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 -------------מחזירי אור

פנס עבודה מרובע
 + 10-30Vידית
* תקע למצת

פנס עבודה מרובע
נטען  +מגנט 15W
* נטען ,LED 5 ,אור מפזר

G39225 15W ,5 LED
G41005 27W ,9 LED

G41003

פנס עבודה מרובע
 +בורג 27W
*

*  ,LED 5אור מפזר

G40595

פנס עבודה מרובע
 +בורג 72W
LED 24

פנס עבודה מרובע
 +בורג 48W
*

LED 9

מפזר10-90V ,
מפזר10-30V ,
מרכז10-30V ,
מרובע דק10-30V ,

G51220
G40504
G51222
G51195

פנס עבודה מרובע
 +בורג 80W
*  ,LED 8אור מרכז

אור מפזר אור מרכז
G40573 G40533

01

* נטען ,LED 5 ,אור מפזר

G41004

פנס עבודה מרובע
 +בורג 15W

*

פנס עבודה מרובע
 +ידית 15W

LED 16

אור מפזר אור מרכז
G40578 G40597

פנס עבודה מלבן
 +מגנט 20W
* נטען ,LED 2 ,אור מרכז

G40594

G41178

פנסי עבודה
פנס עבודה
מלבן 40W
* אורך

פנס עבודה עגול +
בורג 10W

 16ס"מ

* אור מרכז

G51032

פנס עבודה עגול
 +בורג 60W
*

LED 12

אור מפזר אור מרכז
G40577 G40576

G41001

פנס עבודה עגול
 +בורג 27W
*

G50377

*  ,LED 6אור מפזר

G41176

פנס עבודה עגול  +בסיס
מגנט 27W
*  ,LED 9אור מפזר

פנס עבודה עגול
 +בורג 18W

פנס עבודה עגול
 +בורג 51W
*

LED 9

LED 17

 G41177אור מרכז 10-50V
 G41000אור מפזר 10-50V
 G50760אור מרכז 10-90V
 G51194עגול דק 10-30V

G40574

פנס עבודה עגול +
בורג 96W
*  ,LED 32אור מפזר

פנס עבודה מרובע מסתובב
 +שלט 50W
* אור מרכז

G41175
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G41173

02

פנס מלבן  14ס"מ
12W
*  2ברגים ,LED 4 ,אור מפזר

פנס מלבן  16ס"מ
 +בורג 18W

G40572

פנס עבודה מלבן
19ס"מ  +בורג 36W
*

פנס מלבן
 36ס"מ 60W
*

LED 12

*

LED 24

G51443

פנס עבודה גג מלבן
 885מ"מ 180W

פנס מלבן
 63ס"מ 120W

G41008

03

פנס עבודה מלבן
 34ס"מ 72W

G41009

פנס מלבן
 41ס"מ 72W

G40584

LED 20

G41007

*

*  2ברגים ,LED 6 ,אור מפזר

*  ,LED 6אור מפזר

G40581

פנס מלבן  19ס"מ
18W

* ספוט ,LED 60 ,אור מרכז

LED 40

G41002

G41174

פנסי עבודה
פנס מלבן
שורה 1

פנס מלבן  85ס"מ
COMBO

 78ס"מ  63ס"מ
120W 150W
G51026 G51027

150W 90W
G50378 G50379

פנס גג מלבני
ומכופף

פנס גג מלבן מכופף
 568מ"מ 120W
*

G41135

פנס מלבן
 110ס"מ 210W

פנס גג מלבן מכופף
 543מ"מ 100W

G50680

פנס גג מלבן מכופף 1055
מ"מ 200W/240W

725מ"מ140W ,

G51071

200W 240W
G41133 G41134

פנס מלבן  2שורות
 110ס"מ 240W

G50679

G50376
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פנס דופן הרמה
(לפינות) 12/24V
* תוצרת גרמניה (סט זוגי)

פנס עבודה נייד

פנס דופן הרמה
משולש 12-24V
*  + LEDחוט

* נטען עם מגנט
קבוע

G51448

G41139

פנס עבודה
מתכוונן נייד

G50422

פנס עבודה כיס
קטן נייד

פנס עבודה
כיס נייד

* נטען עם מגנט
מתקפל

* נטען

* נטען

G50423

G50446

G50451

פנס מהבהב מלבני
קדמי 12/24V

* LED 6

* LED 4

כתום
אדום
לבן
G50074 G50075 G50076
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פנס מהבהב קדמי
מלבן כתום

פנס מהבהב קדמי
מלבן כתום
* LED 6

G51033

G51034

פנסי עבודה

פנס מהבהב מלבני
קדמי 12/24V
* LED 6

פנס מהבהב קדמי
מלבני 10-30V
* LED 6

כתום
אדום
לבן
G50071 G50072 G50073

כתום
אדום
לבן
G50475 G51073 G51075
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פנס מסתובב
 12/24Vכתום

פנס מסתובב 12/24V
כתום מגנט
* 140X160

* 140X160

פנס מהבהב 12/24V
כתום נמוך
* 148X76

* 140X190

* 148X125

G51076

פנס מהבהב
 12/24Vכתום
* 165X162

* 148X131

G41231

פנס מהבהב 12/24V
כתום מגנט
* 148X81

פנס מהבהב כתום
 12/24Vמגנט

פנס מהבהב
 12/24Vכתום

G39140

G41232

G39138

07

* 140X175

G39139

G39137

פנס מסתובב גדול
 12/24Vכתום

פנס מסתובב גדול +
מגנט  12/24Vכתום

G50078

G41230

פנסים מסתובבים ומהבהבים
פנס מהבהב מגנט
כתום 12/24V

G50080

פנס מהבהב מגנט
 12/24Vכתום קטן

פנס מסתובב כתום
קטן 12/24V

G51067
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G51069

08

פנס ראשי איווקו
דיילי < 06

ימין
שמאל
G40062 G40063

פנס ראשי איווקו
יורוקרגו < 04

ימין
שמאל
G40056 G40058

פנס ראשי איווקו יורוטק
 93 < 02חשמלי

ימין
שמאל
G41212 G41213
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פנס ראשי איווקו
יורוקרגו 91 < 03

