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קטלוג נורות רכב
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תאורה רגילה

טווח מוצרים רחב •
איכות ואמינות •

עוצמת הארה מוגברת עד 50% •
קונוס ארוך יותר •

אור לבן כחלחל •
דמוי קסנון •

תאורה רגילה

תאורה מוגברת תאורה כחולה

12V   |  הלוגן

12V   |  הלוגן

24V   |  הלוגן 24V / 12V   |  קסנון

24V / 12V   |  מנורות איתות ותאורה פנימית

חברת NEOLUX מציעה מגוון רחב של נורות רכב באיכות גבוהה ובמחיר אטרקטיבי.
 .OSRAM מבטיחה טכנולוגיה וסטנדרטים גרמנים מבית NEOLUX
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תוכן עניינים

מותג, טכנולוגיה, היסטוריה

12V נורות פנסי תאורה הלוגן

12V נורות פנסי תאורה קסנון 

12V נורות איתות ותאורה פנימית

12V ערכת תאורה רזרבית

24V נורות פנסי תאורה הלוגן

24V נורות פנסי תאורה של 

24V נורות איתות ופנים

24V

24V

נורות איתות ואזהרה

נורות פנסי תאורה הלוגן לאופנועי שטח

סקירה כללית של נורות עבור כלי רכב כבד

סקירה כללית של נורות עבור אופנוע

סקירה כללית של נורות עבוררכב פרטי

NEOLUX
מותג, טכנולוגיה, היסטוריה



תאורת הרכב הינה חשובה לבטיחות בדרכים,
מסיבה זו NEOLUX מיוצרת בטכנולוגיה גרמנית.

NEOLUX
מותג, טכנולוגיה, היסטוריה

בטיחות הודות לטכנולוגיה גרמנית
מותג הנורות NEOLUX מייצר נורות ראשיות ואורות  איתות באיכות 

הגבוהה ביותר ובמחיר משתלם )תמורה למחיר(.
מגוון המוצרים של החברה כולל: נורות מיוחדות וכן נורות רגילות. 

NEOLUX מספקת פתרון מקיף עבור רכב פרטי, רכב כבד ואופנועים, 
החברה מנגישה איכות גרמנית לנהג.

 

מוצרי NEOLUX עמידים ומיוצרים לפי תקן האיכות הגרמני. נורות הרכב 
מבית NEOLUX כוללת נורות לפנסים ראשיים תאורת עזר ותאורת איתות 

בטכנולוגיות לד וקסנון.

מחקר ופיתוח בגרמניה
חשוב שנורות פנסים קדמיים יהיו בהירים ואמינים. זו הדרך היחידה להבטיח 

בטיחות בדרכים. בכדי להבטיח דברים אלו NEOLUX דבקה באופן בלעדי 
בסטנדרט של טכנולוגיה גרמנית לאורך כל תהליך הייצור. 

 NEOLUX נהנים מהמומחיות העשירה של מהנדסי NEOLUX לקוחות
שממשיכים לפתח פתרונות תאורה בעלי טכניקה תובענית. יתרון נוסף הוא 
 NEOLUX-ייצור שמחויב לתקן מחמיר של איכות ובטיחות גרמנית, היות ו

מחוייבים לחוק הגרמני.

גם שיווק וניהול מוצרים מתקיים בגרמניה. כל אלו מתנקזים אל תוך תהליך 
משולב שמבטיח שכל נורה עומדת בכל דרישות החוק ועל כן עומדת 

בדרישות הלקוח.

NEOLUX | מותג, טכנולוגיה, היסטוריה



היסטוריה ומסורת
הקשר בין המותג NEOLUX למותג OSRAM הוא בעל היסטוריה עשירה: 

ב - 1923, השוויצרי ס.א. לומייר ממולצהיים שבאלזס, בנה מפעל לנורות 
תאורה עם תפוקה שנתית של 800,000 יחידות ו -NEOLUX הגיח כמותג 

ב-1925. במהלך שנות ה-30 וה-ORSAM 40 גרמניה החלה להשקיע 
בחברה. ב-OSRAM 1952 ו-NEOLUX הסכימו על שותפות אסטרטגית 
שבמסגרתה NEOLUX בצרפת מכרה מוצרים של OSRAM תחת שמה.

