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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מק"ט881-8147035 :
מראה פרימיום LF / FL /מ-
 06שמאל  /ימין

מק"ט881-8147036/7 :
מראה פריז .פרימיום/ FL /
 LFמ 06-שמאל  /ימין

מק"ט 881-8177034 :
מכסה מראה דאף / LF
וולבו  FLמ06-

מק"ט 881-8177036 :
מכסה מראה פריז דאף LF
 /וולבו  FLמ06-

מק"ט882-8827841 :
פריז .איסוזו מ2010-
קוטר 28

מק"ט 982-9236841 :
ז+גב  195*204איסוזו מ-
2010

מראות רנו  +איסוזו

מק"ט 984-9412722 :
ז+גב+חמ' דאף / LF
וולבו  FLמ2006-

מק"ט 882-8822001 :
מכסה מראה פריז איסוזו
מ , 2010-קוטר 28

מק"ט 984-9412725/6 :
ז פריז+גב+חמ' דאף / LF
וולבו  FLמ2006-

מק"ט 880-8027340 :
מראה פריז תפס איסוזו
170X280

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מק"ט883-8312521 :
מראה איווקו בינוני

מק"ט883-8312522 :
מראה איווקו ענק

מק"ט 983-9351035 :
ז"גב סטרליס מ07-

מק"ט 983-9351036 :
ז+גב פריז סטרליס מ07-

מק"ט 983-9316746 :
ז+גב  340*200פריז
ליורוקרגו

מק"ט883-8471021 :
מראה סטרליס מעל הדלת

מק"ט 983-9326730 :
ז+גב איווקו דיילי מ07-
עליון שמאל  /ימין

מק"ט 983-9327236 :
ז+גב איווקו דיילי מ07-
תחתון שמאל  /ימין

מראות איווקו

מק"ט883-8471012/1 :
איווקו יורוקרגו זרוע קצרה
שמאל  /ימין

מק"ט883-8471003/4 :
איווקו סטרליס זרוע ארוכה
שמאל  /ימין

מק"ט883-8412692 :
מראה פריז .איווקו

מק"ט 983-9316745 :
ז+גב  457*215ליורוקרגו

מק"ט883-8471024 :
מראה סטרליס במגן שמש

מק"ט883-8412691 :
מראה פריז.איווקו  +זרוע

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מראות דאף

מק"ט884-8412601 :
דאף /LFרנו מידלום+חימום
מק"ט884-8417673 R :
דאף /LFרמידלום+חמ+מנוע

מק"ט884-6571138/9 :
מק"ט884-6571140/1 :
זרוע למראה  LFמ06-
קצרה/ארוכה שמאל/ימין

מק"ט884-8412476/7 :
מראה פריז .וולבו-
דאף-קרגו
יש גם דגם  +חימום

מק"ט884-8412591 :
מראה וולבו -דאף -קרגו
מק"ט 884-8413591 :
מראה חימום דאף-וולבו-
קרגו