ימין
שמאל
G50232 G50233

פנס ראשי איווקו
סטראליס < 14

ימין
שמאל
G41202 G41203

פנס ראשי איסוזו
סומו 05 - 07

ימין
שמאל
G40311 G40312

פנס ראשי איווקו
סטראליס < 07

ימין
שמאל
G40070
G40069

פנס ראשי איווקו דיילי
<  12חשמלי  +מנוע

ימין
שמאל
G41210 G41211

פנס ראשי דאף F95
 + 88איתות

ימין
שמאל
G40073 G40074

פנסים ראשיים

פנס ראשי דאף
95FX ,> 97 ,02

ימין
שמאל
G40071 G40072

פנס ראשי דאף
XF 95 55 ,45 ,LF

פנס ראשי דאף 02
 + 95FX > 97איתות

פנס ראשי דאף
CF85 ,XF1 05 > 0 08

ימין
שמאל
G41206 G41207

פנס ראשי דאף
 XF1 06 < 13ידני LED

ימין
שמאל
G41208 G41209

פנס ראשי וולוו < 01
FL ,FH12 ,FH16

*  57X53X24ס"מ

ימין
שמאל
G40079 G40080

פנס ראשי וולוו
FM ,FH > 02 07

ימין
שמאל
G40008 G40009

ימין
שמאל
G51407 G51408

פנס ראשי וולוו
FL6-7-10/F12

G40012

פנס ראשי וולוו > 06
 FE.FLחש

G40318
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ימין
שמאל
G50218 G50219
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פנס ראשי וולוו +
איתות FE.FL

ימין
שמאל
G40527 G40526

עדשה לפנס ראשי וולוו
 FH 2009אור דרך

ימין
שמאל
G40010 G40011

פנס ראשי מאן
M2000 ,F2000

ימין
שמאל
G50394 G50223
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פנס ראשי וולוו
FH13 08 +

ימין
שמאל
G40014 G40015

פנס ראשי אוטובוס
YUTONG K6126

ימין
שמאל
G50574 G50575

פנס ראשי מאן < 02
 + TGAמסגרת

ימין
שמאל
G40320 G40319

פנס ראשי וולוו
FL FE

ימין
שמאל
G51415 G51416

פנס ראשי אוטובוס
YUTONG ZK6121

ימין
שמאל
G50576 G50577

פנס ראשי מאן < 01
 TGL ,TGAחשמלי

ימין
שמאל
G50395 G50390

פנסים ראשיים
פנס ראשי מאן
<  TGX 09חשמלי  +מנוע

פנס ראשי מאן
< TGA 02

פנס ראשי מרצדס ספרינטר
416 01 < 02

ימין
שמאל
G40040 G40041

ימין
שמאל
G40321 G40322

ימין
שמאל
G40000 G40001

פנס ראשי מרצדס ספרינטר
03 < 06 416

פנס ראשי מרצדס ספרינטר
06 < 13 518

פנס ראשי מרצדס ספרינטר
 + 03 < 06ערפל

שמאל
ימין
G40004 G40005
ערפל G40006 G40007 -

שמאל
ימין
ערפל G40506 G40505 -
G40507
- 518 ,318

שמאל
ימין
G40002 G40003

פנס ראשי מרצדס אקטרוס
09 < 11

שמאל
ימין
G50209 G50210

פנס ראשי מרצדס אקטרוס
 09 < 11חשמלי

פנס ראשי מרצדס אטגו
 97 < 03חשמלי ערפל

שמאל
ימין
G40325 G40326
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שמאל
ימין
G40150 G40151
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פנס ראשי מרצדס אטגו
<  04חשמלי  +ערפל

שמאל
ימין
G41200 G41199

פנס ראשי מרצדס
אקטרוס <  12קסנון

שמאל
ימין
G50381 G50382

פנס ראשי מרצדס
ארוקס אנטוס + 13

ימין
שמאל
G50997 G50998
חשמלי G51000 G51001 -
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פנס ראשי מרצדס אקטרוס
 04 < 08חשמלי

שמאל
ימין
G40323 G40324

פנס ראשי מרצדס
אקטרוס 04 < 08

ימין
שמאל
G40329 G40330

פנס ראשי סקניה
<  96סדרה 4

ימין
שמאל
G40023 G40024

פנס ראשי מרצדס
אקטרוס < 12

שמאל
ימין
G41204 G41205

פנס ראשי מרצדס
אקסור 05 < 07

ימין
שמאל
G50037 G50038
איתות G50035 G50036 -

פנס ראשי סקניה
<  06קסנון

ימין
שמאל
G40029 G40030

פנסים ראשיים
פנס ראשי סקניה
 > 96סדרה  + 4איתות

ימין
שמאל
G50397 G50396

פנס ראשי רנו פרימיום
<  + 06ערפל ניקל

פנס ראשי רנו מגנום
<  06משאית

פנס ראשי רנו פרימיום
<  + 06ערפל מושלם

ימין
שמאל
G50049 G50050

פנס ראשי רנו
פרימיום

ימין
שמאל
G40052 G40053

פנס ראשי שמאל רנו
פרימיום  < 05מידלום
*  +מסגרת

ימין
שמאל
G40054 G40055

פנס ראשי רנו
פרימיום  +איתות

ימין
שמאל
G51424 G51423

ימין
שמאל
G40044 G40045

פנס ראשי רנו
פרימיום  /קראקס מושלם

ימין
שמאל
G40048 G40049

מסגרת לפנס ראשי LH
רנו פרימיום

ימין
שמאל
G50308 G50309
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ימין
שמאל
G41102 G41103
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פנס ראשי ג'ון דיר
 + 6000בורג