בראשית ORSAM ,1960 רכשה את זכויותיה על המותג NEOLUX בצרפת.
 .OSRAM הפכה לחלק מפרופיל החברה של NEOLUX ,1965 מאז

ב-NEOLUX 2011 הושקה כמותג לפתרונות תאורה ממונעת.  

היום המותג NEOLUX מוגן ביותר מתשעים מדינות ומהווה סמל לאיכות 
תאורת הרכב במחיר משתלם לצרכן.

סטנדרט האיכות הגרמני
במהלך שנות העבודה הרבות לצד OSRAM נוצר שם טוב לאיכות ובטיחות 
בדרכים עם תאורה בהירה ואמינה לרכב. NEOLUX מבטיחה סטנדרט של 
טכנולוגיה גרמנית בכל שלב בשרשרת הייצור. מחקר ופיתוח של המהנדסים 
שלנו מהווה בסיס לנורות אמינות שמיוצרות בהתאם לתקן הגרמני לאיכות 

ובטיחות. מסיבה זו מחלקות שיווק וניהול ממוקמות בגרמניה.

מגוון מוצרים רחב
סטנדרט האמינות הגרמני מיושם בכל מגוון המוצרים:  נורות הולוגן

ואיתות, תאורות פנים ועד קסנון ותאורות לד.
למגוון של NEOLUX מתווספים מוצרים לדרישות מיוחדות מלקוחות. 

אריזה אסטרטגית ותצוגה מאורגנת היטב מקלים על הלקוח באופן ברור 
בבחירת סוג המנורה הנכונה עבורו.

ל-NEOLUX יש את המנורה הנכונה לכל נהג.

ציר זמן

1923: ס.א לומייר מגולדאו בשוויץ בונה את המפעל שלו במולצהיים, 
צרפת: La Lampe NEOLUX S.a.r.l )ייצור שנתי של 800,000 

נורות, 120 עובדים(

1925: מותג NEOLUX נולד

NEOLUX - מגדילים את חלקם ב OSRAM :1940 - 1930 מהלך

1952: חברת OSRAM חותמת על שותפות אסטרטגית עם 
.NEOLUX

NEOLUX :1957 מתחילה לשווק את מוצרי OSRAM בצרפת תחת 
NEOLUX שם המותג

ראשית שנות הORSAM :'60 גרמניה רוכשת את הזכויות למותג 
 Compagnie Francaise des - בצרפת מ NEOLUX

.Lampes

 OSRAM מולצהיים הופכת לחלק מחברת NEOLUX :1965 מאז
ומוצריה מוצגים בפורטפוליו החברה. 

NEOLUX :2011 מושקת כמותג תאורה לרכב 

היום: המותג המשני NEOLUX מוגן ביותר מ 90 מדינות.

NEOLUX | מותג, טכנולוגיה, היסטוריה
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✔✔✔

נורות NEOLUX מבטיחות גם ראות טובה וברורה וגם נראות בבירור. 

סטנדרט, תאורה מוגברת, תאורה כחולה? הבחירה היא שלכם! 
מבחר נורות ההלוגן של NEOLUX מציע פתרונות לכל צורך.

האם אתם עוקבים אחרי טרנדים ובוחרים בהסתמך על עיצוב?
התאורה הכחולה לבנה של נורות פנסי תאורה הלוגן 12V אקסטרה בלו 

מעניקים מראה קסנון אופנתי.

נורות ראשיות הלוגן 12V | רכב

יתרונות המוצר שלכם
מגוון מוצרים רחב  -

איכות אמינה  -
תמורה לכסף  -

סטנדרט
-   מגוון מוצרים רחב

-   איכות אמינה

תוספת תאורה
-   תאורה מוגברת

-   טווח תאורה ארוך יותר

תאורה כחולה
-   אור כחלחל-לבן

-   מראה קסנון אופנתי

NEOLUX

  12V נורות ראשיות הלוגן
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12V  פתרונות הלוגן

* בהשוואה לנורת הלוגן רגילה.



