
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/


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/


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/


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/


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/


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować 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/


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/
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