G51428

פנס ראשי קייס
מלבני  +מסגרת

G51429
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פנס ראשי ג'ון דיר ,קייס
 +מסגרת

G51426

פנס ראשי פרגוסון
מלבני  3רגל

G51427

פנסי ערפל
פנס ערפל אחורי אוטובוס
YUTONG ZK6126

פנס ערפל קדמי אוטובוס
YUTONG ZK6938

G50587

פנס ערפל איווקו יורוקרגו
 < 03יורוטק

ימין
שמאל
G40064 G40065

פנס ערפל איווקו
סטראליס <  04חיצוני

G41181 | G41187

פנס ערפל קדמי אוטובוס
YUTONG ZK61

ימין
שמאל
G50588 G50589

G50579

פנס ערפל איווקו
סטראליס <  04פנימי

פנס ערפל איווקו
יורוקרגו < 04

ימין
שמאל
G41183 G41184

G41182 | G41188

פנס ערפל דאף
03 95 > 98

פנס ערפל דאף
95FX ,65CF ,85CF

ימין
שמאל
G40077 G40078
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ימין
שמאל
G40081 G40082
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פנס ערפל דאף 95
 + 98 < 03מסגרת

ימין
שמאל
G40075 G40076

פנס ערפל וולוו ניקל
FH13/16 > 09

ימין
שמאל
G40018 G40020

פנס ערפל וולוו FH12
 + 98 < 02חניה

ימין
שמאל
G41179 G41180

17

פנס ערפל דאף
XF106 < 13

ימין
שמאל
G50389 G50388

פנס ערפל וולוו
 FH 15תחתון

ימין
שמאל
G50534 G50535

פנס ערפל מאן TGA
 +איתות לבן

ימין
שמאל
G40036 G40037

מסגרת פנס ערפל
דאף FX105

ימין
שמאל
G40083 G40084

פנס ערפל וולוו
 FHאור דרך

ימין
שמאל
G40016 G40017

פנס ערפל מאן
TGX > 09

ימין
שמאל
G40042 G40043

פנסי ערפל

פנס ערפל מאן TGA
+איתות צהוב

ימין
שמאל
G40038 G40039

פנס ערפל מרצדס
אקסור < 24V 05

ימין
שמאל
G50039 G50213

פנס ערפל סקניה
<  06חיצוני

ימין
שמאל
G40034 G40035

פנס ערפל מרצדס
02 < 211 09

פנס ערפל מרצדס
אקטרוס < 04

ימין
שמאל
G40296
G40295

ימין
שמאל
G41185 G41186

פנס ערפל מרצדס
03 < 05 211

פנס ערפל מרצדס
MP4 > 12

ימין
שמאל
G50384 G50383

פנס ערפל סקניה
96 < 114 05

ימין
שמאל
G50304 G50305

פנס ערפל סקניה
<  06פנימי

ימין
שמאל
G40027 G40028
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ימין
שמאל
G40032 G40033
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פנס ערפל וולוו ניקל
FH13/16 > 09

ימין
שמאל
G40018 G40020

פנס ערפל רנו
פרימיום 24V 9 < 05

ימין
שמאל
G40050 G40051

פנס ערפל וולוו FH12
 + 98 < 02חניה

פנס ערפל וולוו
 FHאור דרך

ימין
שמאל
G40016 G40017

פנס ערפל רנו מגנום
משאית

G50227

פנס ערפל רנו פלואנס,
 C4קדמי

פנס ערפל אוניברסלי
אדום  +בורג

ימין
שמאל
G41179 G41180

פנס ערפל
אוניברסלי אדום

G39155

עדשה לפנס
אור דרך FH2009

*  75X80מ"מ

G39156
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G51405

ימין
שמאל
G40019 G40021

הדר ,פוטר ועימוד נבדקו
עד לכאן

פנס איתות איווקו
יורוקרגו < 04

G40068

פנס איתות איווקו
יורוקרגו

ימין
שמאל
G40066 G40067

פנס איתות וולוו
Euro 6 FH04

ימין
שמאל
G50220 G50221

פנס איתות איווקו סטראליס
<  04במגן

פנסי איתות
פנס איתות איווקו
סטראליס < 07

ימין
שמאל
G40061
G40060

ימין
שמאל
G41128 G41129

פנס איתות איסוזו
סומו 05 - 07

פנס איתות דאף 95
<  88כתום שמאל

ימין
שמאל
G40274 G40275

פנס איתות וולוו
 FH16מ09-

G51081

מסגרת לפנס איתות
וולוו FH16 09 +

ימין
שמאל
G39109 G39110
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ימין
שמאל
G41100 G41101
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פנס איתות וולוו + 97
 FH12כתום מושלם

G39111

פנס איתות וולוו FH/FM
פינתי  +בית

פנס איתות וולוו FH
 > 97כתום/לבן

פנס איתות וולוו
 FH/FMפינתי

מושלם פלס' בלבד
G39108 G39106

מסגרת פנס איתות וולוו
FM ,FH > 03

ימין
שמאל
G39112 G39114

פנס איתות מאן
 TGAאטום
* צהוב/לבן

ימין
שמאל
G39113 G39115

פנס איתות מאן F2000
<  94צהוב

G41122
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ימין
שמאל
G50216 G50217