מק"ט884-8438802 :
פריז .דאף/רנו 188X188

מק"ט884-8413612 :
דאף /CFמאן )28( XF
מק"ט884-8413609 :
דאף /CFמאן +XFחמ+מנוע

מק"ט884-8423812 :
פריז דאף מאן )28( XF/CF
מק"ט884-8423813 :
פריז +XF/CFחמ+מנוע

מק"ט 984-9412721 :
ז+גב פריז מאן/דאף XF /CF
 + 75-85חימום

מק"ט 984-9412600 :
ז+גב מאן/דאף 75- XF/CF
 + 85חימום

מק"ט 884-8467602 :
מכסה מראה XF/CF
מתאים אורגינל

מק"ט 884-8487802 :
מכסה מראה פריז XF/CF
מתאים אורגינל

מק"ט884-8423820 :
פריז  XFמ 06-מעל הדלת

מק"ט884-8423821 :
פריז  CFמ 06-מעל הדלת

מק"ט884-8471060 :
מראה מגן שמש דאף XF

מק"ט 884-8471066 :
מראה מגן שמש דאף CF

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מראות דאף  +סקניה

מק"ט884-8417029 :
מראה  XF/CFמ06-
חשמלית

מק"ט884-8417031 :
פריז  XF/CFמ06-
חשמלית

מק"ט 984-9412723 :
ז+גב +חמ' דאף XF/CF
מ06-

מק"ט 884-8417028 :
מכסה מראה  XF/CFמ06-

מק"ט 884-8417030 :
מכסה מראה פריז XF/CF
מ06-

מק"ט884-8413651 :
דאף/רנו חריץ אמצעי

מק"ט885-8517180 :
פריז .סקניה  +זרוע

מק"ט885-8571077 :
מראה סקניה קידמי

מק"ט885-8517154/5 :
סקניה סדרה  4שמאל/ימין

מק"ט 985-9546702 :
ז +גב פריז סקניה סדרה
 + 4חימום

מק"ט885-8517293 :
פריז .סקניה מעל הדלת
חדש

מק"ט 885-8517357 :
ראש פריז סקניה מעל
הדלת

מק"ט 984-9412727 :
ז+גב +חמ' פריז דאף
 XF/CFמ06-

מק"ט 985-9536701 :
ז +גב סקניה סדרה + 4
חימום

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מראות מאן

מק"ט886-8671232/3 :
מאן  TGXשמאל  /ימין

מק"ט886-8671262/3 :
מאן  TGSשמאל  /ימין

מק"ט 986-9661230 :
ז+גב מאן  TGX/TGSעליון

מק"ט 986-9661231/2 :
ז+גב מאן TGX/TGS
תחתון

מק"ט 886-8627024 :
מראה מאן  TGבמגן שמש

מק"ט 986-9626024 :
ז+גב מאן במגן שמש

מק"ט886-8612622 :
מראה מאן  -איסוזו

מק"ט 886-8618803 :
מראה מאן/איסוזו תפס
קוטר 28

מק"ט886-8622627 :
פריז .מאן מעל הדלת

מק"ט 986-9622641 :
ז+גב פריז מאן מעל הדלת

מק"ט886-8617042/3 :
מאן  TGחשמלי  +חימום
שמאל  /ימין

מק"ט 986-9622683 :
ז+גב+חמ' מאן TG

מק"ט 986-9633673 :
ז+גב פריז מאן TG

מק"ט 886-8704299 :
מכסה למראה מאן
TGM/TGL

מק"ט 886-8704799 :
מכסה למראה פריז מאן
TGM/TGL

מק"ט 986-9622641 :
ז+גב פריז מאן 315X170

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מראות וולבו

מק"ט887-9722551 :
פריז  /FLמידלום מ06-
מעל הדלת

מק"ט887-8871068 :
מראה קידמית FL/LF
מידלום

מק"ט887-9722684 :
פריז FH .מעל הדלת

מק"ט887-8713051/2 :
מראה  FM/FHחשמלית +
חימום מ 03-שמאל  /ימין

מק"ט 887-8713054/5 :
מראה  FM/FHחש+חמ'
תחתונה < 03ימין/שמאל

מק"ט 987-9736760 :
ז+גב וולבו +FM/FHחמ'
מ 03שמאל  /ימין

מק"ט 987-9736960 :
ז+גב פריז וולבו FM/FH
+חמ' מ 03שמאל  /ימין

מק"ט887-8713056 :
מראה  FM/FHמ 02-במגן
שמש

מק"ט 887-9771087 :
ראש וולבו מגן שמש

מק"ט 987-9736699 :
ז +גב וולבו  FHמעל הדלת

מק"ט 987-9713477 :
ז+גב פרי  + FHחימום

מק"ט 987-9713472 :
ז+גב וולבו  + FHחימום
עד '01

מק"ט887-8712471 :
מראה וולבו 88

מק"ט887-8712474 :
מראה וולבו 954

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מראות מרצדס

מק"ט888-8871288/9 :
מרצדס  MP3חשמלי +
