrys bok

» odblask

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

 

» 24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

» ECE R91

 

 

 

 

» wym. kart:

520x110x160

mm

» waga lampy:

1090 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

OEM: 208923368

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2360

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ZESPOLONA VO FM/FL 2001 LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS/PC

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» ośw. tab.

» odblask

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

»  5 W

 

 

» 24V » ECE R3

» ECE R4

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

 

 

 

 

» wym. kart:

380x140x120

mm

» waga lampy:

880 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

OEM: 21097447

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L2361

www.truck-kamar.pl

LAMPA TYLNA ZESPOLONA VO FM/FL 2001 PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA
MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: AS/PC

» Obudowa:

PP

» żarówki P21W

» żarówki R5W

» śruby » gniazdo 7

PIN

» pozycja

» stop

» kierunek

» PM/G

» cofanie

» obrys tył

» odblask

 

 

»  5 W  

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  21 W

»  5 W

 

 

» 24V » ECE R3

» ECE R6

» ECE R7

» ECE R23

» ECE R38

 

 

 

 

» wym. kart:

380x140x120

mm

» waga lampy:

880 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

OEM: 21097450

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3210+K
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR SC 4 + KIERUNKOWSKAZ LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H4

» Żarówka R5W

» Żarówka P21W

»1732509+1385

410

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja prz.

» kierunek

» obrys

 

» 75 W

» 70 W

» 5 W

» 21 W

» 5W 

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R91

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x250x210

mm

» waga: 2250 g

» 6szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3210
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI SC "4" LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H4

 

» 1732509

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

 

» 75 W

» 70 W

» 24V » ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x250x210

mm

» waga: 2250 g

» 6szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3211+K
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR SC 4 + KIERUNKOWSKAZ PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H4

» Żarówka R5W

» Żarówka P21W

»1732510+1387

155

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja prz.

» kierunek

» obrys

 

» 75 W

» 70 W

» 5 W

» 21 W

» 5W 

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R91

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x250x210

mm

» waga: 2250 g

» 6szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3211
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI SC "4" PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H4

 

» 1732510

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

 

» 75 W

» 70 W

» 24V » ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x250x210

mm

» waga: 2250 g

» 6szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3214
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

LAMPA PRZEDNIA SC-4 LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» 2x Żarówka

H1

 

» 1422991

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM/G

 

» 70 W

» 70 W

» 24V » ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

330x110x130

mm

» waga: 930 g

» 20szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3215
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

LAMPA PRZEDNIA SC-4 PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» 2x Żarówka

H1

 

» 1422992

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM/G

 

» 70 W

» 70 W

» 24V » ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

330x110x130

mm

» waga: 930 g

» 20szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3221
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FM/FH N.T. LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» Żarówki

W5W

» 20762992

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 21 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x330x240

mm

» waga: 5000 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3222
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FM/FH N.T. PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» Żarówki

W5W

» 20762993

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 21 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x330x240

mm

» waga: 5000 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3224-1
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR MN TGA/L2000 Z REGULACJĄ LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» 81251016453

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

430x230x190

mm

» waga: 2950  g

» 6 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

elektryczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3224
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR MN TGA/L2000 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» 81251016449

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

430x230x190

mm

» waga: 2750  g

» 6 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3225-1
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR MN TGA/L2000 Z REGULACJĄ PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» 81251016452

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

430x230x190

mm

» waga: 2950  g

» 6 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

elektryczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3225
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR MN TGA/L2000 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» 81251016448

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

430x230x190

mm

» waga: 2750  g

» 6 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3226
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

LAMPA P. MGIELNA I KIERUNK. MN TGA LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz:

Szkło/PC

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H4

» Żarówki

P21W

» 81253206111

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM/G

» kierunek

 

» 75 W

» 70 W

» 21 W

» 24V » ECE R6

» ECE R19

»ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

420x210x110

mm

» waga: 1150 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

RĘCZNA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3227
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

LAMPA P. MGIELNA I KIERUNK. MN TGA PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz:

Szkło/PC

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H4

» Żarówki

P21W

» 81253206112

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM/G

» kierunek

 

» 75 W

» 70 W

» 21 W

» 24V » ECE R6

» ECE R19

»ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

420x210x110

mm

» waga: 1150 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

RĘCZNA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3239
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FH 12  10/93 > 9/97

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

metal

» Żarówka H4 » 3981594

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

 

 

» 75 W

» 70 W

» 24V » ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

300x240x200

mm

» waga: 1740 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

RĘCZNA

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3240
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU BOCZNA MN

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PA

» Żarówka

P21W

» 81253206115

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» kierunek

 