פנס איתות מאן
L2000 - M2000

ימין
שמאל
G41123 G41124

ימין
שמאל
G40276 G40277

פנס איתות מרצדס
אקסור <  05ימני

G50212

פנסי איתות

פנס איתות מרצדס
 04 +אטגו II

ימין
שמאל
G40278 G40279

פנס איתות סקניה
 97 < 04בליטה

פנס איתות מרצדס
אטגו 97 < 03

פנס איתות מרצדס
אקטרוס < 12

ימין
שמאל
G41120 G41121

ימין
שמאל
G41127
G41126

פנס איתות סקניה
< 06

פנס איתות רנו
פרימיום

* מתאים לימין/שמאל

ימין
שמאל
G40025 G40026

פנס איתות רנו
פרימיום

ימין
שמאל
G51422 G51421

ימין
שמאל
G40046 G40047

G40280

פנס איתות פורד
טרנזיט 92-00

פנס איתות טרקטור
 JD JCBניו הולנד

ימין
שמאל
G40569 G40570
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G51430
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פנס צד אובלי קטן שקוף
10-30V

פנס צד  /סימון מלבן
כתום/אדום

פנס צד  /כנף
אובלי אדום

*  LEDכתום

*  102X51מ"מLED 4 ,

G39166

פנס צד  /סימון
מלבן כתום

כתום
אדום
G39192 G39194

G39183

פנס צד  /מדרגות
מלבן לבן 24V

פנס צד  /כנף רוחב
אדום 12V
* LED 5

G50022

פנס צד  /סימון כתום
מלבן 24V

פנס צד  /סימון כתום
מלבן 10-30V
*  110X40 ,LED 4מ"מ

* 109X75X25 ,LED 4

G39195
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G50857

G50023

פנס צד אוטובוס  /מיניבוס
מרצדס
* נורה רגילה 125X35 ,מ"מ

G39193

G39168

פנסי צד | פנסי רוחב | פנסי כנף
פנס צד  /סימון
מלבן כתום

פנס צד אוטובוס
מלבן כתום
* 103X45X15

פנס צד  /סימון מלבן
אדום/כתום

* LED 5

G40641

G39167

פנס צהוב אובלי 24V
 +תפס  +חוט

כתום
אדום
G40645
G39191

פנס צד  /כנף עגול
קטן כתום

פנס צד כתום מלבן
 +חוט 12-24V
* 10X45X28

G50242

פנס צהוב מלבן
 +תפס

24V
12V
G39188 G51442

פנס צד צהוב
מלבן אוטובוס
* 130X32 ,LED 3

* 109X61X38 ,LED 4

G40635

G39169

פנס צד  /כנף
מלבן
*  101X50מ"מ

10-30V 24V
G39179 G40300
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אדום G39184 12V
כתום G39187 24V

24

פנס צהוב מלבן
12V / 24V

פנס צהוב מלבן
12-24V

* חוט עגול111X51X28 ,LED 2 ,

G40301

פנס צד כתום תלוי  +תפס
גומי 12V / 24V

פנס צד צהוב  +מחזיר
אור מלבן עיגול
* 111X42X28

* 103X45X28

חוט עגול חוט שטוח
G39199 G39198

פנס צד כתום למשאיות
תלוי  +תפס גומי

24V
12V
G39170 G40247

פנס צד כתום
תלוי  +תפס גומי

G39171

פנס צהוב מלבן
 +תפס 24V

פנס צד תלוי צהוב
מלבן ()5-10W

G39180

G39172

פנס צהוב מלבן
 +תפס 24V

* 113X65X27 ,LED 4

G39181
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G40302

G51445

פנסי צד | פנסי רוחב | פנסי כנף
פנס צהוב מלבן
 + 24Vתפס

פנס לבן מלבן
 +תפס 24V

פנס צהוב מלבן
 +תפס 10-30V
* 110X40 ,LED 4

חוט G51440
מעוגל G51441

פנס צהוב מלבן  +תפס
12V / 24V

G39200

פנס צהוב מלבן
 +תפס

G50856

פנס צהוב מלבן  +תפס
נורה רגילה

* 103X45X28

*  105X55מ"מ

G39201

פנס צהוב מלבן
 +תפס מעוגל 24V
* 109X61X38 ,LED 1

G40141

פנס צהוב מלבן 12V / 24V
 +תפס וחוט

G39205

פנס צד מלבן לבן
10-30V

* 95X30

G39204

24V
12V
G39202 G39203
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לבן G51439
צהוב G40634
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פנס צהוב אובלי
 + 12V / 24Vתפס

פנס צד
כתום

פנס צד כתום
24V
*  100X19 ,LED 5מ"מ

24V
12V
G39196 G39197

פנס צד איווקו דיילי ,רנו
פרימיום מגנום

G40122

פנס כנף איווקו ,יורוקרגו
<  03צהוב

G41143
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* LED 3

G39185

פנס צד איווקו
סטראליס <  04צהוב

ימין
שמאל
G40119 G40120

פנס צד איווקו
סטראליס <  13לבן

ימין
שמאל
G50550 G50551

G51047

פנס כנף איווקו ,יורוקרגו
<  03צהוב

G41144

פנס צד איווקו סטראליס,
דאף  ,LF45,וולוו FL

G41192

פנסי צד | פנסי רוחב | פנסי כנף

פנס צד דאף CF85
XF105 > 09

G40121

פנס רוחב צד וולוו
24V FM / FH / FL6

G40115

פנס רוחב צד וולוו FL
+ 06

G50070

פנס רוחב צד דאף
XF-LF-CF

פנס צד דאף
XF106 > 13

ימין
שמאל
G50238 G50239

G41215

פנס רוחב צד
 24Vוולוו  /סקניה

פנס צד וולוו FL
מדרגות מסגרת שחורה

G40116

פנס גג וולוו FH FM
כתום  /לבן

G41191

פנס גג מעל שמשה
כתום  /לבן FH 24V

כתום
לבן
G41132 G41131
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כתום
לבן
G41137 G41136
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פנס צד מרובע מאן
 +חוט 24V