חימום שמאל  /ימין

מק"ט 988-9861284/5 :
ז+גב מרצדס MP3
ימין/שמאל 200X401

מק"ט 988-9861286/7 :
ז+גב פריז מרצדס MP3
ימין/שמאל 191X193

מק"ט888-8812564 :
מראה מרצדס ארוך

מק"ט888-7571088 :
מראה צד קידמי אקטרוס /
אטגו מ06-

מק"ט888-8836630 :
פריז אקט-אטגו +חימום
מעל הדלת

מק"ט 988-9836840 :
ז+גב אקטרוס מעל הדלת
303X163

מק"ט 988-9836630 :
ז+גב אטגו /אקטרוס מעל
הדלת

מק"ט888-8837610 :
אקטרוס מ96-
מכני+חימום

מק"ט888-8837621 :
פריז אקטרוס מ96-
מכני+חימום

מק"ט 988-9836710 :
ז+גב אקטרוס/אטגו +
חימום מ96-

מק"ט 988-9823690 :
ז+גב פריז אקטרוס/אטגו
 +חימום מ96-

מק"ט 988-9836740 :
ז+גב אטגו  +חימום

מק"ט888-8837049/51 :
אטגו אקטרוס מ 06-ידני
+חימום שמאל /ימין

מק"ט888-8837050/2 :
אטגו אקטרוס מ06-
חשמלי+חימום שמאל/ימין

מק"ט888-8837053 :
פריז אטגו אקטרוס מ06-
ידני  +חימום

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מק"ט 988-9836049 :
ז+גב אטגו מ+ 05-חימום
431X186

מק"ט 988-9836053 :
ז+גב פריז אטגו מ+ 05-
חימום

מק"ט 880-8010221 :
מראה משאית מגן שמש
עגולה

מק"ט 880-8010222 :
מראה משאית מגן שמש
מלבנית

מק"ט 880-8017175 :
מראה ישרה פנימית
לאוטובוס

מק"ט 880-8071050 :
מראה עגולה פריז
קוטר 255

מק"ט 889-9071315 :
מראה ס.קמורה לטרקטור
113X145

מק"ט 889-9071317 :
מראה פנימית אוטובוס/
טרקטור  +זרוע

מראות מרצדס  +אוניברסאליות

מק"ט 880-8012441 :
פנימי סופר קמור לרכב
נוסעים

מק"ט 880-8027360 :
מראה פריז אוניברסלית

מק"ט 880-8017109 :
מראה אוניברסלי קמורה
260X160

מק"ט 898-8810001 :
זרוע לראי פריזמטי

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסים ראשיים

מק"ט 283-2010903 :
פנס ראשי איווקו סטרליס
<04

מק"ט 283-2010901 :
פנס ראשי איווקו דיילי
שמאל  /ימין

מק"ט 283-2010902 :
פנס ראשי איווקו יורוקרגו
< 03שמאל /ימין

מק"ט 279-2010101 :
פנס ראשי מלבן קטן
מק"ט 279-2010105 :
פנס ראשי מלבן קטן+חניה

מק"ט 284-2012004/5 :
פנס ראשי דאף CF/XF
 H7+H1שמאל  /ימין

מק"ט 284-2012012 :
פנס ראשי דאף 95/97
עד 2002

מק"ט 285-2010902/3 :
ראשי סקניה  4שמאל/ימין
מק"ט 285-2014461 :
זכוכית פנס ראשי סקניה 4

מק"ט 286-2010809 :
פנס ראשי  TGA/TGLמ01-
חשמלי שמאל/ימין

מק"ט 286-2020104/5 :
פנס ראשי  TGXמ09-
חש +מנוע שמאל  /ימין

מק"ט 287-2010804/5 :
פנס ראשי  FM/FHמ01-
שמאל/ימין
מק"ט 287-2010806 :
ז .פנס ראשי  FM/FHמ-
01

מק"ט 287-2010808 :
פנס ראשי 06< FL/FE
חשמלי שמאל/ימין

מק"ט 288-2010907/9 :
פנס ראשי אקטרוס מ05-
שמאל/ימין

מק"ט 288-2010904 :
פנס ראשי אטגו

מק"ט 288-2010912 :
פנס ראשי אקטרוס מ08-
שמאל/ימין
מק"ט 288-2010914 :
ז .פנס ראשי אקטרוס מ08-

מק"ט 287-2010809/10 :
פנס ראשי  FH/FMמ08-
שמאל/ימין

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסים אחוריים

מק"ט 279-2070387 :
פנס תלוי כפול
מק"ט 279-2082002 :
בקלית פנס תלוי כפול

מק"ט 279-2070115 :
פנס אח' ג'ון דיר
מק"ט 279-2080104 :
בקלית אח' ג'ון דיר

מק"ט 279-2070113 :
פנס אח' לנגרר יורופוינט
מק"ט 279-2070133 :
בקלית אח' לנגרר יורופוינט

מק"ט 279-2070201 :
פנס אח' מאן  +רוורס ימין/
שמאל +אור מספר
מק"ט 286-2080801 :
בקלית אח' מאן