    

  
 כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה   וולט           ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
          
NEOLUX   V W      

N448 H1  4008321760340 12  55  P14.5s  1 100

N448-01B H1  4008321771476 12  55  P14.5s  1 10

N453 H3  4008321760647 12  55  PK22s  1 100

N453-01B H3  4008321771193 12  55  PK22s  1 10

N472 H4  4008321756756 12  60/55  P43t  1 100

N472-01B H4  4008321771216 12  60/55  P43t  1 10

N499 H7  4008321765789 12  55  PX26d  1 100

N499-01B H7  4008321771612 12  55  PX26d  1 10

N708 H8  4052899451674 12  35  PGJ19-1  1 10

N711 H11  4052899451636 12  55  PGJ19-2  1 10

N9005 HB3  4008321990815 12  60 P20d  1 100

וואט

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

 בסיס
הנורה

רגיל

רגיל

| H4 | N472רגיל

H11 | N711 |

HB4 | N9006 |HB3 | N9005 |

H8 | N708 |H7 | N499 |

H3 | N453 |H1 | N448 |

רגיל

קופסת קרטון
בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון
קופסת קרטון

12V רגיל   |  נורות ראשיות הלוגן
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  -              

NEOLUX   V W      

N448EL H1 4008321760371  12  55  P14.5s  2 20

N472EL H4 4008321756800 12  60/55  P43t  2 20

N499EL H7 4008321765819 12  55  PX26d  2 20

    

  

              

NEOLUX   V W      

N448B H1  4008321760395 12  55  P14.5s     2 20

N472B H4  4008321756824 12  60/55  P43t     2 20

N499B H7  4008321765833 12  55  PX26d     2 20

H1 | N448EL | 

H1 | N448B | 

H4 | N472EL | 

H4 | N472B | 

H7 | N499EL | 

H7 | N499B | 

12V תאורה מוגברת   |  נורות ראשיות הלוגן  

12V תאורה כחולה    |  נורות ראשיות הלוגן  

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר  בסיס
הנורה

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

קופסת קרטון

קופסא זוג נורות

קופסת קרטון

קופסא זוג נורות

קופסת קרטון

קופסא זוג נורות

תאורה מוגברת

תאורה כחולה

תאורה מוגברת

תאורה כחולה

תאורה מוגברת

תאורה כחולה

נורות ראשיות הלוגן 12V | רכב
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 -              

NEOLUX   V W    

D1S-NX1S D1S  4052899215955 12 35  PK32d-2  1 10

D2S-NX2S D2S  4052899215979 12 35  P32d-2  1 10

D1S | D1S-NX1S D2S | D2S-NX2S 

אלומת אור בהירה וחדה של נורות ראשיות מבית NEOLUX מבטיחה ראות טובה וברורה יותר

יותר תאורה. חיים ארוכים יותר. 
נורות פנסי תאורה קסנון 12V של NEOLUX מאופיינים בחיי מוצר ארוכים 

וצבע ועוצמה של אור יום. התוצאה: כביש מואר טוב יותר. 

יתרונות המוצר שלכם
-               אלומה חדה ולבנה

-               צבע בהיר ועוצמתי שמזכיר אור יום
-               עמידות

רכבים
12V נורות פנסי תאורה קסנון

12V נורות פנסי תאורה קסנון

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

נורות פנסי תאורה קסנון 12V | רכב

קופסת קרטון
קופסת קרטון
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הנורות מבית NEOLUX מבטיחות נראות בקלות וגם מספקות הארה פנימית לרכב 

הודות למגוון מוצרים רחב תמיד יהיה לכם האור הנכון
מוצרי NEOLUX עונים על כל דרישה: נורות איתות, תאורת אחורית, 
תאורת בלימה, אורות חניה ומיקום, לוחית רישוי ואורות צד מאפשרות 

לרכב שלכם נראות חיצונית אופטימלית. תאורת קריאה ומכוונים 
מבטיחים לכם נראות והתמצאות בתוך הרכב.

:NEOLUX
השילוב המושלם של מוצר אמין ומחיר אטרקטיבי.

האם אתם עוקבים אחרי טרנדים?
 12V התאורה הכחולה לבנה של נורות פנסי תאורה הלוגן

אקסטרה בלו מעניקים מראה קסנון אופנתי.

