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LW0042

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO LED 7W ŻÓŁTA R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 6 » śruby » 300mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:  

 140x35x55mm

» waga lampy:

79g

» 50 szt/karton

zbiorczy

»  7W » ECE R10

» ECE R65 

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


LW0043

www.truck-kamar.pl

LAMPA STROBO LED 10W ŻÓŁTA R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 4 » śruby » 300mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart:  

 60x60x85mm

» waga lampy:

88g

» 50 szt/karton

zbiorczy

»  10W » ECE R10

» ECE R65 

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

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

BLK0028

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 930X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

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

1180x300x50

mm 

» waga lampy:

5820g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 152W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

BLK0029

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1235X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

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

1500x300x50

mm 

» waga lampy:

7220g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 178W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

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

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

BLK0030

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1540X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

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

1800x300x50

mm 

» waga lampy:

8730g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 188W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

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

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

BLK0031

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 20W R10 R65 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 32 » magnes » 2500mm

zakończony

wtyczką

zapalniczki

» 12V/24V » wym. kart:

390x265x56

mm 

» waga lampy:

1000g

» 8 szt/karton

zbiorczy

» 23W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

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


Al. Armii Krajowej 254
85-689 Bydgoszcz, Poland

tel: +48 52 326 71 50
fax: +48 52 326 71 58
info@truck-kamar.pl

www.truck-kamar.pl