מק"ט 281-2078802 :
פנס אח' פרימיום 340
< 06שמאל  /ימין
מק"ט 281-2088802 :
בקלית אח' פרימיום

מק"ט 283-2072003 :
פנס אח' איווקו+רוורס ימין
מק"ט 283-2072001 :
בקלית אח' איווקו+רוורס

מק"ט 283-2072004 :
פנס אח' איווקו שמאל
מק"ט 283-2072002 :
בקלית אח' איווקו

מק"ט 283-2072014 :
פנס אח' איווקו  +תקע
פינים  2+6שמאל  /ימין

מק"ט 283-2072015/7 :
פנס אח' איווקו  7פינים
שמאל  /ימין

מק"ט 284-2075003 :
פנס אח' דאף -קרגו
מק"ט 284-2089003 :
בקלית אח' דאף עמוק

מק"ט 284-2075002/4 :
פנס אח' דאף/רנו תקע
שמאל  /ימין
מק"ט 284-2075001 :
בקלית אח' דאף  / LFרנו

מק"ט 284-2075001 :
פנס אח' דאף/רנו חוטים
שמאל  /ימין
מק"ט 284-2075001 :
בקלית אח' דאף  / LFרנו

מק"ט 284-2089002 :
בקלית אח' דאף רנו ישן

מק"ט 286-2070303 :
פנס אח' טמבוס לבן

מק"ט 286-2070301 :
פנס אח' טמבוס צהוב

מק"ט 286-2070302 :
פנס אח' טמבוס אדום

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסים אחוריים

מק"ט 286-2070306 :
פנס אח מאן/דאף  +שקע
 5פינים שווים  1 +עבה
שמאל  /ימין

מק"ט 286-2070304 :
פנס אח' מאן/דאף +
שקע  6פינים שווים
שמאל  /ימין

מק"ט 286-2070851/2 :
פנס אח' מאן מ 05-שמאל /
ימין
מק"ט 286-2080821/2 :
בקלית אח' מאן מ05-

מק"ט 287-2077005/10 :
פנס אח' סקניה + FH /שקע
שמאל  /ימין
מק"ט 287-2087003 :
בקלית אח' סקניהFH /

מק"ט 287-2077006/7 :
פנס אח  FM/FHמ06-
שמאל  /ימין
מק"ט 287-2087006 :
בקלית אח  FM/FHמ06-

מק"ט 287-2077009 :
פנס אח'  FM/FHזווית
שמאל  /ימין
מק"ט 287-2087004 :
בקלית אח'  FM/FHזווית

מק"ט 287-20770013 :
פנס אח'  + FHחוטים שמאל
 /ימין
מק"ט 287-2087001 :
בקלית אח' FH

מק"ט 287-2077015 :
פנס אח' קצר סקניהFL /
מק"ט 287-2087005 :
בקלית אח' קצר סקניהFL /

מק"ט 288-2071004 :
פנס אח' ספרינטר פתוח
מק"ט 288-2081007 :
בקלית אח' ספרינטר פתוח

מק"ט 288-2071003 :
פנס אח' מרצדס 709
מק"ט 288-2081005 :
בקלית אח' מרצדס 709

מק"ט 288-2070801 :
פנס אח אקטרוס
שמאל/ימין
מק"ט 288-2070801 :
פנס אח אקטרוס  5ברגים

מק"ט 288-2071001 :
פנס אח' מרצדס רחב
מק"ט 288-2081001 :
בקלית אח' מרצדס רחב

מק"ט 279-2070102 :
פנס אח' לנגרר א/צ מרובע

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסי איתות

מק"ט 279-2050505 :
פנס איתות  SIMצהוב
מק"ט 279-2050506 :
בקלית איתות  SIMצהוב

מק"ט 279-2052300 :
פנס איתות מאן צהוב
מק"ט 279-2062400 :
בקלית איתות מאן צהוב

מק"ט 279-2052500 :
פנס איתות מרצדס צהוב
מק"ט 279-2062600 :
בקלית איתות מרצדס צהוב