יתרונות המוצר שלכם
מגוון מוצרים רחב  -

איכות אמינה  -

רכבים
12V נורות איתות ותאורה פנימית

נורות איתות ותאורה פנימית 12V | רכב

 

  

 -              

NEOLUX   V W    

N382 P21W  4008321770479 12 21 BA15s  10 50

N382-02B P21W  4008321781154 12 21 BA15s   2 20

N581 PY21W  4008321770509 12 21 BAU15s  10 50

N581-02B PY21W  4008321781079 12 21 BAU15s  2 20

N233 T4W  4006584920495 12 4 BA9s  10 50

N264 –  4008321770684 12 10 SV8.5-8  10 50

N264-02B –  4008321780584 12 10 SV8.5-8  2 20

N239 C5W  4008321770356 12 5 SV8.5-8  10 50

N239-02B C5W  4008321780553 12 5 SV8.5-8  2 20

N269 –  4008321770776 12 10 SV8.5-8  10 50

N434 H6W  4008321770387 12 6 BAX9s  10 50

N207 R5W  4006584921225 12 5 BA15s  10 50

N207-02B R5W  4008321780966 12 5 BA15s  2 20

N245 R10W  4008321770530 12 10 BA15s  10 50

N245-02B R10W  4008321780935 12 10 BA15s  2 20

N504 W3W  4008321770561 12 3 W2.1x9.5d  10 50

N501 W5W  4006584920723 12 5 W2.1x9.5d  10 50

N501-02B W5W  4008321776099 12 5 W2.1x9.5d  2 20

N501A WY5W  4008321770592 12 5 W2.1x9.5d  10 50

N286 –  4008321770653 12 1.2 W2x4.6d  10 50

N566 P21/4W  4008321770417 12 21/4 BAZ15d  10 50

N566-02B P21/4W  4008321781048 12 21/4 BAZ15d  2 20

N380 P21/5W  4008321770448 12 21/5 BAY15d  10 50

N380-02B P21/5W  4008321799555 12 21/5 BAY15d  2 20

12V נורות איתות ופנים

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון

קופסת קרטון
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H6W | N434

W3W | N504

N286

R5W | N207

W5W | N501

P21/4W | N566

R10W | N245

WY5W | N501A

P21/5W | N380

P21W | N382

N264

PY21W | N581

C5W | N239

T4W | N233

N269

נורות איתות ותאורה פנימית 12V | רכב
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                NEOLUX        

N472KIT 4008321784087 1x N472 H4    1 20

  1x N382 P21W

  1x N380 P21/5W

  1x N207 R5W

  1x N501 W5W

N472KIT 

N499KIT 

1x H7

1x H4 1x P21W 1x P21/5W 1x R5W 1x W5W

1x P21W 1x P21/5W 1x R5W 1x W5W

       

N499KIT 4008321784100 1x N499 H7    1 20

  1x N382 P21W

  1x N380 P21/5W

  1x N207 R5W

  1x N501 W5W

NEOLUX תמיד ברכב: ערכה פרקטית של תאורה רזרבית מבית

ערכה מלאה של תאורה רזרבית
במדינות רבות החוק מחייב שיהיו ברכב תאורות להחלפה. ערכת תאורה

רזרבית של NEOLUX מספקת לכם את הפתרון המושלם אתכם ברכב.

יתרונות המוצר שלכם
-               איכות אמינה

-               פרקטי, נגיש ומאוחסן בקלות בכל רכב
-               תמורה לכסף

רכבים
12V ערכת תאורה רזרבית

ערכת תאורה רזרבית 12V | רכב

12V ערכת תאורה רזרבית

  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה                      ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 

תכולה:

תכולה:

קופסת קרטון

קופסה

בסיס הנורה
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 -              

NEOLUX   V W    

N466 H1  4008321760418 24 70 P14.5s  1 100

N460 H3  4008321760678 24 70 PK22s  1 100

N475 H4  4008321756848 24 75/70 P43t  1 100

N499A H7  4008321765857 24 70 PX26d  1 100

H1 | N466

H7 | N499A

H3 | N460 H4 | N475

חסינים לרטט ועוצמתיים: נורות הסטנדרט 24V מבית NEOLUX לשימוש במשאיות ורכבים כבדים

ראות טובה. נראות טובה יותר.
נורות פנסי תאורה הלוגן 24V מבית NEOLUX מבטיחות ראות 

טובה ונראות טובה יותר בכל תנאי הכביש. הנורות קלות להחלפה - 
נורות הסטנדרט של 24V הן בחירה אידיאלית למשימה.

