תב-אֹור

ב
ע
מ

קטלוג מוצרים

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס | 03-5622830 :סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

תב-אֹור

ב
ע
מ

חשמל לנגררים

שקע לנגרר  7פינים ממתכת

תקע לנגרר  7פינים ממתכת

MEN-04317

MEN-05167

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

שלט לרמפה  4לחצנים

כבל לעגלה ABS 24V

OTC-RAMPA4

MEN-0556670

דגם N
ניתן לקבל גם דגם S
תוצרת  MENBERSאיטליה

דגם N

ניתן לקבל גם דגם S
תוצרת  MENBERSאיטליה

כולל כבל ותקע
ניתן לקבל גם בדגם  3לחצנים
וגם קופסאות בנפרד
תוצרת  MENBERSאיטליה

אורך  4.5מטרים
תקע-תקע דגם ABS
ניתן לקבל גם  EBSודגם  15פינים
תוצרת  MENBERSאיטליה

מתאם חיבור מ 13-פינים ל 7-פינים

תקע 24V 7X EBS

שקע לנגרר  13פינים מפלסטיק

תקע לנגרר  13פינים מפלסטיק

MEN-05948
MEN-0560090

מתאם חיבור קצר
תוצרת  MENBERSאיטליה

כבל ספירלי תקע-תקע  X7ממתכת

הברגה זוית
ניתן לקבל תקע ואו שקע
בדגמי  ABS/EBSו 15-פינים
תוצרת  MENBERSאיטליה

תוצרת  MENBERSאיטליה

תוצרת  MENBERSאיטליה

מתאם חיבור מ 7-פינים ל 13-פינים

מפסק חשמלי דגם 24V ADR

מפסק זרם ראשי 250A

MEN-08070060

MEN-0809888

דגם POS +

כולל מגן אבק ושרשרת
ניתן לקבל גם מפסק כפול ל 2-מעגלים
תוצרת  MENBERSאיטליה

MEN-0551361

אורך  4.5מטרים
תקע  -תקע 7X
תוצרת  MENBERSאיטליה

MEN-05603

תוצרת  MENBERSאיטליה

ניתן לקבל גם בדגמי 12V
תוצרת  MENBERSאיטליה

תב-אֹור

ב
ע
מ

צ׳קלקות

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס מהבהב נמוך לד (כתום)

פנס מהבהב צר לד (כתום)

STAR-203MVL-A

STAR-204MVL-A

דגם 12-80V
ניתן לקבל בצבעים שונים  +מגנט
תוצרת  STARארה”ב

דגם 12-80V

ניתן לקבל בצבעים שונים  +מגנט
תוצרת  STARארה”ב

פנס מסתובב נמוך נורה (כתום)

פנס מסתובב גבוה נורה (כתום+מוט)

בדגמים 12/24V

AEB-59012Y

AEB-52512Y

פנס מהבהב גדול לד (כתום+מגנט)

פנס מסתובב נמוך נורה (כתום+מגנט)

STAR-255HTCL-A

AEB-525M-12Y

דגם 10-30v
מיוחד לציוד הנדסי כבד
ניתן לקבל בצבעים שונים גם ללא מגנט
תוצרת  STARארה”ב

בדגמים 12/24V

עם בולמי זעזועים מיוחד לרכב כבד
ניתן לקבל בצבעים שונים
תוצרת  AEBבלגיה

פנס מסתובב גבוה נורה (כתום+מגנט)

פנס מסתובב גבוה נורה (כתום)

AEB-595M12Y

AEB-59512Y

בדגמים 12/24V

בדגמים 12/24V

עם בולמי זעזועים ,גובה  160מ”מ
תפיסה בורג אחד
ניתן לקבל בצבעים שונים
תוצרת  AEBבלגיה

בדגמים 12/24V
עם בולמי זעזועים ,להלבשה על מוט
ניתן לקבל בצבעים שונים
תוצרת  AEBבלגיה

גובה  200מ”מ
עם בולמי זעזועים
ניתן לקבל בצבעים שונים
תוצרת  AEBבלגיה

גובה  200מ”מ ,עם בולמי זעזועים
תפיסה  3ברגים
ניתן לקבל בצבעים שונים
תוצרת  AEBבלגיה