מק"ט 283-2082001 :
פנס איתות איווקו יורוקרגו
מ 03-שמאל  /ימין

מק"ט 283-2082002/3 :
פנס איתות איווקו סטרליס
במגן מ 03-שמאל  /ימין

מק"ט 283-2082007 :
פנס צד איווקו מ 03-צהוב
שמאל  /ימין

מק"ט 283-2054053 :
פנס צד איווקו יורוקרגו

מק"ט 284-2055452 :
פנס צד דאף/רנו מעוגל לבן

מק"ט 284-2055453 :
פנס צד דאף/רנו מעוגל
שחור

מק"ט 285-2030001 :
פנס איתות סקניה שמאל /
ימין

מק"ט 286-2030855 :
פנס איתות מאן F2000
צהוב

מק"ט 287-2037003 :
פנס איתות וולבו FH

מק"ט 287-2037007 :
מק"ט 287-2037012 :
פנס איתות  FM/FHבספוילר פנס איתות לד וולבו מ08-
שמאל  /ימין
 FHשמאל  /ימין

מק"ט 281-2078806 :
פנס איתות רנו פרימיום
שמאל  /ימין

מק"ט 288-2030813 :
פנס צד מרצדס אטגו
איתות שמאל  /ימין

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסי צד  +סימון

מק"ט 279-2050113 :
פנס גומי מיקרופון 8 24V
לד

מק"ט 279-2050101 :
פנס מיקרופון ישר
מק"ט 279-2060101/3 :
בקלית פנס מיקרופון אד/צ

מק"ט 279-2050116 :
פנס מיקרופון  LXלד 24V
אדום-צהוב
מק"ט 279-2050117 :
פנס מיקרופון  LXלד 24V
אדום-לבן

מק"ט 279-2050111 :
פנס מיקרופון צמוד  12לד
מק"ט 279-2060102/4 :
בקלית פנס מיקרופון ענק

מק"ט 279-2050105 :
פנס מיקרופון צמוד
מק"ט 279-2060102/4 :
בקלית פנס מיקרופון ענק

מק"ט 279-2050106 :
פנס מיקרופון בינוני
מק"ט 279-2060101/3 :
בקלית פנס מיקרופון אד/צ

מק"ט 279-2050114 :
פנס מיקרופון  24Vבינוני 8
לד

מק"ט 279-2050104 :
פנס מיקרופון זוית
מק"ט 279-2060101/3 :
בקלית פנס מיקרופון אד/צ

מק"ט 279-2050252 :
פנס רוחב צהוב  + LXחוט

מק"ט 279-2050107 :
פנס מיקרופון זוית  8לד
שמאל  /ימין
מק"ט 279-2060101/3 :
בקלית פנס מיקרופון אד/צ

מק"ט 279-2050203 :
פנס צד  4לדים  +תפס

מק"ט 279-2050103 :
פנס מיקרופון קצר
מק"ט 279-2060101/3 :
בקלית פנס מיקרופון אד/צ

מק"ט 279-2050601 :
פנס אליפסה רוחב כתום
מק"ט 279-2050602 :
פנס אליפסה רוחב אדום

מק"ט 279-2050651 :
פנס אליפסה לד כתום
מק"ט 279-2050652 :
פנס אליפסה לד אדום

מק"ט 279-2050118 :
פנס מיקרופון קצר  LXלד
 24Vאדום-לבן
מק"ט 279-2050119 :
פנס מיקרופון קצר  LXלד
 24Vאדום-צהוב

מק"ט 279-2050603 :
פנס אליפסה לד  LXכפול
צבעים – אדום לבן /כתום

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסי צד  +סימון

מק"ט 279-2050802 :
פנס צד אוטובוס  -הלה

מק"ט 279-2050703 :
פנס כנף אונו 91

מק"ט 279-2050808 :
פנס צד אוטו' לד  +מ.א
צהוב

מק"ט 279-2052100 :
פנס רוג'רס צהוב
מק"ט 279-2052104 :
פנס רוג'רס אדום
מק"ט 279-2062200/3 :
בקלית פנס רוג'רס

מק"ט 279-2052101 :
פנס רוג'רס ניקל צהוב
מק"ט 279-2052102 :
פנס רוג'רס ניקל אדום
מק"ט 279-2062202/1 :
בקלית פנס רוג'רס ניקל