 

» 21 W » 24V » ECE R6

 

 

 

 

 

» wym. kart:

200x150x160

mm

» waga: 70 g

» 100 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3245

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU SC 4 LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» Żarówka

R5W

»Żarówka

P21WQ

» 1385410

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» pozycja

» kierunek

» obrys

 

 

» 5 W

» 21 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R91

 

 

 

 

 

» wym. kart:

200x200x100

mm

» waga: 310 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3246

www.truck-kamar.pl

LAMPA KIERUNKOWSKAZU SC 4 PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» Żarówka

R5W

»Żarówka

P21WQ

» 1387155

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» pozycja

» kierunek

» obrys

 

 

» 5 W

» 21 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R91

 

 

 

 

 

» wym. kart:

200x200x100

mm

» waga: 310 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3270
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY MB ACT MP2 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

PEI

» Żarówka H3 » 9438200056

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. PM/G

przednie

 

» 55W/70W » 12/24V » ECE R19

 

 

 

 

 

» wym. kart:

310x160x130

mm

» waga: 880 g

» 10szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3271
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY MB ACT MP2 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

PEI

» Żarówka H3 » 9438200156

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. PM/G

przednie

 

» 55W/70W » 12/24V » ECE R19

 

 

 

 

 

» wym. kart:

310x160x130

mm

» waga: 880 g

» 10szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3272

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DF XF/CF95 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówka H3

»Żarówka H1

» 1328860

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM\G

 

 

» 70 W

» 70 W

» 24V » ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

310x150x100

mm

» waga: 770 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3273

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DF XF/CF95 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówka H3

»Żarówka H1

» 1328861

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM\G

 

 

» 70 W

» 70 W

» 24V » ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

310x150x100

mm

» waga: 770 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3274

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DF XF/CF105 LEWY 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H3 » 1725270

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM/G

 

 

» 70 W

» 70 W

» 24V » ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

290x130x170

mm

» waga: 1000 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3274

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DF XF/CF105 LEWY 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H3 » 1725271

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» PM/G

 

 

» 70 W

» 70 W

» 24V » ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

290x130x170

mm

» waga: 1000 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3277

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI DF CF/XF/LF LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» Żarówki H1

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» Żarówki

W5W

» 1699301

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» pozycja

 

 

» 70 W

» 70 W

» 21 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

470x220x220

mm

» waga: 2150 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3278

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI DF CF/XF/LF PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» Żarówki H1

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» Żarówki

W5W

» 1699300

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» pozycja

 

 

» 70 W

» 70 W

» 21 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

470x220x220

mm

» waga: 2150 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3279-2
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR ACTROS MP2 Z REGUL. ELEK. LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H7

» Żarówka H1

» Żarówka

PY21W

» Żarówka

W5W

» 9438200361

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunkowskaz

» pozycyjne prz.

» 70W

» 70W

» 21W

» 5W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

450x300x250m

m

» waga: 3590g

» 4szt/karton

zbiorczy

Regulacja

elektryczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3279
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DF XF/CF95 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H7

» Żarówka H1

» Żarówka

PY21W

» Żarówka

W5W

» 9438200161

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunkowskaz

» pozycyjne prz.

» 70W

» 70W

» 21W

» 5W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

450x300x250m

m

» waga: 3180g

» 4szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3280-2
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR ACTROS MP2 Z REGUL. ELEK. PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H7

» Żarówka H1

» Żarówka

PY21W

» Żarówka

W5W

» 9438200461

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunkowskaz

» pozycyjne prz.

» 70W

» 70W

» 21W

» 5W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

450x300x250

mm

» waga: 3180g

» 4szt/karton

zbiorczy

Regulacja

elektryczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3280
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DF XF/CF95 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówka H7

» Żarówka H1

» Żarówka

PY21W

» Żarówka

W5W

» 9438200261

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunkowskaz

» pozycyjne prz.

» 70W

» 70W

» 21W

» 5W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

450x300x250m

m

» waga: 3180g

» 4szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3281

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY IVC STRALIS L/P

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H1

 

» 504032148

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

 

» 70 W

 

» 24V » ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

160x160x110

mm

» waga: 530 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3282

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY IVC STRALIS L/P

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H1

 

» 504032145

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» PM/G » 70 W

 

 

» 24V » ECE R19

 

 

 

 

 

» wym. kart:

160x160x110

mm

» waga: 530 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3300

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI IVC STRALIS LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PP

» Żarówki H7

» Żarówki W5W

»41221036/504

020193

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

» 70 W

» 70 W

» 5 W

 

 

