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פנס עבודה מרובע
10-30V + ידית

פנס עבודה מרובע
15W נטען + מגנט

פנס עבודה מרובע
15W  ידית +

פנס עבודה מרובע
15W בורג +

פנס עבודה מלבן
20W מגנט +

פנס עבודה מרובע 
48W בורג +

פנס עבודה מרובע
72W בורג +

* נטען, LED 5, אור מפזר* תקע למצת

G41005 27W ,9 LED
15W ,5 LEDG39225

G41004

אור מפזר  אור מרכז
G40578  G40597

* נטען, LED 5, אור מפזר

* LED 5, אור מפזר

* נטען, LED 2, אור מרכז

LED 16 *

LED 24 *

G41003

G40595

G41178

פנס עבודה מרובע
27W בורג +

G40504

LED 9 *

אור מפזר  אור מרכז
G40573  G40533

G51222 10-30V ,מרכז

10-90V ,מפזרG51220
10-30V ,מפזר

G51195 10-30V ,מרובע דק

פנס עבודה מרובע
80W בורג +

* LED 8, אור מרכז

G40594
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פנס עבודה
 40W מלבן

* אורך 16 ס"מ

G51032

פנס עבודה עגול + 
10W בורג

פנס עבודה עגול + בסיס
27W מגנט

פנס עבודה עגול
18W בורג +

פנס עבודה עגול
27W בורג +

פנס עבודה עגול
51W בורג +

* אור מרכז

G41176

G50377

G41001

G40574

* LED 9, אור מפזר

* LED 6, אור מפזר

LED 9 *LED 17 *

G4117710-50V אור מרכז
G41000
G50760

10-50V אור מפזר
10-90V אור מרכז

פנס עבודה עגול
60W בורג +

G40577  G40576

LED 12 *

פנס עבודה עגול + 
96W בורג

G41175

* LED 32, אור מפזר

אור מפזר  אור מרכז

פנס עבודה מרובע מסתובב 
50W שלט +

* אור מרכז

G41173

G5119410-30V   עגול דק

פנסי עבודה



03

פנס מלבן 19 ס"מ 
18W

פנס מלבן 16 ס"מ
18W בורג +

פנס עבודה מלבן
36W 19ס"מ + בורג

פנס מלבן
60W 36 ס"מ

פנס מלבן
72W 41 ס"מ

* 2 ברגים, LED 6, אור מפזר

G40584

G41008

* LED 6, אור מפזר

LED 12 *LED 20 *

LED 24 *

G40572

G41007G41009

פנס עבודה גג מלבן 
180W 885 מ"מ

* ספוט, LED 60, אור מרכז

G41174

פנס מלבן
120W 63 ס"מ

G41002

LED 40 *

* 2 ברגים, LED 4, אור מפזר

פנס מלבן 14 ס"מ 
12W

G40581

פנס עבודה מלבן 
72W 34 ס"מ

G51443
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פנס גג מלבני 
ומכופף 

פנס גג מלבן מכופף 
120W 568 מ"מ

               140W ,725מ"מ *

G51071 G41135

פנס גג מלבן מכופף
100W 543 מ"מ

G50680

פנס גג מלבן מכופף 1055 
200W/240W מ"מ

G41133  G41134
200W     240W

פנס מלבן 2 שורות 
240W 110 ס"מ

G50376

פנס מלבן 
210W 110 ס"מ

G50679

פנס מלבן
שורה 1

G51026

63 ס"מ
120W

78 ס"מ
150W

G51027

פנס מלבן 85 ס"מ
COMBO

G50378  G50379
150W      90W

פנסי עבודה
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G50074  G50075  G50076
     לבן         אדום        כתום

פנס מהבהב מלבני 
12/24V קדמי

LED 4 *

פנס עבודה
מתכוונן נייד

פנס עבודה
כיס נייד

פנס עבודה כיס
קטן נייד

G50423G50446G50451

* נטען* נטען* נטען עם מגנט

פנס דופן הרמה 
12/24V )לפינות(

G41139

* תוצרת גרמניה )סט זוגי(

פנס עבודה נייד

* נטען עם מגנט 

G50422

קבוע

פנס דופן הרמה 
12-24V משולש

G51448

* LED + חוט

פנס מהבהב קדמי
מלבן כתום

G51033

LED 6 *

מתקפל

פנס מהבהב קדמי
מלבן כתום

G51034

LED 6 *
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G50475  G51073  G51075
     לבן         אדום        כתום

פנס מהבהב קדמי 
10-30V מלבני

LED 6 *

G50071  G50072  G50073
     לבן         אדום        כתום

פנס מהבהב מלבני 
12/24V קדמי

LED 6 *

פנסי עבודה