G39173

פנס צד מרצדס אקטרוס
 04 > 08צהוב

פנס כנף מאן TG
עגול <  01לבן

פנס כנף מאן TG
עגול  01 > 08צהוב

G40283

פנס צד מרצדס אקטרוס
 04 > 08צהוב 24V

G41146

פנס צד מרצדס משאית
מלבן צהוב 24V
* 120X45

G41189

פנס כנף מרצדס אקטרוס,
אקסור <  04צהוב

G41145
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G41190

פנס צד אקטרוס,
אקסור <  04צהוב

G51425

G39176

פנס צד מרצדס
לבן אובלי (בלחיצה)

G51420

פנסי צד | פנסי רוחב | פנסי כנף

פנס מרצדס אטגו
<  04לבן

פנס כנף מרצדס
אטגו < 97

ימין
שמאל
G41147 G40287

פנס צד מרצדס ,914
 ,814מלבן

פנס צד מרצדס 412
ספרינטר  96כתום

ימין
שמאל
G50043 G50044

פנס צד מרצדס ספרינטר
מלבן כתום

G51419

פנס צד מרצדס
אקטרוס > 04

* 143X52

ימין
שמאל
G51409 G51410

פנס צד מרצדס
אקטרוס 24V

מושלם פלס' בלבד
G40625 G40643

פנס צד סקניה 114
96 > 05

G39174

ימין
שמאל
G50041 G50042

פנס לסכך שמש
סקניה <  06לבן

G39177
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G41148

30

פנס צד מדרגה
סקניה <  10צהוב

פנס צד רנו מגנום
<  03צהוב

G50401

פנס רוחב צד רנו,
וולוו ,איווקו ,דאף

פנס רוחב בדופן צד
רנו מסקוט 12V

G50051

פנס צד אוטובוס
YUTONG ZK6121

G50231

פנס צד קדמי אוטובוס
YUTONG ZK612

* לבן  -אדום

G40152

פנס צד אוטובוס
 YUTONGמלבן

G50593

פנס צד אוטובוס
YUTONG ZK6121

G50592

פנס צד אוטובוס
כתום הדבקה

* 12X4.5X7.5

 24Vברגים הדבקה
G50595 G50596
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G50594

G51002

פנסי צד | פנסי רוחב | פנסי כנף

פנס צד אוטובוס
אדום  /לבן  +חוטים

פנס צד אוטובוס
איריזר כתום

G50034

פנס צד אוטובוס
איריזר צהוב רחב

G51337

פנס צד אוטובוס
כתום  +חלון

G51338

פנס צד אוטובוס
מרצדס אדום

פנס צד אוטובוס
איריזר כתום

פנס צד אוטובוס
כתום עין 24V

G50033

פנס צד אוטובוס
צהוב 24V

G50067

G51446

G50606

פנס צד משאית עין
אוטובוס לבן

G50814
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G50056
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פנס צד אוטובוס מלבן
צהוב 24V

G39178

פנס צד אוטובוס
לבן  +חלון

G50300
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פנס צד  /כנף אוטובוס
כתום 24V

G39182

פנס צד אוטובוס
כתום קצר  +חלון

G50301

פנסי מיקרופון | פנסים דו כיווניים

פנס מיקרופון זווית
קצר X3
*  ,LED 3כתום-אדום-כתום

פנס מיקרופון
קצר X3
*  ,LED 3כתום-אדום-כתום

ימין
שמאל
G40290 G40616

פנס מיקרופון קצר
אובלי 24V

פנס מיקרופון
קצר
*  ,LED 8אדום-לבן

G40282

פנס מיקרופון ישר
(עיגול קטן) 24V

G40633

פנס מיקרופון זווית
 X3ארוך

*  ,LED 2אדום-לבן 13X6 ,ס"מ

* גובה  11ס"מ

G50031

פנס מיקרופון ישר
24V
*  ,LED 2אדום-לבן 16X7 ,ס"מ

G40288

ימין
שמאל
G40289 G40614

G40292

פנס מיקרופון ישר
10-30V
*  ,LED 4כתום-אדום

פנס מיקרופון
ישר
*  ,LED 8אדום-לבן

G40243
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ימין
שמאל
G40631 G40632
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פנס מיקרופון (סט)
ישר
*  ,LED 6אדום-לבן

פנס מיקרופון ישר
10-30V
*  ,LED 8כתום-אדום-כתום

G50371

פנס מיקרופון זווית
נורה 67

פנס דו כיווני
עגול נורה רגילה

פנס דו כיווני (עגול קטן)
גומי 24V

G39121

פנס דו כיווני
עגול
*  ,LED 6כתום-אדום

G40622

פנס דו כיווני
עגול קטן

* כתום-אדום 79X94 ,מ"מ

G39126

G40244

G39127
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*  ,LED 4כתום-אדום

*  ,LED 2אדום-לבן

* נורה רגילה ,כתום-אדום

פנס מיקרופון זווית
10-30V

G40242

פנס דו כיווני
עגול

*  ,LED 2כתום-אדום ,פלס' שטוח

G40125

*  ,LED 2כתום-אדום

G40124

פנסי מיקרופון | פנסים דו כיווניים

פנס דו כיווני
עגול קטן X3

פנס דו כיווני
עגול קטן
*  ,LED 8אדום-לבן

G40630

G40239
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פנס אחורי איווקו דיילי
<  06פתוח

פנס אחורי איווקו
דיילי <  03סגור

פנס אחורי וולוו ,דאף,
מאן  +חוט

ימין
שמאל פלס' בלבד
G39011 G39049 G39048

פנס אחורי וולוו
FH 04

ימין
שמאל פלס' בלבד
G41106 G41115 G41116
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ימין
שמאל
פנס
G41111 G41112
פלס' בלבד G41104 G41105