» 24V » ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

500x250x200

mm

» waga: 2720 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

L3301

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI IVC STRALIS PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PP

» Żarówki H7

» Żarówki W5W

»42221015/504

020189

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

» 70 W

» 70 W

» 5 W

 

 

» 24V » ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

500x250x200

mm

» waga: 2720 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3302
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FH Z PŁ. WTYCZKA Z REGULACJĄ  LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» Żarówki

W5W

» 20762992

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 21 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x330x240

mm

» waga: 5000 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3303
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FH Z PŁ. WTYCZKA Z REGULACJĄ PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» Żarówki

W5W

» 20762993

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 70 W

» 70 W

» 21 W

» 70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

580x330x240

mm

» waga: 5000 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3308
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI RVI PREMIUM DXI LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PA6

» Żarówki H1

» Żarówki H3

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» Żarówki

P21W

» 5010578454

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 55/70 W

» 55/70 W

» 21 W

» 55/70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

620x270x260

mm

» waga: 3380 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3309
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR PRZEDNI RVI PREMIUM DXI PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PA6

» Żarówki H1

» Żarówki H3

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» Żarówki

P21W

» 5010578478

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 55/70 W

» 55/70 W

» 21 W

» 55/70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

620x270x260

mm

» waga: 3380 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3310
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY FH 2008 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H3 » 21297911

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» PM/G

 

 

» 55/70 W » 24V » ECE R19

 

 

 

 

 

» wym. kart:

360x290x140

mm

» waga: 1170 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3311
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY FH 2008 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H3 » 21297909

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» PM/G

 

 

» 55/70 W » 24V » ECE R19

 

 

 

 

 

» wym. kart:

360x290x140

mm

» waga: 1170 g

» 10 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3312
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY I DROGOWY FH 2008 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H3

 

» 21297918

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. narożne

» PM/G

 

» 55/70 W

» 55/70 W

» 12/24V » ECE R19

» ECE R119

 

 

 

 

 

» wym. kart:

360x290x140

mm

» waga: 1200g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3313
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY I DROGOWY FH 2008 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

ABS

» Żarówki H3

 

» 21297917

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. narożne

» PM/G

 

» 55/70 W

» 55/70 W

» 12/24V » ECE R19

» ECE R119

 

 

 

 

 

» wym. kart:

360x290x140

mm

» waga: 1200g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3320
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR P. MGIELNY DROGOWY MN TGX LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H3

» Żarówki H4

» 81251016521

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. narożne

» PM/G

 

» 60/75 W

» 55/70 W

» 55/70 W

» 12/24V » ECE R19

» ECE R112

» ECE R119

 

 

 

 

 

» wym. kart:

460x290x150

mm

» waga: 1870g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3324
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FH2008 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» 4x LED

» 21035637

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

» kierunek

 

 

» 70 W

» 70 W

» 1 W

» 21 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

540x390x240

mm

» waga: 3350 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3325
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR VO FH2008 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PBT

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» 4x LED

» 21035638

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

» kierunek

 

 

» 70 W

» 70 W

» 1 W

» 21 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

540x390x240

mm

» waga: 3350 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3328
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR ACTROS MP3 LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

PP

» Żarówka H1 » 9438201461

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» światło drog.

» światło poz.

» światło mijania

» kierunkowskaz

 

» 55W/70W » 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

» wym. kart:

460x300x240

mm

» waga: 2690 g

» 4szt/karton

zbiorczy

» 5 W
» 55W/70W

» Żarówka H7

» Żarówka W5W

» Żarówka PY21W » 21W

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3329
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR ACTROS MP3 PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: Szkło

» Obudowa:

PP

» Żarówka H1 » 94382001561

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» światło drog.

» światło poz.

» światło mijania

» kierunkowskaz

 

» 55W/70W » 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

» wym. kart:

460x300x240

mm

» waga: 2690 g

» 4szt/karton

zbiorczy

» 5 W
» 55W/70W

» Żarówka H7

» Żarówka W5W

» Żarówka PY21W » 21W

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3332
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR MN TGX REGUL. LEWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PP

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» 1x LED

» 81251016499

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

» kierunek

 

 

» 70 W

» 70 W

» 2,3 W

» 21 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

590x350x250

mm

» waga: 4880 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3333
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR MN TGX REGUL. PRAWY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: szkło

» Obudowa:

PP

» Żarówki H7

» Żarówki

P21W

» 1x LED

» 81251016498

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» pozycja

» kierunek

 

 

» 70 W

» 70 W

» 2,3 W

» 21 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

590x350x250

mm

» waga: 4880 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3337
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR RVI PREMIUM DXI CHROM REGUL. Z P.MGIEL L