מק"ט 279-2110514 :
פנס מדרגות לדים -12V
 24Vצבע לבן/אדום/כחול

מק"ט 279-2050301 :
פנס צד צהוב RIN
מק"ט 279-2050302 :
פנס צד אדום RIN

מק"ט 279-2050304 :
פנס רוחב/גובה אוטובוס
אדום  /לבן  /צהוב

מק"ט 279-2050508 :
פנס רוחב לד 24V LX
מק"ט 279-2060202 :
בקלית פנס רוחב לד LX

מק"ט 279-2051342 :
פנס צד אוטובוס

מק"ט 279-2110512 :
פנס מדרגה אוטובוס

מק"ט 279-2050511 :
פנס רוחב לד 12V LX
מק"ט 279-2060202 :
בקלית פנס רוחב לד LX

מק"ט 284-2092411 :
מק"ט 281-2098802 :
מק"ט  280-5551032/3 :מק"ט 280-4441001 :
פנס  4לדים מרובע צבעים :פנס צד דיילי פרימ' מגנום-לד פנס גג דאף ,רנו ,וולבו
פנס צד לד  24Vצר-דק
מק"ט 281-2098801 :
צהוב /כחול /אדום /לבן/
אדום  /לבן /כתום
פנס צד דיילי פרימיום מגנום
פלורסנט

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסי צד  +סימון

מק"ט 285-2030052 :
פנס צד לד סקניה  +שקע

מק"ט 286-2030866 :
פנס צד מאן  TGצהוב

מק"ט 286-2030864 :
פנס צד מאן  TGלבן

מק"ט 286-2030865 :
פנס כנף מאן <TGA 02
לדים

מק"ט 287-2090603/4 :
פנס וולבו  FHבמגן שמש
לבן  /צהוב

מק"ט 287-2037006 :
פנס רוחב  FM/FHבועה

מק"ט 285-2030061 :
פנס מגן שמש  4לדים
סקניה

מק"ט 287-2037004 :
פנס חניה לבן FH

מק"ט 288-2030811 :
פנס צד  6לדים אקטרוס

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

רפלקטורים

מק"ט 279-2070104 :
פנס רשת מושלם בורג

מק"ט 279-2070355 :
פנס חריש מלבן  +בורג
לפלסטיק H3

מק"ט 279-2070101 :
פנס גומי "4

מק"ט 279-2112302 :
פנס מאן פנימי לבן

מק"ט 279-2070212 :
פנס עבודה מרובע קטן H3

מק"ט 290-3101814 :
פרוג'קטור  9לד מרובע
27W

מק"ט 290-3101816 :
פנס עט  7לדים מקצועי
PHILIPS

מק"ט 290-3101823 :
פרוג'קטור  9לד עגול 27W

מק"ט 290-3100732 :
פנס פנימי  4לדים 9-30V

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסי אור מספר ופנסי ערפל

מק"ט 279-2100101 :
פנס אור מספר פח

מק"ט 279-2100201 :
פנס אור מספר גדול

מק"ט 279-2100202 :
פנס אור מספר קטן

מק"ט 279-2100209 :
פנס אור מספר אוניברסלי
למשאית

מק"ט 279-2100210 :
פנס אור מספר  4לד
30V-10V

מק"ט 279-2100211 :
פנס אור מספר גדול לד
24V

מק"ט 279-2100301 :
פנס אור מספר נמוך RIN

מק"ט 279-2100302 :
פנס אור מספר גבוה RIN

מק"ט 284-2035011/2 :
פנס ערפל דאף  XF95ליד
ראשי שמאל  /ימין

מק"ט 285-2028502 :
פנס ערפל סקניה  4שמאל /
ימין

מק"ט 286-203095 :
פנס ערפל מאן  TGלבן +
איתות

מק"ט 286-2030951 :
פנס ערפל איריזר

מק"ט 285-2028507 :
פנס ערפל סקניה חיצוני
שמאל  /ימין

מק"ט 287-2010854/5 :
פנס ערפל  FHמ 08 -שמאל
 /ימין מתחת לראשי

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

פנסים מהבהבים

מק"ט 290-3101851 :
פנס גריל מנצנץ כתום

מק"ט 298-2120201 :
פנס קוג'ק  24Vגדול
קבוע

מק"ט 298-2120202 :
פנס קוג'ק  12Vגדול קבוע

מק"ט 298-2120203 :
פנס קוג'ק  24Vגדול מגנט

מק"ט 298-2120206 :
פנס קוג'ק  12Vמגנט גדול

מק"ט 298-2120211 :
פנס קוג'ק  24Vקטן קבוע

מק"ט 298-2120212 :
פנס קוג'ק  12Vקטן קבוע

מק"ט 298-2120213 :
פנס קוג'ק  24Vקטן מגנט

מק"ט 298-2120214 :
פנס קוג'ק  12Vקטן מגנט

מק"ט 298-2120215 :
פנס קוג'ק  24Vקבוע הלה

מק"ט 298-2120216 :
פנס קוג'ק  24Vעל עמוד
מק"ט 298-2120221 :
פנס קוג'ק  12Vעל עמוד