ימין
שמאל
G41113 G41114

שמאל פלס' בלבד
ימין
G40105 G39037 G39036

* 455X125

פנס אחורי דאף X6
<  13איתות  +רוורס

פנס אחורי וולוו
FM/FH 03 - 08
*

פנס אחורי וולוו
FL
*

תקע צד480X70 ,

ימין
שמאל פלס' בלבד
G40094 G39052 G39054

פנס אחורי וולוו FH04
קצר EURO 6

ימין
שמאל
G50608 G50609

חלון צהוב/לבן

שמאל פלס' בלבד
ימין
G40248 G40095 G39022

פנס אחורי וולוו
חדיש חליפי

ימין
שמאל
G50415 G50416

פנסים אחוריים | פלסטיקים לפנסים אחוריים

פנס אחורי וולוו ,FH
מעוגל  +חוטים

פנס אחורי וולוו  ,FLרנו
חוט  +תקע
*

* תקע אמצע

ימין
שמאל
G39043 G39045

פנס אחורי מאן TG
קצר  +תקע

ימין
שמאל
G39050 G39051

פנס אחורי מאן
 LED 24Vמלבן  +חוטים
* תקע צד עגול ,תקע אמצע עגול
460X130

ימין
שמאל
חוטים G41117 G41118
תקע G40524 G40525

שמאל
ימין
G40100 G40101

פנס אחורי מאן,
סקניה קצר
* 340X130

פנס אחורי מאן ,מרצדס
רחב
* 350X140

ימין
שמאל
תקע  6פינים
G39066 G39067
תקע  5פינים ,ללא מספר G39057 G39058
פלסטיק בלבד
G40089

פנס אחורי וולוו ,FH
סקניה  + 00מעוגל

ימין
שמאל
פנס
G39088 G39087
חוטים  +מספר G39085 G39086
G39010
פלסטיק בלבד

תקע צד

ימין
שמאל פלס' בלבד
G39009 G39044 G39046

פנס אחורי מאן
 + 01אדום/כחול
* תקע צד 6 ,פינים

ימין
שמאל
G39055 G39056
פנס
פלס' בלבד G39013 G39014

פנס אחורי מרצדס ספרינטר
 + 07פתוח
* תקע אחורי 6 ,פינים

ימין
שמאל
תקע  6פינים G40092 G40093
LED
G40263 G40266
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פנס אחורי מרצדס
ספרינטר  + 07פתוח

פלסטיק אחורי מרצדס
ספרינטר  + 07פתוח

פנס אחורי מרצדס
ספרינטר 01 - 06

* תקע צד

ימין
שמאל
G39060 G39062

פנס אחורי מרצדס
ספרינטר 95 - 05

ימין
שמאל
G51432 G51433

פנס אחורי מרצדס
חריצים

ימין
שמאל
G39017 G39018

פנס אחורי מרצדס
ספרינטר  + 07מושלם
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פנס אחורי מרצדס
אקטרוס <  ,12אטגו < 14

ימין
שמאל
G39091 G39092

פנס אחורי מרצדס צלעות
אקטרוס ,ספרינטר
*  ,520X130תקע צד 7 ,פינים

ימין
שמאל
G40548 G40549

ימין
שמאל
G40090 G40091

ימין
שמאל
פנס
G39038 G39039
פלס' בלבד G40087 G40088

ימין
שמאל
G51436 G51435

פנס אחורי מרצדס
וריו ,אטגו
* 425X116

ימין
שמאל
פנס
G40629 G40628
פלס' בלבד G40639 G40640

פנסים אחוריים | פלסטיקים לפנסים אחוריים
פלסטיק אחורי מרצדס
 +רוורס

פנס אחורי סקניה
114 04 - 96
* מחזיר אור  -משולש ,תקע צד

G39020

פנס אחורי סקניה
 PGRTחדיש

ימין
שמאל
G50545 G50546

פנס אחורי רנו פרימיום
בין  2006עד 2014

* מחזיר אור  -מלבן ,תקע צד

ימין
שמאל
G40333 G40334

ימין
שמאל
G40335 G40336

פנס אחורי הרקולס,
בוקסר 07 < 14

פנס אחורי פיאט
דוקטו < 15

ימין
שמאל
G50047 G50048

פנס אחורי רנו
מידלום  +חוטים

ימין
שמאל
G51417 G51418

פנס אחורי עגול
כפול
* 220X140

*  6ברגים470X120 ,

שמאל פלס' בלבד
ימין
G40104 G40102 G40103

פנס אחורי סקניה
114 04 - 96

ימין
שמאל פלס' בלבד
G40097 G39065 G39064
דאף  LFתקע G39040 G39041
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פנס אחורי קצר
 10-30Vאדום/צהוב

פנס אחורי
מלבן קטן
* 160X84

* ללא רוורס128X263 ,LED 40 ,

G40621

פנס אחורי  +רוורס קצר
10-30V

G39105

פנס אחורי אוניברסלי
 +חוטים

פנס אחורי קצר
 +רוורס
* 264X92X30 ,LED 75

24V
12V
G39103 G39104

פנס אחורי אוניברסלי
לעגלות 12/24V

* 330X128 ,LED 55

G40612

פנס אחורי לעגלות
 + 12/24Vרוורס

ימין
שמאל
G50368L G50368R
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שמאל פלסטיק
ימין
G51050 G40518 G40519