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PA6

» Żarówki H1

» Żarówki H3

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» Żarówki

P21W

» 5010578451

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 55/70 W

» 55/70 W

» 21 W

» 55/70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

620x270x260

mm

» waga: 3330 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3338
KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR RVI PREMIUM DXI CHROM REGUL. Z P.MGIEL P

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Lampa muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

OEM

» Klosz: PC

» Obudowa:

PA6

» Żarówki H1

» Żarówki H3

» Żarówki H7

» Żarówki

W5W

» Żarówki

P21W

» 5010578475

FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» św. drogowe

» św. mijania

» kierunek

» PM/G

» pozycja

 

» 55/70 W

» 55/70 W

» 21 W

» 55/70 W

» 5 W

» 24V » ECE R6

» ECE R7

» ECE R19

» ECE R112

 

 

 

 

 

» wym. kart:

620x270x260

mm

» waga: 3330 g

» 2 szt/karton

zbiorczy

Regulacja

ręczna

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3409

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR Z RINGIEM LED BIAŁY

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO ŚW. MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: szkło

» Obudowa:

ABS/PP

» 1x żarówka

H1

» 2x LED

» śruba » 200mm » pozycja

» światło

drogowe

» 4,5W » 24V

» 70W

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

240x230x130

mm

» waga lampy:

950g

» 20 szt/karton

zbiorczy

WHITE EFFECT

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3410

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR Z RINGIEM LED BLUE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ŻRÓDŁO ŚW. MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: szkło

» Obudowa:

ABS/PP

» 1x żarówka

H1

» 2x LED

» śruba » 200mm » pozycja

» światło

drogowe

» 4,5W » 24V

» 70W

» ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

240x230x130

mm

» waga lampy:

950g

» 20 szt/karton

zbiorczy

BLUE EFFECT

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3411

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY Z POZYCJĄ LED RING 62X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 62

» 4858 LM

» śruba » 250 mm » światło drog.

» pozycja

» 68 W

» 5 W

» 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

245x220x145

mm

» waga lampy: 

2000g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3412

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED+POZYCJA ŚRODEK LED TL12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 18

» 4925 lm

» 1x śruba » 350mm » pozycja

» światło drog.

» 8W

» 55W

» 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

280x210x120 

mm

» waga lampy: 

1210g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3413

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED + POZYCJA DÓŁ LED TL 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 18

» 4925 lm

» 1x śruba » 350mm » pozycja prz.

» światło drog.

» 8W

» 55W

» 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

280x210x120 

mm

» waga lampy: 

1210g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3414

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED + POZYCJA LED BAT 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 23

» 7480 LM

 

» śruba » 250mm » pozycja

» światło drog.

 

 

 

 

» 1,7W

» 103W

» 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

 

» wym. kart:

268x95x322

mm

» waga lampy: 

2000g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3415

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED + JAZDA DZIENNA LED 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 16

» 5800 LM

» śruba » 600mm » jazda dzien.

» światło drog.

» 8W

» 80W

» 12V/24V » ECE R10

» ECE R87

» ECE R112

» wym. kart:

280x220x130

mm

» waga lampy: 

2300g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

L3416

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED + POZYCJA LED 12/24V

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 18 + 30

» 4000 LM

» śruba » 250mm » pozycja

» światło drog.

» 5W

» 45W

» 12V/24V » ECE R7

» ECE R10

» ECE R112

» wym. kart:

405x74x105

mm

» waga lampy: 

1000g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3417

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED 11"+ JAZDA DZIENNA LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 1570 LM

» śruba » 250mm » jazda dzien.

» światło drog.

» 30W » 12V/24V » ECE R10

» ECE R87

» ECE R112

» wym. kart:

370x76x88

mm

» waga lampy: 

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


L3418

www.truck-kamar.pl

REFLEKTOR DROGOWY LED 21"+ JAZDA DZIENNA LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 3340 LM

» śruba » 250mm » jazda dzien.

» światło drog.

