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BLK0002

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 595X305X56MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

-Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 56 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

 600x325x150

mm 

» waga lampy:

5680g

» 3 szt/karton

zbiorczy

 

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0002

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 595X305X56MM R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or

professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT(operating range)

» Lens: PC

» Housing: AL

» 56 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket 

» 1 warning

flash

 

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

 600x325x150

mm 

» lamp weight:

5680g

» 3 pcs/master

carton

 

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0003

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED OWALNA 395X215X79MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 32 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

450x225x85

mm 

» waga lampy:

2200g

» 6 szt/karton

zbiorczy

 

» 28W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0003

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 395X215X79MM R65 R10  

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or

professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: PC

» 32 » magnet 3m spiral

cable with

plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

 

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

450x225x85

mm 

» lamp weight:

2200g

» 6 pcs/bulk

box

 

» 28W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0004

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 250X173X47MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 30 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

285x200x90

mm 

» waga lampy:

1260g

» 9 szt/karton

zbiorczy

 

» 95W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0004

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 250X173X47MM R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface     

is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: PC

» 30 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

 

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

285x200x90

mm 

» lamp weight:

1260g

» 9 pcs/bulk

carton

 

» 95W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0005

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 365X173X47MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 42 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

400x200x90

mm 

» waga lampy:

1850g

» 6szt/karton

zbiorczy

 

» 50W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0005

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 365X173X47MM R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: PC

» 42 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

 

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

400x200x90

mm 

» lamp weight:

1850g

» 6 pcs/bulk

box

 

» 50W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0006

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 420X276X80MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 30 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

440x290xx100

mm 

» waga lampy:

2760g

» 6szt/karton

zbiorczy

 

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0006

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 420X276X80MM R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: PC

» 30 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

 

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

440x290xx100

mm 

» lamp weight:

2760g

» 6 pcs/bulk

box

 

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0007

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 280X165X57MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 80 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

 

» 12V/24V » wym. kart: 

340x190x85

mm 

» waga lampy:

1370g

» 12szt/karton

zbiorczy

 

»maksymalna:

50W

»średnia

przeciętna:

18W

» ECE R65

» ECE R10

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


BLK0007

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 280X165X57MM R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or

professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing:

ABS

» 80 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

 

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

340x190x85

mm 

» lamp weight:

1370g

» 12 pcs/bulk

box

 

»maximum:

50W

»average:

18W

» ECE R65

» ECE R10

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


BLK0008-B

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1172X300X97MM R65 R10 BLUE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 144 » śrubty » przewód

3000mm

» 8 błysków

ostrzegawczch

 

 

» 12V/24V » wym. kart:

1245x360x175

mm

» waga lampy:

13500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

»80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0008-B

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 1170MM  R65 R10 BLUE

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY
 

MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 144 » screws » 3000mm » 8 warnings

flashes

 

 

» 12V/24V » cart.dim.:

1245x360x175

mm

» lamp weight:

13500g

»1 pc/bulk box

 

»80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0008

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1172X300X97MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

»  144 » śruby » przewód

3000mm 

» 8 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart: 

1245x360x175

mm 

» waga lampy:

13500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0008

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 1170MM  R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY
 

MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 144 » screws » 3000mm » 8 warnings

flashes

 

 

» 12V/24V » cart.dim.:

1245x360x175

mm

» lamp weight:

13500g

»1 pc/bulk box

 

»80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0009-B

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1492X300X97MM R65 R10 BLUE

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

»  144 » śruby » przewód

3000mm 

» 8 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart: 

1610x360x175

mm 

» waga lampy:

16500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0009-B

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 1470MM  R65 R10 BLUE

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

»  144 » screws »  3000mm » 8 warnings

flashes

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

1610x360x175

mm 

» lamp weight:

16500g

»1 pcs/bulk

box

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0009

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1492X300X97MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

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

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

»  144 » śruby » przewód

3000mm 

» 8 błysków

ostrzegawczych

 

» 12V/24V » wym. kart: 

1610x360x175

mm 

» waga lampy:

16500g

»1 szt/karton

zbiorczy

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0009

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 1470MM  R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

 

-Install only in specialized workshops or professional services.

 

- Use in open space only.

 

- Use in accordance to the purpose.

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.
 