יתרונות המוצר שלכם
-               חסיני רטט

-               עוצמה גבוהה
-               מגוון רחב

-               איכות אמינה 
-               עמידות

רכבי שירות
24V נורות פנסי תאורה הלוגן

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

24V נורות פנסי תאורה הלוגן

נורות פנסי תאורה הלוגן 24V | רכבי שירות

קופסת קרטון
קופסת קרטון
קופסת קרטון
קופסת קרטון
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NEOLUX   V W    

D1S-NX1S D1S  4052899215955 24 35 PK32d-2  1 10

D2S-NX2S D2S  4052899215979 24 35 P32d-2  1 10

D1S  | D1S-NX1S D2S  | D2S-NX2S

ראות ונראות הודות לתאורה לבנה בהירה ואלומה מחודדת לבטיחות מוגברת. 

תראו יותר טוב. תיראו יותר טוב.
נורות קסנון ראשיות 24V מאופיינות בעמידות, וצבע ועוצמת 
תאורה שדומה לזו של אור יום. הודות לכביש מואר טוב יותר 

נהגי משאיות יכולים לראות, לזהות ולהגיב לסכנות הכביש 
מהר יותר.

יתרונות המוצר שלכם
-               אור לבן בהיר

-               אלומה מחודדת
-               צבע בהיר ועוצמתי שמזכיר אור יום

-               עמידות

  

רכבי שירות
24V נורות פנסי תאורה של קסנון

נורות פנסי תאורה של קסנון 24V | רכבי שירות

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

24V נורות פנסי תאורה של קסנון

קופסת קרטון
קופסת קרטון
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אוטובוסים, משאיות ורכבי שירות: NEOLUX מציעה נורות החלפה אידיאליות לתאורת איתות ותאורת פנים 
למען נראות טובה יותר של איתותים בכביש ונראות אופטימלית בפנים הרכב.

הודות למגוון מוצרים רחב תמיד יהיה לכם את האור הנכון
המגוון הרחב של מוצרי NEOLUX תמיד מציע את האור הנכון. 
טכנולוגיה גרמנית משפרת את הנראות של רכבי השירות שלכם 

בכביש ומבטיחה התמצאות ונראות טובה בתוך הרכב.

NEOLUX: השילוב המושלם של מוצר אמין ומחיר אטרקטיבי.

יתרונות המוצר שלכם
-               מגוון מוצרים רחב 

-               איכות אמינה 

רכב כבד
24V נורות איתות ופנים

  

  

                

NEOLUX   V W    

N249 T4W  4008321769350 24 4 BA9s  10 50

N505 W3W  4008321770622 24 3 W2.1x9.5d  10 50

N507 W5W  4008321769442 24 5 W2.1x9.5d  10 50

N242 C5W  4008321769169 24 5 SV8.5-8  10 50

N241 P21W  4008321769473 24 21 BA15s  10 50

N149 R5W  4008321769329 24 5 BA15s  10 50

N246 R10W  4008321769275 24 10 BA15s  10 50

N508 –  4008321769619 24 1.2 W2x4.6d  10 50

N508T –  4008321769503 24 1.2 B8.5d  10 50

N334 P21/5W  4006584920402 24 21/5 BAY15d  10 50

N346 P21W  4008321770714 24 21 BA15d  10 50

N150 R5W  4008321770745 24 5 BA15d  10 50

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

24V נורות איתות ופנים

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

נורות איתות ופנים 24V | רכבי שירות
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T4W | N249

C5W | N242

R10W | N246

P21/5W | N334

W3W | N505

P21W | N241

N508

P21W | N346 R5W | N150

W5W | N507

R5W | N149

N508T

נורות איתות ופנים 24V | רכבי שירות
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נראות וראות מצוינים חיוניים לרוכבי אופנועים

הפתרון הנכון לצרכים שלכם
גם אם אתה רוכב מקצוען  או רוכב חובבן ל- NEOLUX תמיד יש את הנורה

המושלמת להגביר את חווית הרכיבה. הודות לטכנולוגיה שפותחה במיוחד
עבור אופנועים. טכנולוגיית נורות ההלוגן של NEOLUX עמידות בפני רטט.