פנס אחורי לעגלות
 + 12Vרוורס

ימין
שמאל
G50367L G50367R

שמאל
ימין
G50364L G50364R

פנס אחורי לעגלות
חוט  +רוורס

ימין
שמאל
G50369L G50369R

פנסים אחוריים | פלסטיקים לפנסים אחוריים
פנס מלבן
24V

פנס אחורי מלבן קטן
 +רוורס 12V

פנס אחורי
מרובע

* LED 6

G50454

פנס אחורי מרובע
 +מספר 10-30V

G39089

פנס אחורי עומד
 +משולש

אדום
לבן
כתום
G50691 G51044 G50690

פנס אחורי מרובע
 +מספר 12/24V

שמאל
ימין
G50363L G50363R

פנס אחורי מרובע
 +מספר  12Vשקוף

G50365

פנס אחורי מרובע 3
בתי נורה  +אור מספר

G50366

פנס אחורי מרובע
 3בתי נורה  +אור מספר

* שמאל-ערפל ,ימין-רוורס

ימין
שמאל
G39101 G39102

G39090
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G50370
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פנס אחורי  6מלבן
פונקציות אדום

פנס אחורי אוניברסלי
 5פונקציות

* 200X100

* 188X100X54

ימין
שמאל
G39080 G39081

פנס אחורי שמאל
אוניברסלי  6פונקציות

* 220X100

ימין
שמאל
G39068 G39071

פנס אחורי אוניברסלי
 6פונקציות

*  ,283X52תקע עגול  4פינים

*  235X140לנגררים

ימין
שמאל
G40563 G40564

G39072

פנס אחורי אוניברסלי
 6פונקציות  +ערפל ורוורס

פנס אחורי
אוניברסלי
* 340X135

ימין
שמאל
G39078 G39083
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פנס אחורי מלבן
 6פונקציות שקוף

ימין
שמאל
פנס
G39031 G39033
פלס' בלבד G40534 G40535

שמאל
ימין
G39069 G39070

פנס אחורי אוניברסלי
 6פונקציות
* תקע עגול  5פינים238X138 ,

ימין
שמאל
G39079 G39084

פנס אחורי
אוניברסלי
*  220X100לנגררים

ימין
שמאל
G39077 G40588

פנסים אחוריים | פלסטיקים לפנסים אחוריים
פנס אחורי
אוניברסלי

פנס אחורי
אוניברסלי

ימין
שמאל
G39076 G39082

פנס אחורי אוניברסלי
 +מחזיר אור משולש
*

* 465X130

* 415X145X83

* 224X106X61

ימין
שמאל
G40543 G40545

פנס אחורי אוניברסלי
רוורס  +משולש

שמאל פלס' בלבד
ימין
G40108 G39030 G39035

פנס אחורי אוניברסלי
 +מיקרופון

ימין
שמאל
G50240 G50241

ימין
שמאל
G39032 G39034

פנס אחורי אוניברסלי
 +פנס מיקרופון
*  ,370X130תקע אחורי

* 217X38X52

430X140

פנס אחורי אוניברסלי
ארוך  +חוטים

ימין
שמאל
G39074 G39073

פנס אחורי אוניברסלי
מחזיר אור משולש

ימין
שמאל
G40542 G40544

ימין
שמאל
G40106 G40107

פנס אחורי אוטובוס
פינתי MARS

אדום
כתום
לבן
G39028 G39029 G40540
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פנס אחורי אוטובוס מלבן
אדום/לבן 24V

פנס אחורי אוטובוס
מלבן כתום

*  ,LED 37רוורס 122 ,מ"מ

* 24V

* מרכבים APOLLO

אדום
אדום/כתום לבן
ערפל
G51049 G40539 G40254 G39027

פנס אחורי אוטובוס
עיגול/מלבן פנימי

G50402

פנס אחורי אוטובוס
תאורת מלבן פנימי

שקוף
אדום
עיגול
מלבן
G40586 G40252 G40596

פנס אוטובוס
 3פעולות

 4חוטים  3חוטים
G39026 G40626

 4חוטים  3חוטים
G39025 G40627

פנס אחורי אוטובוס
YUTUNG ZK6121

*  122מ"מ

G51455

45

*  122מ"מLED 21 ,

פנס אחורי אוטובוס
אדום  /כתום

*  122מ"מ 4 ,חוטים

G40538

פנס אחורי אוטובוס
תאורת עיגול פנימי

*  122מ"מLED 20 ,

*  122מ"מ ,רוורס

פנס אחורי
אוטובוס

G40602

ימין
שמאל
G50582 G50583

פנסים אחוריים | פלסטיקים לפנסים אחוריים

פנס אחורי אוטובוס
YUTUNG ZK6126

ימין
שמאל
G50580 G50581

פנס אחורי אוטובוס
איריזר חדיש ימין ושמאל

ימין
שמאל
G51331 G51330

פנס אחורי אוטובוס מאן
חצי ירח אדום  /לבן  /אדום

פנס אחורי אוטובוס
YUTUNG ZK6938

פנס אחורי אוטובוס
KING LONG

ימין מחזיר אור שמאל
G50584 G50586 G50585

פנס אחורי
אוטובוס איריזר

ימין
שמאל
G51065 G51066

פנס אחורי אוטובוס
גולדן דרגון ארוך

ימין
שמאל
עליון G50293 G50294
תחתון G50291 G50292

פנס אחורי אוטובוס
חצי ירח

ימין
שמאל
G51206 G51207

פנס אחורי משאית
מלבן
* 420X146

ימין
שמאל
G51332 G51333

חניה+ברקס רוורס
ערפל
איתות
G50298 G50296 G50297 G50295

רח' יצחק שדה  34תל  -אביב  ,67212טל' ,03-5370781 :פקס03-5373006 :
w w w. g r e e n v a l d . c o . i l

ימין
שמאל
G39096 G39097
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פנס אחורי משאית
 24Vמלבן
*  ,500X150חצי לד-חצי נורה