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
 

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations
 

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

»  144 » screws »  3000mm » 8 warnings

flashes

 

» 12V/24V » cart. dim.: 

1610x360x175

mm 

» lamp weight:

16500g

»1 pcs/bulk

box

 

» 80W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0010

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 315X165X70MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

»  72 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart: 

330x170x100m

m 

» waga lampy:

750g

»12 szt/karton

zbiorczy

 

» 42W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0010

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 315X165X70MM R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing:

ABS

» 72 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

330x170x100

mm 

» lamp weight:

750g

» 12 pcs/bulk

box

»42W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0011

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 419X204X80MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

 
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to

spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

 

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź

profesjonalnych serwisach.

 

- Stosować w przewiewnych miejscach

 

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

 

-

 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
 

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
 

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

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

»  24 » magnes » przewód

3000mm z

wtyczką do

gniazda

zapalniczki

» 1 błysk

ostrzegawczy

 

» 12V/24V » wym. kart: 

480x240x140

mm 

» waga lampy:

2370g

»6 szt/karton

zbiorczy

 

» 72W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0011

www.truck-kamar.pl

WARNING MINI BAR LED 419X204X80MM R65 R10  

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: PC

» 24 » magnet » 3000mm

spiral cable

with plug for

lighter socket

» 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

480x240x140

mm

» lamp weight:

2370g

» 6 pcs/bulk

box

»72W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0012

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 760X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

» 104 » 4 śruby\ » 4000mm » 6 błysków

ostrzegawczych

» 12V/24V » wym. kart:

820x380x120

mm 

» waga lampy:

5750g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 52W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0012

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 760X326X81MM R65 R10  

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 104 »screws » 4000mm » 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

820x380x120

mm 

» lamp weight:

5750g

» 2 pc/bulk box

» 52W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0013

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 980X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

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

1060x380x120

mm 

» waga lampy:

7800g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 64W » ECE R65

» ECE R10

» 6 błysków

ostrzegawczych

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


BLK0013

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 980X326X81MM R65 R10  

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 104 »screws » 4000mm » 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

1060x380x120

mm 

» lamp weight:

7800g

» 2 pc/bulk box

» 64W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0014

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1200X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

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

1260x380x120

mm 

» waga lampy:

8200g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 76W » ECE R65

» ECE R10

» 6 błysków

ostrzegawczych

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


BLK0014

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 1200X326X81MM R65 R10  

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 152 »screws » 4000mm » 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

1260x380x120

mm 

» lamp weight:

8200g

» 2 pc/bulk box

» 76W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0015

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1420X326X81MM R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

ABS

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

1500x390x135

mm 

» waga lampy:

12500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 88W » ECE R65

» ECE R10

» 6 błysków

ostrzegawczych

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


BLK0015

www.truck-kamar.pl

WARNING LIGHTBAR LED 1420X326X81MM R65 R10  

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 176 »screws » 4000mm » 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

1500x390x135

mm 

» lamp weight:

12500g

» 1 pc/bulk box

» 88W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0016

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 994X217X180 R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 48 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1110x280x220

mm 

» waga lampy:

6750g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 62W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0016

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 994X217X180 R10 R65

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof
surface is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 48 »screws » 5000mm » 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

1110x280x220

mm 

» lamp weight:

6750g

» 1 pc/bulk box

» 62W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0017

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1194X217X180 R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 84 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1310x280x220

mm 

» waga lampy:

7600g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 72W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0017

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1194X217X180 R10 R65

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof
surface is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 84 »screws » 5000mm » 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

1310x280x220

mm 

» lamp weight:

7600g

» 1 pc/bulk box

» 72W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0018

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1494X217X180 R10 R65

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 120 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1630x280x240

mm 

» waga lampy:

9000g 

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 82W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0018

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1494X217X180 R10 R65

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof
surface is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 120 »screws » 5000mm » 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

1630x280x220

mm 

» lamp weight:

9000g

» 1 pc/bulk box

» 82W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0019

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 994X217X118 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1100x280x130

mm 

» waga lampy:

5300g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0019

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 994X217X118 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 42 »screws » 5000mm » 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

1100x280x130

mm 

» lamp weight:

5300g

» 1 pc/bulk box

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0020

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1194X217X118 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1300x280x130

mm 

» waga lampy:

6450g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0020

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1194X217X118 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 42 »screws » 5000mm » 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

1300x280x130

mm 

» lamp weight:

6450g

» 1 pc/bulk box

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0021

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1494X217X118 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 42 »śruby » 5000mm » 1 błysk

ostrzegawczy

» 12V/24V » wym. kart: 