הוסיפו נוחות ובטיחות לנסיעה שלכם במחיר נגיש.

יתרונות המוצר שלכם
-               מעוצב במיוחד לאופנועים 

-               הוכח חסין רטט
-               מגוון מוצרים רחב

-               עמידות אמינה
-               תמורה לכסף

אופנועים
24V נורות פנסי תאורה הלוגן

נורות פנסי תאורה הלוגן 24V | אופנועים

  

  

                                   

NEOLUX    V W      

N448 H1  4008321760340 12 55 P14.5s     1 100

N448-01B H1  4008321771476 12 55 P14.5s   1 10

N453 H3  4008321760647 12 55 PK22s     1 100

N453-01B H3  4008321771193 12 55 PK22s   1 10

N472 H4  4008321756756 12 60/55 P43t     1 100

N472-01B H4  4008321771216 12 60/55 P43t   1 10

N499 H7  4008321765789 12 55 PX26d     1 100

N499-01B H7  4008321771612 12 55 PX26d   1 10

N708 H8  4052899451674 12  35  PGJ19-1     1 10

N711 H11  4052899451636 12  55  PGJ19-2     1 10

N459-01B HS1  4052899270657 12 35/35 PX43T   1 10

N395-01B S2 4052899270633 12 35/35 BA20D   1 10

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

24V נורות פנסי תאורה הלוגן

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת
בליסטר נורה אחת
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H1 | N448

H7 | N499

H3 | N453 H4 | N472

HS1 | N459 S2 | N395

H8 | N708 H11 | N711

נורות פנסי תאורה הלוגן 24V | אופנועים
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NEOLUX - נהגי אופנועים וקטנועים יכולים למצוא מגוון רחב של נורות איתות ואזהרה להחלפה מבית
NEOLUX. נבחנו ואושרו באיכות

הפתרון הנכון לצרכים שלכם
NEOLUX - נורת חנייה, איתות, בלימה  או תאורת לוחית רישוי ב

תמיד תמצאו את הנורה הנכונה לאופנוע שלכם. גם אם מדובר בתאורת
אזהרה, תאורת כלים או תאורת החלפה.

NEOLUX: השילוב המושלם של מוצר אמין ומחיר נגיש.

יתרונות המוצר שלכם
-               מגוון מוצרים רחב

-               עמידות אמינה 
-               תמורה לכסף 

אופנועים
12V נורות איתות ואזהרה

 

  

                                   