מק"ט 298-2202003 :
נצנץ  12V-110Vקבוע

מק"ט 298-2202004 :
נצנץ  12V-110Vמגנט

מק"ט 298-3130210/1/2/3 :
גשר תאורת לדים
 88/40/63/106ס"מ

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מנורות

נורה ראשית H.4
12V/24V

נורה ראשית H.7
12V/24V

נורה ראשית H.1
12V/24V

נורה ראשית H.3
12V/24V

נורה ראשית H.11
12V/24V

נורה ראשית HB3 12V

נורה ראשית HB4 12V

נורה  2מגעים
12V/24V

נורה מגע  1קטן
12V/24V

נורה מגע  1גדול
12V/24V

נורה מגע  1צהוב
12V/24V

נורת חנייה 12V/24V

נורה ללא בסיס 3W
12V/24V

נורה ללא בסיס 1.2W
12V/24V

נורה ללא בסיס 27W
12V

נורה ללא בסיס מגע
כפול 12V

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מנורות

נורה ללא בסיס מגע
כפול 5W/21W
12V/24V

נורה ללא בסיס 21W
12V/24V

נורה בננה 5W
12V/24V

נורה בננה 10W
12V/24V

נורה בננה 18W
12V/24V

נורה בסיס אפור 24V

נורה בסיס צהוב 24V

נורה איתות הלוגן 24V

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

חשמל

פיוז מיקרו לפי אמפר

פיוז מיני לפי אמפר

פיוז אמריקאי לפי אמפר

פיוז מקסי לפי אמפר

פיוז יפני נקבה לפי אמפר

פיוז יפני זכר לפי אמפר

פיוז מגה לפי אמפר

בתי פיוז

חוט גמיש לפי קוטר
בצבעים שונים

מק"ט 303-3315005 :
חוט גמיש 1.5X2

כבל פנדל

כבל מצבר לפי קוטר
25/35/50/70

קליפסים

כבל התנעה במספר
גדלים לפי סוג הרכב.