» 60W » 12V/24V » ECE R10

» ECE R87

» ECE R112

» wym. kart:

605x76x88

mm

» waga lampy: 

1000g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0003

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 20X LED 375MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 20x LED

» 1533 LM

» śruby » 300mm » światło

robocze

» combo

» 36W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

330x110x130

mm

» waga lampy:

1350 g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0004

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 40X LED 630MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 40x LED

» 4453 LM

 

 

» śruby » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

 

» 120 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

680x120x120

mm

» waga lampy:

2850 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0004V

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 40X LED 630MM ŁUK

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 40x LED

» 4964 LM

 

 

» śruby » 250mm » światło

robocze

» łuk

 

 

 

 

» 120 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

680x120x120

mm

» waga lampy:

2500 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0005

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 60X LED 885MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60x LED

» 6527 LM

 

 

» śruby » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

 

» 180 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

930x120x120

mm

» waga lampy:

3450 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0005V

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 60X LED 885MM ŁUK

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60x LED

» 6700 LM

 

 

» śruby » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

 

» 180 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

930x120x120

mm

» waga lampy:

3360 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0006
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 80X LED 1140MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 80

» 7723 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 240W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1210x120x120

mm

» waga lampy:

4680g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0006V
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 80X LED 1140MM ŁUK

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 80

» 8000 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 240W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1125x130x195

mm

» waga lampy:

4250g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0007
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 96X LED 1344MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 96

» 8300 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 288W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1360x120x120

mm

» waga lampy:

5240g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0007V
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 96X LED 1344MM ŁUK

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 96

» 8584 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 288W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1320x130x215

mm

» waga lampy:

5140g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0027
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 120W 40 LED 609MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 40

» 2434 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 120W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

610x110x100

mm

» waga lampy:

1900g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0028
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 180W 60 LED 864MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60

» 3472 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 180W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

863x110x100

mm

» waga lampy:

2550g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0029
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 240W 80 LED 1119MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 80

» 4500 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 240W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1096x110x100

mm

» waga lampy:

3380g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0030
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 300W 100 LED 1393MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 100

» 5307 LM

» śruba » 250mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 300W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1351x110x100

mm

» waga lampy:

3900g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0031F
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 18W 99MM FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 720 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 14W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

100x90x90

mm

» waga lampy:

264g

» 40szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0031S
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 18W 98MM SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 720 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 14W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

100x90x90

mm

» waga lampy:

264g

» 40szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0032F

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 36W 167MM FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 1400 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

240x120x100

mm

» waga lampy:

434g

» 20szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0032L
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 24W 167MM COMBO LEWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 1400 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood/spot

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

240x120x100

mm

» waga lampy:

434g

» 20szt/karton

zbiorczy

» flood

 

 

» spot

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0032R
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 24W 167MM COMBO PRAWA

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
 

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 1400 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» flood/spot

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

240x120x100

mm

» waga lampy:

434g

» 20szt/karton

zbiorczy

» flood

 

 

» spot

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0032S
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 36W 167MM SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

» 1400 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 24W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

240x120x100

mm

» waga lampy:

434g

» 20szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0033
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 24X LED 305MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 24

» 2900 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 46W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

370x120x100

mm

» waga lampy:

676g

» 10szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0034
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 42XLED 505MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42

» 5000 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 80W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

580x120x100

mm

» waga lampy:

1077g

» 8szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0035
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 180W 715MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60

» 7200 LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 133W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

800x120x100

mm

» waga lampy:

1495g

» 6szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0036
 
 

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 96XLED 1118MM

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 96

» 11500LM

» śruba » 300mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 197W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1200x120x100

mm

» waga lampy:

2410g

» 4szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0039

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 6X LED FLOOD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

»  850 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» flood

 

 

 

 

 

 

» 30 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

210x100x90

mm

» waga lampy:

550g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0039S

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 6X LED SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

»  850 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

 

» 30 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

210x100x90

mm

» waga lampy:

550g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0042

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 36W QUAD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

»  1749 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 36 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

170x110x100

mm

» waga lampy:

1100g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0043

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 72W QUAD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 24

»  3767 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 72 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

240x190x160

mm

» waga lampy:

1700g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0044

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 108W QUAD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 36

»  5032 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 108 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

310x190x160

mm

» waga lampy:

2600g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0045

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 144W QUAD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 48

»  6473 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 144 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

580x190x160

mm

» waga lampy:

3200g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0046

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 180W QUAD

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60

»  7056 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 180 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

440x180x145

mm

» waga lampy:

3400g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0058

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 12X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

»  1660 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

 

 

 

 

» 60 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

420x110x110

mm

» waga lampy:

1400g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0059

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 18X LED COMBO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 18

»  3030 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 90 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

580x110x110

mm

» waga lampy:

1900g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0060

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 24X LED COMBO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 24

»  4123 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 120 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

720x110x110

mm

» waga lampy:

2600g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0061

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 36X LED COMBO

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 36

»  6373 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 180 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1020x110x110

mm

» waga lampy:

3400g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0063

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 10X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 10

»  4469 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 120 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

680x120x120

mm

» waga lampy:

2700g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0064

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 15X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 15

»  7045 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 180 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

930x120x120

mm

» waga lampy:

3800g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0065

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 20X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 20

»  8286 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 240 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1210x120x120

mm

» waga lampy:

5000g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0066

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 25X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 25

»  8932 LM

» śruba » 250 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 300 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1430x120x120

mm

» waga lampy:

6000g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0067

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 2X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 2

»  620 LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» spot

 

 

» 12 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

480x140x120

mm

» waga lampy:

800 g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0068

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 4X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4

»  1300 LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» spot

 

 

 

» 30 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

590x140x120

mm

» waga lampy: 

 1150 g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0069

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 8X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 8

»  2600LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 59 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

940x140x120

mm

» waga lampy:

2180 g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0070

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 12X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 12

»  3900LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 88 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

555x140x120

mm

» waga lampy:

2480g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0071

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 18X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 18

»  5850 LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 132 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

940x140x120

mm

» waga lampy: 

 3550g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0072

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 26X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 26

»  8450 LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» combo

 

 

 

» 190 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

1170x140x120

mm

» waga lampy:

4730 g

» 4 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LB0073

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 6X LED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6

» 1950 LM

» śruba » 500 mm » światło

robocze

» 

 

 

 

» 48 W » 12V/24V » ECE R10

 

» wym. kart:

590x140x120mm

» waga lampy:

1950g

» 12 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

LB0074

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 18XLED SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 18x LED

» 1200 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» spot

» 27W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

55x45x200 mm

» waga lampy:

215 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0075

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 24XLED SPOT

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 24x LED

» 1600 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» spot

» 36W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

55x45x300 mm

» waga lampy:

325 g

» 50 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0076

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 60XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60x LED

» 3900 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 90W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x410

mm

» waga lampy:

670g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0077

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 72XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 72x LED

» 4680 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 108W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x480

mm

» waga lampy:

780g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0078

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 84XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 84x LED

» 5460 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 126W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x550

mm

» waga lampy:

890g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0079

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 96XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 96x LED

» 6240 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 144W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x610

mm

» waga lampy:

1000g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0080

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 108XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 108x LED

» 7020 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 162W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x700

mm

» waga lampy:

1110g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0081

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 120XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 120x LED

» 7800 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 180W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x760

mm

» waga lampy:

1265g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0082

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 132XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 132x LED

» 8580 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 198W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x830

mm

» waga lampy:

1375g

» 8 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0083

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 144XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 144x LED

» 9360 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 216W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x900

mm

» waga lampy:

1485g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0084

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 156XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 156x LED

» 10140 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 234W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x1000

mm

» waga lampy:

1595g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0085

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 168XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 168x LED

» 10920 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 252W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x1050

mm

» waga lampy:

1750g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0086

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 20XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 20x LED

» 1300 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 30W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x90

mm

» waga lampy:

315g

» 40 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0087

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 40XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 40x LED

» 2600 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 60W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x260

mm

» waga lampy:

425g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0088

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 60XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 60x LED

» 3900 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 90W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x340

mm

» waga lampy:

535g

» 20 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0089

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 80XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 80x LED

» 52000 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 120W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x410

mm

» waga lampy:

690g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0090

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 100XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 100x LED

» 6500 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 150W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x480

mm

» waga lampy:

800g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0091

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 120XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 120x LED

» 7800 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 180W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x550

mm

» waga lampy:

910g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0092

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 140XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 140x LED

» 9100 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 210W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x610

mm

» waga lampy:

1020g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0093

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 160XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 160x LED

» 10400 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 240W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x700

mm

» waga lampy:

1130g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0094

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 180XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 180x LED

» 11700 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 270W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x760

mm

» waga lampy:

1285g

» 6 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania
lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga
się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować
obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który
chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.
Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja
obsługi do pobrania na stronie www.truck-kamar.pl. Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LB0095

www.truck-kamar.pl

PANEL LED 200XLED

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ
LED/LM

MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 200x LED

» 13000 LM

» śruby » 300 mm » światło

robocze

» combo

» 300W » 12V/24V » ECE R10 » wym. kart:

132x115x830

mm

» waga lampy:

1395g

» 10 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0022
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED 130X100 10V-110V D.WÓZ.WIDŁ.R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 16 szt. » śruby » 300mm »1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

110x100x140

mm 

» waga lampy:

230g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R10

» CE

 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0023-1
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 3X LED MAŁA POM. R10 WÓZKI

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3 » śruby » 200mm »4 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:

150x60x50mm 

» waga lampy:

70g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

» 9W » ECE R10

» CE

 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0023-5M-1
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 3X LED MAŁA POM. R10 + KABEL 5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3 » śruby » 5000mm » 4 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 110x90x140

mm 

» waga lampy:

300g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  9W » ECE R10

» CE

 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0025-ALR-1
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 4X LED MAŁA POMARAŃCZOWA R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE
(zakres pracy)

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » 200mm » 4 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 150x60x50

mm 

» waga lampy:

70g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  12W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0028-ALR-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 18 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 140x140x220

mm

» waga lampy: 

740g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 14-24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0029-ALR-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 18 LED*3W R65 R10 FLEX

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 18 » flex » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 130x130x250

mm

» waga lampy: 

610g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 14-24W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0029-ALR

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 NEW FLEX  DC12/24V  

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PP

» 14 » flex » ---- »1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 130x130x250

mm

» waga lampy: 

610g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 16W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0030-ALR-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 MAGNES DC12/24V  

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 45 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x150

mm

» waga lampy: 

460g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 20W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0030-ALR-DOUBLE

www.truck-kamar.pl

  LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 MAGNES 
DOUBLE FLASH 

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 45 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» podwójny

błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x150

mm

» waga lampy: 

460g

» 20 szt/karton

zbiorczy

» 20W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0030-ALR-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x190

mm 

» waga lampy:

690g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0032-ALR-1
 

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 4X LED MAŁA POMARAŃCZOWA R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6 » śruby » 200mm » 3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 150x60x50mm 

» waga lampy:

90g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  18W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0033-ALR-2

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA 12X LED R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PPA

» 12 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

ostrzegawczy

»2 błyski

ostrzegawcze

 

» 12V/24V » wym. kart:

 150x150x150

mm

» waga lampy: 

600g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 30W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0033-ALR-O

www.truck-kamar.pl

LAMPA BŁYSKOWA ROTACYJNA 8LED 13W R65 R10 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 8 » magnes » przewód

spiralny 3m z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

»1 błysk

rotacyjny

» 12V/24V » wym. kart:

150x150x180

mm 

» waga lampy:

600g

» 20 szt/karton

zbiorczy

 

» 13W » ECE R65

» ECE R10

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0034

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 4 LED BLUE R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » 150mm » 2 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 150x50x40

mm 

» waga lampy:

70g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  13W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0035

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 6 LED BLUE R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

AL

» 6 » śruby » 350mm » 2 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 150x50x40

mm 

» waga lampy:

100g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  11W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0039

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO POJAZDY SPECJALNE 3XLED BLUE R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 3 » śruby » 150mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:  

 140x50x40

mm 

» waga lampy:

40g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  4,5-11W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0040

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO POJAZDY SPECJALNE 4XLED BLUE R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
 

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » 150mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:  

 140x50x40

mm 

» waga lampy:

50g

» 50 szt/karton

zbiorczy

 

»  7-17W » ECE R10

» ECE R65 

 

 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0042

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO LED 7W ŻÓŁTA R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6 » śruby » 300mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:  

 140x35x55mm

» waga lampy:

79g

» 50 szt/karton

zbiorczy

»  7W » ECE R10

» ECE R65 

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0043

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO LED 10W ŻÓŁTA R10 R65 XA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » 300mm » 12V/24V » wym. kart:  

 60x60x85mm

» waga lampy:

88g

» 50 szt/karton

zbiorczy

»  10W » ECE R10

» ECE R65 

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

   * Dwa poziomy intensywności ( klasa 2 ) barwy, przyłożenie żółtego przewodu do czerwonego na 1-3 sekundy aktywuje intensywność "nocną"

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0044

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO 12XLED 12/24V MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PMMA

» Obudowa:

AL

» 12 » magnes »  1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:  

 140x75x115

mm 

» waga lampy:

500g

» 20 szt/karton

zbiorczy

»  5W » ECE R10

» ECE R65 

» przewód

spiralny 3,5m

z wtyczką do

gniazda

zapalniczki

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


LW0045

www.truck-kamar.pl

LAMPA OSTRZEGAWCZA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH 10-110V R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia
dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z
wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 24 » 3x śruby »  3 błyski

ostrzegawcze

» 12V/24V » wym. kart:  

 110x100x140

mm 

» waga lampy:

230g

» 20 szt/karton

zbiorczy

»  25W » ECE R10

» CE

» 150mm

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1601
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.TWARDE 16 CZERWONE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» manualne » M16x1.5 » czerwony » 8 bar

 

 

 

» 13 bar
» wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 230g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1602
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.TWARDE 16 ŻÓŁTE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» manualne » M16x1.5 » żółty » 8 bar

 

 

 

» 13 bar
» wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 230g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1603
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.MIĘKKIE 16 CZERWONE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» automatyczne » M16x1.5 » czerwony » 8 bar

