
09

פנס ראשי איווקו 
דיילי > 06

פנס ראשי איווקו 
יורוקרגו > 04

פנס ראשי איווקו 
סטראליס > 14

פנס ראשי איווקו דיילי 
> 12 חשמלי + מנוע

פנס ראשי איווקו יורוטק 
02 > 93 חשמלי

פנס ראשי איסוזו 
סומו 07 - 05

G40062 G40063
שמאלימין

פנס ראשי איווקו 
יורוקרגו 03 > 91

 F95 פנס ראשי דאף
88 + איתות

G50232 G50233
שמאלימין

G40056 G40058
שמאלימין

G41202 G41203
שמאלימין

G41210 G41211
שמאלימין

G41212 G41213
שמאלימין

G40073 G40074
שמאלימין

פנס ראשי איווקו 
סטראליס > 07

G40069 G40070
שמאלימין

G40311 G40312
שמאלימין
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פנס ראשי דאף 02 
95FX > 97 + איתות

פנס ראשי דאף 
CF85 ,XF1 05 > 0 08

פנס ראשי דאף
XF 95 55 ,45 ,LF

פנס ראשי וולוו 01 > 
FL ,FH12 ,FH16

פנס ראשי וולוו 
FM ,FH > 02 07

* 57X53X24 ס"מ                                                              

G40012

פנס ראשי וולוו
FL6-7-10/F12

G40318

G41206 G41207
שמאלימין

G41208 G41209
שמאלימין

G40079 G40080
שמאלימין

שמאלימין
G40008 G40009

פנס ראשי דאף 
95FX ,> 97 ,02

G40071 G40072
שמאלימין

פנס ראשי דאף
LED ידני XF1 06 < 13

G51407 G51408
שמאלימין

פנס ראשי וולוו 06 < 
FE.FL חש

G50218 G50219
שמאלימין

פנסים ראשיים
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פנס ראשי וולוו 
FH13 08 +

פנס ראשי מאן > 02 
TGA + מסגרת

G40320 G40319
שמאלימין

G40014 G40015
שמאלימין

עדשה לפנס ראשי וולוו
FH 2009 אור דרך

G40010 G40011
שמאלימין

פנס ראשי וולוו + 
FE.FL איתות

G40527 G40526
שמאלימין

פנס ראשי אוטובוס
YUTONG K6126

G50574 G50575
שמאלימין

פנס ראשי אוטובוס
YUTONG ZK6121

G50576 G50577
שמאלימין

פנס ראשי מאן
M2000 ,F2000

G50394 G50223
שמאלימין

פנס ראשי מאן > 01
TGL ,TGA חשמלי

G50395 G50390
שמאלימין

פנס ראשי וולוו 
FL FE

G51415 G51416
שמאלימין
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פנס ראשי מרצדס ספרינטר 
06 > 03 + ערפל

G40002  G40003
     ימין        שמאל

פנס ראשי מרצדס אטגו 
03 > 97 חשמלי ערפל

     ימין        שמאל
G40150  G40151

פנס ראשי מרצדס אקטרוס 
11 > 09 חשמלי

פנס ראשי מרצדס ספרינטר 
416 01 < 02

פנס ראשי מרצדס ספרינטר
 03 < 06 416

G40004  G40005
     ימין        שמאל

G40006  G40007 - ערפל

G40325  G40326
     ימין        שמאל

פנס ראשי מאן 
TGA 02 <

G40321 G40322
שמאלימין

פנס ראשי מרצדס ספרינטר
06 < 13 518

     ימין        שמאל
G40506 G40505

- - 518 ,318
ערפל -

G40507

פנס ראשי מרצדס אקטרוס 
09 < 11

G50209  G50210
     ימין        שמאל

פנס ראשי מאן 
> TGX 09 חשמלי + מנוע

G40040 G40041
שמאלימין

G40000 G40001
שמאלימין

פנסים ראשיים
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פנס ראשי סקניה
> 06 קסנון

פנס ראשי סקניה
> 96 סדרה 4

G40029 G40030
שמאלימין

G40023 G40024
שמאלימין

פנס ראשי מרצדס
אקטרוס 08 > 04

G40329 G40330
שמאלימין

פנס ראשי מרצדס אקטרוס 
08 > 04 חשמלי

פנס ראשי מרצדס
אקטרוס > 12

G40323  G40324
ימין        שמאל

G41204  G41205
ימין        שמאל

פנס ראשי מרצדס
אקטרוס > 12 קסנון

G50381  G50382
ימין        שמאל

פנס ראשי מרצדס 
אקסור 07 > 05

G50037 G50038
שמאלימין

G50035 G50036 איתות -

פנס ראשי מרצדס 
ארוקס אנטוס 13 +

G50997 G50998
שמאלימין

G51000 G51001 חשמלי -

פנס ראשי מרצדס אטגו
> 04 חשמלי + ערפל

G41200  G41199
ימין        שמאל
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 LH מסגרת לפנס ראשי
רנו פרימיום

G41102 G41103
שמאלימין

פנס ראשי שמאל רנו 
פרימיום 05 > מידלום

G40048

* + מסגרת

G40049
שמאלימין

פנס ראשי רנו פרימיום 
> 06 + ערפל ניקל

פנס ראשי רנו
פרימיום

שמאלימין
G40054 G40055G40044 G40045

שמאלימין

פנס ראשי רנו פרימיום 
> 06 + ערפל מושלם

שמאלימין
G40052 G40053

פנס ראשי רנו מגנום
> 06 משאית 

G50049 G50050
שמאלימין

פנס ראשי רנו
פרימיום + איתות

G51424 G51423
שמאלימין

פנס ראשי רנו
פרימיום / קראקס מושלם

G50308 G50309
שמאלימין

פנס ראשי סקניה
96 < סדרה 4 + איתות

G50397 G50396
שמאלימין

פנסים ראשיים
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פנס ראשי ג'ון דיר, קייס
+ מסגרת

G51426

פנס ראשי פרגוסון
מלבני 3 רגל

G51427

פנס ראשי קייס
מלבני + מסגרת

G51429

פנס ראשי ג'ון דיר
6000 + בורג

G51428