מק"ט 305-3502302 :
שקע  5 + ABSסופיות 24V

מק"ט 305-3502307 :
שקע  7 + ABSסופיות 24V

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

חשמל

מק"ט 303-3502307 :
כבל  24V EBSמושלם 7
פינים

מק"ט 305-3503357 :
כבל ספירלי  +תקעים 7
פינים

סופי חוט

נעל כבל

נעל כבל לחץ לפי מידות

מק"ט 306-3658005 :
לחצן סטרטר גומי HD

לחצנים ומתגים

ממירי מתח

מק"ט 306-3675001 :
שלט  3לחצנים לרמפה

רילי ופלשרים 12v/24v

מק"ט 306-3700112/4 :
מנוע למתיז מים אוניברסלי
12V/24V

מק"ט 305-3503341 :
מעבר מ 13-פינים ל7-
מק"ט 305-3503342 :
מעבר מ7-פינים ל13-

מק"ט 305-3502305 :
שקע תקע מלגזות 175A

מק"ט 305-3502311 :
שקע  7פינים מתכת
מק"ט 305-3503307 :
תקע 7פינים מתכת

מק"ט 305-3502308 :
שקע  15פינים 24V
מק"ט 305-3503305 :
תקע 15פינים 24V

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

צופרים

מק"ט 302-3211121 :
צופר מיני 12V
מק"ט 302-3211141 :
צופר מיני 24V

מק"ט 302-3211243 :
צופר רוורס 12-24 USA
HD

מק"ט 302-3212181 :
צופר רוורס קטרפילר 24V

מק"ט 302-3212182 :
צופר רוורס אטם 12-24
טיוואן

מק"ט 302-3221120 :
צופר יחיד 12V FISSA
מק"ט 302-3221245 :
צופר יחיד 24V FISSA

מק"ט 302-3221122 :
צופר יחיד הלה 24V

מק"ט 302-3221247 :
צופר יחיד בוש 12V
מק"ט 302-3221248 :
צופר יחיד בוש 24V

מק"ט 302-3222120 :
צופר כפול 12V FISSA
מק"ט 302-3222240 :
צופר כפול 24V FISSA

מק"ט 302-3223181 :
צופר אוויר  24Vיריחו

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ע.ד.ן חלפים לרכב בע"מ

מחזירי אור

מק"ט 279-2978002 :
מ.א משולש פלסטיק

מק"ט 279-2978010/1 :
מ.א בורג עגול אדום/כתום
קטן/גדול

מק"ט 279-2978015/7 :
מ.א הדבקה עגול
אדום/כתום קטן/גדול

מק"ט 279-2978018/9 :
מ.א הדבקה מלבן
אדום/כתום קטן/גדול

מק"ט 299-2979021 :
שלט מטען חורג

מק"ט 299-2979006 :
משולש מטען חורג

מק"ט 299-2979007 :
שלט גורר פח
מק"ט 299-2979013 :
שלט גורר מדבקה

מק"ט 299-2979008 :
שלט נגרר פח
מק"ט 299-2979013 :
שלט נגרר מדבקה

מק"ט 299-2979009 :
מדבקה שמור מרחק

מק"ט 299-2979011 :
אפוד זוהר

מק"ט 299-2979017 :
פסים זוהרים הדבקה
צהוב/אדום רכב פרטי

מק"ט 299-2979019 :
לוח פח לעגלה בזוג
מק"ט 299-2979020 :
לוח הדבקה לעגלה בזוג

מק"ט 299-2979015 :
מדבקות בזוג למשאית
מק"ט 299-2979018 :
לוחות זוהרים פח בזוג למשאית

מק"ט 299-2979016 :
פסים צהוב/אדום לאוטובוס
הדבקה

מק"ט 299-2979010 :
זהירות רכב ארוך סמי טריילר פח  /מדבקה
מק"ט 299-2979025 :
זהירות רכב ארוך פול טריילר פח  /מדבקה

כתובתנו :מעלה החומה  ,15אור יהודה
טלפון 03-6343346 :פקס 03-5330588 :מיילhaim@idnim.co.il :
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ציוד נלווה

מק"ט 504-5440001 :
מגן בוץ קטן 39X59.5

מק"ט 504-5440002 :
מגן בוץ קטן תיקני
66X50.5

מק"ט 504-5440003 :
מגן בוץ גדול 73X59.5

מק"ט 504-5440004 :
מגן בוץ גדול תיקני 67X95

מק"ט 504-5440005 :
פנל צד למשאית

מק"ט 501-5113501 :
מיכל מים  18ליטר  +ברז

מק"ט 305-3503361/5 :
לפקה  +וסת אדום  /צהוב
מק"ט 305-3503362/6 :
לפקה ללא וסת אדום /צהוב

מגבים לכל סוגי המכוניות
והמשאיות לפי מידות

מק"ט 508-5801001 :
נייר לטכוגרף יומי

מק"ט 501-5112006 :
כפפות עבודה מגן ורידים

מק"ט 508-5805004 :
מכסה דלק גדול  +מפתח
שחור

מק"ט 508-5805007 :
מכסה דלק גדול  +מפתח
ניקל

מק"ט 508-5805008 :
מכסה דלק לאקטרוס /
וולבו FH

מק"ט 508-5805009 :
מכסה דלק סקניה +
מפתח ניקל שחור

מק"ט 508-5805010 :
מכסה דלק סקניה  +מפתח
שחור

מק"ט 508-5805002 :
מכסה דלק קטן +מפתח
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מק"ט 580-5856060 :
מכסה אוראה וולבו – FH
דאף LF

דבקים

מק"ט 580-5856061 :
מכסה אוראה מאן

כימקלים

מק"ט 548-5482007 :
רדיו דיסק PIONEER

מק"ט 303-9999998 :
טפלון

בנדים לפי מידה

סוללות

ציוד נלווה

מק"ט 580-5856062 :
מכסה אוראה איווקו

מק"ט 502-5224002 :
מצית  +תאורה 12V / 24V

מק"ט 503-5350004 :
פחית ריח לרכב במגוון
ריחות

מק"ט 303-9999999 :
איזולירבנד

חבקים לפי מידה
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