NEOLUX   V W      

N382 P21W  4008321770479 12 21 BA15s     10 50

N382-02B P21W  4008321781154 12 21 BA15s   2 20

N581 PY21W  4008321770509 12 21 BAU15s     10 50

N581-02B PY21W  4008321781079 12 21 BAU15s   2 20

N233 T4W  4006584920495 12 4 BA9s     10 50

N264 –  4008321770684 12 10 SV8.5-8     10 50

N264-02B –  4008321780584 12 10 SV8.5-8   2 20

N239 C5W  4008321770356 12 5 SV8.5-8     10 50

N239-02B C5W  4008321780553 12 5 SV8.5-8   2 20

N269 –  4008321770776 12 10 SV8.5-8     10 50

N434 H6W  4008321770387 12 6 BAX9s     10 50

N207 R5W  4006584921225 12 5 BA15s     10 50

N207-02B R5W  4008321780966 12 5 BA15s   2 20

N245 R10W  4008321770530 12 10 BA15s     10 50

N245-02B R10W  4008321780935 12 10 BA15s   2 20

N504 W3W  4008321770561 12 3 W2.1x9.5d     10 50

N501 W5W  4006584920723 12 5 W2.1x9.5d     10 50

N501-02B W5W  4008321776099 12 5 W2.1x9.5d   2 20

N501A WY5W  4008321770592 12 5 W2.1x9.5d     10 50

N286 –  4008321770653 12 1.2 W2x4.6d     10 50

N566 P21/4W  4008321770417 12 21/4 BAZ15d     10 50

N566-02B P21/4W  4008321781048 12 21/4 BAZ15d   2 20

N380 P21/5W  4008321770448 12 21/5 BAY15d     10 50

N380-02B P21/5W  4008321799555 12 21/5 BAY15d   2 20

קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון
קופסת קרטון

קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון

קופסת קרטון
קופסת קרטון
קופסת קרטון

קופסת קרטון

וואט  כמות בקרטון               כמות בקופסה                                      סוג קופסה  וולט                   ברקוד     סוג נורה                 תיאור מוצר
 בסיס
הנורה

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

בליסטר נורה אחת

נורות איתות ואזהרה 12V | אופנועים

12V נורות איתות ואזהרה

19



W3W | N504

N286

H6W | N434

W5W | N501

P21/4W | N566

R5W | N207

WY5W | N501A

P21W | N382

N264

PY21W | N581

C5W | N239

T4W | N233

N269

P21/5W | N380

R10W | N245

20

נורות איתות ואזהרה 12V | אופנועים



 P21W

 H1 H3 H7H1 H3 H4 H7 D1S D2S

 P21W        P21/5W          

P21W        P21/5W          

W5W C5W R5W T4W

W5W C5W R5W T4W

W3W  W5W C5W R5W T4W 

W3W  W5W C5W R5W T4W 

 W5W         R5W       T4W       R10W

 W5W         R5W       T4W       R10W

W5W         R5W       T4W       R10W

  

          

    

    

     

     

     

    

      

         

      

21

סקירה כללית של נורות עבור כלי רכב כבד

אור ראשי / חנייה אור ערפל 

אור חניה /  איתות אור חניה / איתות

אור איתות / בלם / ערפל אחורי / רוורס

אור איתות / בלם / אחורי ערפל / רוורס

אור מחוון / בלם / אחורי ערפל / רוורס

אור חניה /  איתות

אור לוחית רישוי אור איתות צד

אור איתות צד

אור לוחית רישוי



  

       

   

     

      

      

R5W R10W P21W H6W PY21W WY5W 

P21/5W R5W R10W P21W W5W T4W 

R5W R10W P21W H6W PY21W WY5W 

H1     H3     H4     H7 H8 H11  HS1 S2  D1S D2S

T4W C5W W5W W3W R10W H6W 

W3W  W5W R10W R5W T4W 
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סקירה כללית של נורות עבור אופנוע

אור ראשי / חנייה

אור איתות

אור איתות אחורי

אור בלם / אחורי

אור לוחית רישוי

אור חניה / איתות
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 Standard   Extra Light   Blue Light

            

          

 

   

 

         

         

      

           

             

   

 P21W      PY21W

P21W  

P21/4W  P21/5W 

T4W  C5W R5W W5W R10W   

 W5W WY5W 

 P21W      P21/5W 

 R10W  P21W       PY21W 

W5W T4W R5W R10W C5W

P21/4W P21W 

W3W  W5W    T4W H6W   R5W

H1      H3     H4       H7                     H1            H3         H7            HB3            HB4        

 P21/4W      P21W      P21/5W       

      

 H8 H11  HB3 HB4 D1S D2S
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סקירה כללית של נורות עבור רכב פרטי

אור ראשי / חנייה

אור איתות

אור חניה / איתות

אור בלימה / אחורי

אור בלימה 

אור אחורי

אור לוחית רישוי 

אור ערפל

אור איתות

אור איתות

אור איתות אחורי

אור אחורי

אור רוורס



ת י נ מ ר ג ה   י ג ו ל ו נ כ ט

OSRAM GmbH

NEOLUX Automotive Lighting

Marcel-Breuer-Strasse 6

80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0

Fax +49 89 6213-2020

 

www.neolux-lighting.com

NEOLUX BY OSRAM

For your contact details