 

 

 

» 13 bar
» wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 240g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1604
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.MIĘKKIE 16 ŻÓŁTE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» automatyczne » M16x1.5 » żółty » 8 bar

 

 

 

» 13 bar
» wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 240g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1616-A
 
 

www.truck-kamar.pl

SPIRALA PUR M16 CZARNO-CZERWONA PUR 5,5 M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE :

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Węże spiralne poliuretanowe przeznaczone do połączenia instalacji powietrznej ciągnika siodłowego wraz z naczepą.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ DŁUGOŚĆ ŚREDNICA

SPIRALI

ŚREDNICA

PRZEWODU
GWINT CIŚNIENIE

ROBOCZE
KOLOR OPAKOWANIE

» Poliuretan

(PU)

» 5,5m » 70mm » 12x8mm » M16x1.5

 

 

 

» 15-20 bar » czarny-

czerwony

» wym. kart:

640x410x410

» waga: 600g

» 25 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1617-A
 
 

www.truck-kamar.pl

SPIRALA PUR M16 CZARNO- ŻÓŁTA  PUR 5,5 M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Węże spiralne poliuretanowe przeznaczone do połączenia instalacji powietrznej ciągnika siodłowego wraz z naczepą.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ DŁUGOŚĆ ŚREDNICA

SPIRALI

ŚREDNICA

PRZEWODU
GWINT CIŚNIENIE

ROBOCZE
KOLOR OPAKOWANIE

» Poliuretan

(PU)

» 5,5m » 70mm » 12x8mm » M16x1.5

 

 

 

» 15-20 bar » czarno-żółty » wym. kart:

640x410x410

» waga: 600g

» 25 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1618-A
 
 

www.truck-kamar.pl

SPIRALA PUR M16 CZARNO- CZERWONA 7,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Węże spiralne poliuretanowe przeznaczone do połączenia instalacji powietrznej ciągnika siodłowego wraz z naczepą.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ DŁUGOŚĆ ŚREDNICA

SPIRALI

ŚREDNICA

PRZEWODU
GWINT CIŚNIENIE

ROBOCZE
KOLOR OPAKOWANIE

» Poliuretan

(PU)

» 7,5m » 70mm » 12x8mm » M16x1.5

 

 

 

» 15-20 bar » czarno-

czerwony

» wym. kart:

780x410x410

» waga: 688g

» 25 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P1619-A
 
 

www.truck-kamar.pl

SPIRALA PUR M16 CZARNO- ŻÓŁTA 7,5M

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Węże spiralne poliuretanowe przeznaczone do połączenia instalacji powietrznej ciągnika siodłowego wraz z naczepą.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ DŁUGOŚĆ ŚREDNICA

SPIRALI

ŚREDNICA

PRZEWODU
GWINT CIŚNIENIE

ROBOCZE
KOLOR OPAKOWANIE

» Poliuretan

(PU)

» 7,5m » 70mm » 12x8mm » M16x1.5

 

 

 

» 15-20 bar » czarno-żółty » wym. kart:

780x410x410

» waga: 688g

» 25 szt/karton

zbiorczy

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P2201
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.MIĘKKIE 16 ŻÓŁTE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» manualne » M22x1.5 » czerwone » 8 bar

 

 

 

» 13 bar » wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 220g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P2202
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.TWARDE 22 ŻÓŁTE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» manualne » M22x1.5 » żółty » 8 bar

 

 

 

» 13 bar » wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 220g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P2203
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.MIĘKKIE 22 ŻÓŁTE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» automatyczne » M22x1.5 » żółty » 8 bar

 

 

 

» 13 bar » wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 230g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/


P2204
 
 

www.truck-kamar.pl

SZYBKOZŁĄCZE PNEUMAT.MIĘKKIE 22 CZERWONE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 

- Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
 

- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy.
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i  ewentualnych błędów. Zdjęc ia i  dane techniczne są wyłącznie poglądowe,  a  właściwy produkt może s ię od nich
nieznacznie różnić .  Kopiowanie całości  lub fragmentów katalogu bez p isemnego upoważnienia jest  zabronione.

MATERIAŁ TYP
CIŚNIENIE

MAKSYMALNE
KOLORGWINT

CIŚNIENIE

ROBOCZE

» ADC12

» Stal

» Guma

» Plastik

» automatyczne » M22x1.5 » czerwone » 8 bar

 

 

 

» 13 bar » wym. kart:

103x70x103cm

» waga: 230g

» 100 szt/karton

zbiorczy

OPAKOWANIE

http://www.truckled.eu/
http://www.truckled.eu/
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