
Markeringsset tbv achterzijde:  louter LED systeem:  let op: met of zonder weerstand !

geheel verpakt als set in een passende stevige kartonnen doos, gereed om als 

handelsproduct zo doorverstuurd te kunnen worden als pakket .

12 Volt

   

                                                                                                                      7M Y-kabel

MET WEERSTAND GEMONTEERD !
Dit om te voorkomen dat het knipperlichtsysteem de LED niet herkent!
50.827.00

Set Markeringsborden ACHTERZIJDE, 423x423x1mm staal met LED lampen + 7M kabelset.

Kant-en-klare aansluitingen (bajonetsysteem) .  Enkelzijdig beplakt.   LED op één zijde !

Hoogwaardig LED systeem, hoogwaardige kwaliteit:  rem-/stop- & knipperlichtfunctie

Folie:   klasse 2 met goedkeur (met name België norm)   (LED - 12V)

let op: met Weerstand op achterzijde gemonteerd tbv knipperlichtsysteem

Toepasbaar:   NL, B, F en, diverse andere landen (let op: in Duitsland veelal louter klasse 1-DIN11030)

50.837.00

Set Markeringsborden ACHTERZIJDE, 282x282x2mm ALU met LED lampen + 7M kabelset.

Kant-en-klare aansluitingen (bajonetsysteem) .  Enkelzijdig beplakt.   LED op één zijde !

Hoogwaardig LED systeem, hoogwaardige kwaliteit:  rem-/stop- & knipperlichtfunctie

Folie:   prismatisch klasse 3, ECE 104 norm, bauartgenehmigt KBA (Plan B)  (LED 12V)

let op: met Weerstand op achterzijde gemonteerd tbv knipperlichtsysteem

Toepasbaar:   NL, B, F, D en diverse andere landen 

ZONDER WEERSTAND GEMONTEERD !
let op: GEEN weerstand gemonteerd; klant zal al een eigen systeem moeten 

hebben met een LED-CONTROLE-APPARAAT !!!! 
50.825.00

Set Markeringsborden ACHTERZIJDE, 423x423x1mm staal met LED lampen + 7M kabelset.

Kant-en-klare aansluitingen (bajonetsysteem) .  Enkelzijdig beplakt.   LED op één zijde !

Hoogwaardig LED systeem, hoogwaardige kwaliteit:  rem-/stop- & knipperlichtfunctie

Folie:   klasse 2 met goedkeur (met name België norm)   (LED - 12V)

let op:  GEEN Weerstand gemonteerd !  Toepasbaar:   NL, B, F, D en diverse andere landen 

50.835.00

Set Markeringsborden ACHTERZIJDE, 282x282x2mm ALU met LED lampen + 7M kabelset.

Kant-en-klare aansluitingen (bajonetsysteem) .  Enkelzijdig beplakt.   LED op één zijde !

Hoogwaardig LED systeem, hoogwaardige kwaliteit:  rem-/stop- & knipperlichtfunctie

Folie:   prismatisch klasse 3, ECE 104 norm, bauartgenehmigt KBA (Plan B)  (LED 12V)

let op:  GEEN Weerstand gemonteerd !  Toepasbaar:   NL, B, F, D en diverse andere landen 
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