פנס אחורי משאית
 +ערפל 10-30V

פנס אחורי משאית  +רוורס
10-30V
* 370x129x46

* 370x129x46

* 397X128 ,LED 70

ימין
שמאל
G39094 G39095

פנס אחורי משאית
 +רוורס 10-30V

G51294

G39099

פנס אחורי משאית +
רוורס 10-30V

פנס אחורי משאית
מלבן מחולק 24V

* 291x112x40

G51362

פנס אחורי טרקטור
 JD JCBניו הולנד

פנס
G51292
איתות מתמשך G51293

פנס אחורי בלימה
לטנדר צבאי

ימין
שמאל
G40566 G40568

פנס עגול  7אינץ שקוף
כתום 12/24V
* לא חירום

G51431
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G51437

24V
12V
G39154 G39153

פנסים אחוריים | פלסטיקים לפנסים אחוריים
פנס עגול  7אינץ שקוף
אדום 12/24V

פלסטיק אחורי וולוו
 FH4 FH16קצר

פנס אחורי עגול
אדום  -צהוב

* לא חירום

24V
12V
G39151 G39152

פלסטיק אחורי
מרצדס חריצים

G40587

פלסטיק אחורי משאית
 24Vמלבן

G51051

G51052

פלסטיק אחורי אקטרוס,
אטגו ,אנטוס

G50403

G50040

פלסטיק אחורי ספרינטר
< 318 ,518 06

ימין
שמאל
G50418 G50417
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פנס מספר אוטובוס
NEOPLAN

פנס מספר אוטובוס
מדרגות פנימי

פנס מספר גבוה
 +ברגים

* 67.8X24.2X19.8

G50299

פנס מספר
גבוה

G50761

פנס מספר גבוה
 +ברגים

פנס מספר
גבוה (קצר)
* 68X35X38

* 90X46X45

G40638

פנס מספר
נמוך

G39132

* LED 8

אדום
שקוף
G40294 G40608

G40637

פנס מספר
צד קטן

פנס מספר
קטן
* 7.3X3.8

G39134

49

G39136

G41164

פנסי מספר
פנס מספר

פנס מספר
פח

פנס מספר
שחור 24V

* 80X28.5X33

G40109

G39135

פנס מספר

G39133

פנס מספר

פנס מספר ניקל
10-30V
* LED 5

* 107X52X58

* LED 4

G40618

G40110

פנס מספר

פנס מספר

G40113

פנס מספר

* 87X59X68 ,LED 6

G40114

G40111
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G40112
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פנס צ'קר מרובע
אדום  /כתום

פנס רוורס
לבן

פנס צ'קר עגול
לבן

* 86X76X56

אדום
כתום
לבן
G39163 G40245 G39164

G39165

פנס חניה דאף
 CF-XFלבן במגן

פנס רוורס
לבן  +בורג

G39208

פנס חניה וולוו FH12
 99 +לבן מושלם

* 86X76X56

G39209

פנס חניה מאן
TGA TGL TGM

G39122

G40606

פנס חניה סקניה
< 10

פנס חניה LED
עגול לבן  90מ"מ
* סט ( 2יח')

G41140
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ימין
שמאל
G50400 G50399

G39222

פנסי צ'קר | פנסי רוורס | פנסי חניה
פנס חניה
מלבן לבן
* סט ( 2יח')

 22ס"מ  16ס"מ
G39227 G39211
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פנס פנימי עגול
 +מפסק

פנס פנימי עגול
10-30V

*  5.5ס"מ

*  5.5ס"מ

G51438

פנס פנימי עגול
 +מפסק

*  85מ"מ

G39162

פנס פנימי עגול

G50448

פנס פנימי מלבן
 +מפסק

*  140מ"מLED 12 ,

*  140מ"מ

G50450

פנס פנימי מלבן
 + 24Vמפסק

G39159

G40642

פנס פנימי
מדרגות לבן

פנס פנימי מלבן
פלורסנט

*  180X110 ,LED 48מ"מ

G39160
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פנס פנימי עגול
 +מפסק

*  254X70מ"מ

* LED 3

G39161

G51046

פנסים פנימיים | פנסי נגרר | פנסי גג
פנס פנימי
מדרגות לבן

פנס פנימי
10-30V

* LED 6

פנס פנימי
10-30V
* 290X33

* 180X33

G39157

G51045

פנס פנימי
24V

פנס פנימי

פנס לנגרר
 +מגנט

* 1000X30X9

* 80X35

G50598

פנס לנגרר כבל +
תקע  13פינים
* סט ( 2פנסים) ,כבל  1.7/1.9מטר

 1.7מטר  1.9מטר
G40580 G39124

G39158

* סט ( 2פנסים) ,כבל  12מטר

G50303

פנס לנגרר
כבל  +תקע  7פינים

G40246

פנס לנגרר  +מגנט
(מזוודה)

* סט ( 2פנסים) ,כבל  7.5מטר

* סט ( 2פנסים)

G39125
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G40337
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פנס לנגרר
 +כבל  +תקע

פנס לנגרר
* סט ( 2פנסים) ,כבל  4.5/12מטר

 4.5מטר  12מטר
G40503 G51444

פנס למגן שמש
מאן TG -

*  13פינים ,סט ( 2פנסים)

*  13פינים ,סט ( 2פנסים)

G51082

פנס לסוכך שמש
סקניה לבן < 06

G51039
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פנס גג דאף ,רנו
משאית ,וולוו לבן

G51406

G50052

מחזירי אור
מחזיר אור משולש
פלסטיק  +ברגים

מחזיר אור משולש
פלסטיק אדום

מחזיר אור עגול כתום
קטן הדבקה
*  60מ"מ

G39002

G39003

מחזיר אור עגול כתום
בינוני בורג
*  70מ"מ

מחזיר אור אדום
הדבקה

מחזיר אור אדום
מלבן הדבקה

*  5.8ס"מ

G39005

G39006

*  90מ"מ

G50816
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G51068
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