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SPEJLE, LYGTER OG TILBEHØR

UNIVERSALSpejle
TIL LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINER
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POPULÆRE UNIVERSALSPEJLE
Med og uden varme

Kvalitetsspejle i polypropen, et kuldebestandigt, særdeles slagfast og smidigt plastmateriale. Rand af PVC, der forbliver blødt selv i stærk frost.
Universalbeslag monteret på kugle. Store indstillingsmuligheder. Spejlglas i klasse A.
Med beslag til 12-22 mm. Ø spejlarme.
Mål: 160 x 265 mm.

Mål: 225 x 320 mm.

Plant glas
Varenr.: 8000A

Plant glas
Varenr.: 8020A

Plant glas med 12V varme
Varenr.: 8000A12

Plant glas med 12V varme
Varenr.: 8020A12

Konveks glas
Varenr.: 8001A

Konveks glas
Varenr.: 8021A

Konveks glas med 12V varme
Varenr.: 8001A12

Konveks glas med 12V varme
Varenr.: 8021A12

LILLE SPEJL MED STORT SYNSFELT
Lille kompakt universalspejl til montering på 16-20
mm. spejlarme. Konveks glas radius 300 mm. Særlig
anvendelig på trucks, læssemaskiner, skovmaskiner,
traktorer mv.
Mål: 110 x 150 mm.
Varenr. 8918

TWIN-SPEJL

Med og uden varme og el-justering
Universalt spejl der forøger synsfeltet. Keglerne i spejlet markerer det yderste af
synsfeltet i det traditionelle spejl. På Twin-spejlets hovedspejl kan man se, at synsfeltet på dette er noget større. Cyklisten som står samme sted ud for begge køretøjer, kan slet ikke ses i det traditionelle spejl, men ses i såvel hovedspejlet som vidvinkelspejlet i Twin-spejlet.
ABS plasthus med stålbeslag til 16-28 mm. spejlarme. Hovedspejlet har en radius på
1200 mm. og vidvinkelspejlets radius er 300 mm.
Nemt og effektivt

UNIVERSAL“Twin” spejl - forøger synsfeltet

Mål: 384 x 184 mm.
Varenr.: 8040
Med varme 12V
Varenr.: 8041
Med el-justering og varme 12V
Varenr.: 8044

UNIVERSALSPEJL MED KONVEKS GLAS
Spejlhoved i sort ABS plast.
Konveks glas med radius på 2000 mm.
Beslag til 1420 mm.Ø spejlarme.
Mål: 187 x 376 mm.
Varenr. 4031

SPAFAX

Slagfaste spejle

SPAFAX slagfaste spejle med linse af polycarbonat der ikke kan gå itu, er de originale
patenterede spejle, som bl.a. bruges af det engelske militær, bybusser og entreprenører
hvor spejlet er et vigtigt redskab i hverdagen. SPAFAX spejlene findes i flere forskellige
størrelser, med forskellig konveksitet, og kan fås med 24V varme. Nogle af modellerne
fås også med 12V og med el-justering. Leveres komplet med beslag.

Mål: 305x205
R1200 mm.
Varenr.: 8050

Mål: 205x150
R1500 mm.
Varenr.: 8052

Mål: 200x200
R300 mm.
Varenr.: 8056

Mål: 305x205
R300 mm.
Varenr.: 8058

Mål: 205x150
R600 mm.
Varenr.: 8054

Mål: 380x180
R1600 mm.
Varenr.: 8060

Mål: 380x180
R1600 mm.
Med 24V varme
Varenr.: 8062
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