1630x280x130

mm 

» waga lampy:

 7600g 

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0021

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1494X217X118 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 42 »screws » 5000mm » 1 warning

flash

» 12V/24V » cart. dim.: 

1630x280x130

mm 

» lamp weight:

7600g

» 1 pc/bulk box

» 70W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0022

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1010X120 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 114 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1060x190x120

mm 

» waga lampy:

6500g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 114W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0022

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1010X120 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 114 » screws » 3500mm » 8 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

1060x190x120

mm 

» lamp weight:

6500g

»2 pc/bulk box

»114W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0023

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1230X120 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1280x190x120

mm 

» waga lampy:

7500g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0023

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1230X120 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 138 » screws » 3500mm » 8 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

1280x190x120

mm

» lamp weight:

7500g

»2 pc/bulk box

»138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0024

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1450X120 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1500x190x120

mm 

» waga lampy:

8250g

» 2 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0024

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1450X120 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 138 » screws » 3500mm » 8 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

1500x190x120

mm

» lamp weight:

8250g

»2 pc/bulk box

»138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0025

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1010X200 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 114 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1075x280x140

mm 

» waga lampy:

7500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0025

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1010X200 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 114 » screws » 3500mm » 8 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

1075x280x140

mm

» lamp weight:

7500g

»1 pc/bulk box

»114W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0026

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1230X200 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1300x280x140

mm 

» waga lampy:

8500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0026

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1230X200 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 138 » screws » 3500mm » 8 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

1300x280x140

mm

» lamp weight:

8500g

»1 pc/bulk box

»138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0027

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1450X200 R65 R10

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

» 138 »śruby » 3500mm » 4 błyski

ostrzegawcze

4 błyski

naprzemienne

» 12V/24V » wym. kart:

1500x280x140

mm 

» waga lampy:

9500g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 138W » ECE R65

» ECE R10

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


BLK0027

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1450X200 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 138 » screws » 3500mm » 8 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

1500x280x140

mm

» lamp weight:

9500g

»1 pc/bulk box

»138W » ECE R65

» ECE R10

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

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

BLK0028

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 930X220 R10 R65 TA2

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

AL

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

1180x300x50

mm 

» waga lampy:

5820g

» 1 szt/karton

zbiorczy

» 152W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

» dwa poziomy

intensywności,

dzień i noc,

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


BLK0028

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 930X220 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

  * Two level of intensity (Class 2 ) in Amber Applying yellow wire touch to red wire 1-3 seconds will activate the effective intensity "By night "

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 16 » screws » 5000mm » 1 warnings

flashes,

» two level of

intensity,

day and night

» 12V/24V » cart.dim.:

1180x300x50

mm

» lamp weight:

5820g

»1 pc/bulk box

»152W » ECE R65

» ECE R10

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

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/


BLK0029

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1235X220 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 20 » screws » 5000mm » 12V/24V » cart.dim.:

1500x300x50

mm

» lamp weight:

7220g

»1 pc/bulk box

»178W » ECE R65

» ECE R10

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

  * Two level of intensity (Class 2 ) in Amber Applying yellow wire touch to red wire 1-3 seconds will activate the effective intensity "By night "

» 1 warnings

flashes,

» two level of

intensity,

day and night

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/


BLK0030

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1540X220 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 24 » screws » 5000mm » 12V/24V » cart.dim.:

1800x300x50

mm

» lamp weight:

8730g

»1 pc/bulk box

»188W » ECE R65

» ECE R10

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.
• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

  * Two level of intensity (Class 2 ) in Amber Applying yellow wire touch to red wire 1-3 seconds will activate the effective intensity "By night "

» 1 warnings

flashes,

» two level of

intensity,

day and night

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


Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może

to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych

zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·  Montować  wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

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

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

BLK0031

www.truck-kamar.pl

BELKA OSTRZEGAWCZA LED 23W R10 R65 MAGNES

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

KOD PRODUKTU:

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTRUKCJA MONTAŻU:

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

MATERIAŁ ILOŚĆ LED MOCOWANIE PRZEWÓD FUNKCJE POBÓR MOCY NAPIĘCIE CERTYFIKATY OPAKOWANIE

» Klosz: PC

» Obudowa:

PC

» 32 » magnes » 2500mm

zakończony

wtyczką

zapalniczki

» 12V/24V » wym. kart:

390x265x56

mm 

» waga lampy:

1000g

» 8 szt/karton

zbiorczy

» 23W » ECE R65

» ECE R10

» 1 błysk

ostrzegawczy

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


BLK0031

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 23W R10 R65 MAGNET

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause damage or

even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

-

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 32 » magnet » 2500mm

with cigarette

lighter plug

» 1 warnings

flashes

» 12V/24V » cart.dim.:

390x265x56m

m

» lamp weight:

1000g

»8 pc/bulk box

»23W » ECE R65

» ECE R10

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

BLK0032

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 305X158 R10 R65 MAGNET

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing:

ABS

» 84 » magnet »2 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.:

337x244x90

mm 

» lamp weight:

1500g

» 10 pcs/bulk

box

» 38W » ECE R65

» ECE R10

» 3,5m straight 

 cable with plug

for lighter socket

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

BLK0033

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 305X158 R10 R65 MAGNET

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing:

ABS

» 84 » magnet »2 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.:

337x244x90

mm 

» lamp weight:

1500g

» 10 pcs/bulk

box

» 38W » ECE R65

» ECE R10

» 3,5m straight

cable with plug

for lighter socket

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

BLK0034

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1002X286 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing:

ABS

» 48 » magnet » 12V/24V » cart. dim.:

1070x345x185

mm 

» lamp weight:

6000g

» 1 pcs/bulk box

» 60W » ECE R65

» ECE R10

» 3,5m straight

cable with plug

for lighter socket

» 1 warning

flash,

» two level of

intensity,

day and night

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

·• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and
moisture to the copper wire of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

BLK0035

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1240X286 R10 R65 TA2

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE:

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing:

ABS

» 48 » magnet » 12V/24V » cart. dim.:

1270x345x185

mm 

» lamp weight:

7000g

» 1 pcs/bulk box

» 60W » ECE R65

» ECE R10

» 3,5m straight

cable with plug

for lighter socket

» 1 warning flash,

» two level of

intensity,

day and night

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

BLK0036

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 628X35 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 36 »screws » 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

100x100x100

mm 

» lamp weight:

1000 g

» 1 pc/bulk box

» 30W » ECE R10

» ECE R65

» 3m cable

with plug for

lighter socket

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

BLK0037

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 916X35 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 54 »screws » 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

x mm 

» lamp weight:

x g

» 2 pc/bulk box

» 44W » ECE R10

» ECE R65

» 3m cable

with plug for

lighter socket

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/


Warning!

-Do not look directly into the light - it may cause

damage or even loss of vision.

-Install only in specialized workshops or

professional services.

- Use in open space only.

- Use in accordance to the purpose.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

• It should be used exclusively in accordance with intended use.

• Mount exclusively in specialized workshops.
• The connection between the lamp and vehicle’s installation should be isolated with heat-shrink tube, or, alternatively, with isolating tape, to avoid getting water and moisture to the copper wire
of the lamp, which can damage electronic components.  When it comes to lamp and plug, the plug should be mounted safely.
• Do not cut off tinned ends.

• Lamps must be installed only in accordance with UNECE regulations

-- Only mount the lamp to a flat, metal, dry, cleaned and degreased roof surface. The maximum speed of movement of the vehicle with a warning lamp attached with a magnet to the roof surface
is 50km / h. Take special care in windy conditions. Do not unscrew the lamp, it will lose its water resistance.

BLK0038

www.truck-kamar.pl

LED WARNING LIGHTBAR 1204X35 R65 R10

COUNTRY OF ORIGIN: PRC

WARNINGS FOR THE USER:

REFERENCE: 

PHOTO AND TECHNICAL DRAWING:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

We reserve the r ight  to change technical  data and any errors .  Photos and specif icat ions are for  reference only ,  and the actual  product may vary s l ight ly .  Reproduct ion in  whole or
parts of  the catalog without written author izat ion is  prohib ited.

MATERIAL LED QUANTITY MOUNTING CABLE FUNCTION WATT VOLTAGE CERTIFICATES PACKING/

WEIGHT

» Lens: PC

» Housing: AL

» 72 »screws » 3m cable

with plug for

lighter socket

» 6 warning

flashes

» 12V/24V » cart. dim.: 

113x113x136

mm

» lamp weight:

1500 g

» 1 pc/bulk box

» 58W » ECE R10

» ECE R65

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