גשר תאורה לד (מיני)

פנס מסתובב גבוה נורה (כתום)

פנס מסתובב נמוך נורה (כתום+מגנט)

פנס מסתובב נמוך נורה (כתום+מגנט)

RB-PLF9C2A-E

VA-503.001

VA-400001

דגם 12-24V
אורך  400מ”מ ,מחוזק
ניתן לקבל בצבעים שונים  +מגנט
תוצרת  RABOסין

בדגמים 12/24V

בדגמים 12/24V

גובה  180מ”מ
מנוע עם רצועה ,תפיסה  3ברגים
תוצרת  VISION ALERTאנגליה

DAS-420M12
בדגמים 12/24V
תוצרת  DASTERIיוון

גובה  200מ”מ
מנוע עם רצועה
תוצרת  VISION ALERTאנגליה

תב-אֹור

ב
ע
מ

ציוד ביטחון

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

גשר תאורה ארוך לד LAZER

גשר תאורה לד מיני

רמקול למערכת כריזה 100W

STAR-2300SL-LED

STAR-LAZER-7462MP

STAR-9100LEDMV

בצבעים כתום/כתום כולל שלט
מגיע בגדלים שונים וריבוי אפשרויות הבהוב
מתאים לעיריות וחברות אבטחה
תוצרת  STARארה”ב

דגם 10-16V

בצבעים כחול /כחול-אדום /כתום
מגיע בגדלים שונים וריבוי אפשרויות הבהוב
תוצרת  STARארה”ב

אורך  400מ”מ ,דגם 10-16V

STAR-D44-16

בצבעים כחול/אדום/כתום
עם או בלי מגנט
תוצרת  STARארה”ב

רמקול למע׳ כריזה משטרתית 100W

רמקול למע׳ כריזה משטרתית 100W

מהבהב  3לדים לגריל

גשר תאורה לד ארוך  +שלט

רכיב מקורי בפורד GM /
CLASS 13 123DB
תוצרת  STARארה”ב

מהבהב לחלון לד מיני מחוזק

STAR-DLX3
STAR-D60-RBB

דגם VERSA STAR

STAR-DLX4-HK

תוצרת  STARארה”ב

דגם מוקטן
מתאים גם לאופנועים
תוצרת  STARארה”ב

מגיע ב  6 / 4 / 3לדים
בצבעים כחול  /אדום  /כתום
תוצרת  STARארה”ב
דגם כוחות הבטחון

מגיע עם כבל למצת +וואקום לחלון
בצבעים כחול /כחול-אדום /אדום
תוצרת  STARארה”ב

מהבהב לגריל צר

מערכת כריזה מפוצלת+אפרכסת

נורת לד (השתלה) רכבי בטחון

מערכת כריזה מפוצלת דגם משטרתי

STAR-LC881

STAR-LDHF301-1-

דגם כוחות הבטחון
מגיעה עם אפרכסת מולטי
הפעלת הכריזה והגשר תאורה מהאפרכסת
מתאים לעיריות ,תוצרת  STARארה”ב

תוספת לפנס הראשי לרכבי בטחון
בצבעים כחול /אדום  /כתום  /לבן
ללא צריכת זרם גבוהה
תוצרת  STARארה”ב

STAR-SS730

STAR-D60-100W

STAR-DLXT121

מתאים לגג או חלון אחורי
בצבעים כתום/לבן לאור פנים
תוצרת  STARארה”ב

בדגמים 12/24V

מגיעה עם כל הפונקציות
תוצרת  STARארה”ב

תב-אֹור

ב
ע
מ

פנסי עבודה נורה ולד
פנסי עבודה לדים

פנס עבודה/ערפל  6לדים

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס עבודה מרובע  16לדים

פנס עבודה מרובע (נורה)

RS-MS

RB-L403

RS-MS2210-48W

SIM-40200000

בדגמים 10-30V

במידות שונות וטווחי תאורה שונים
כולל אפשרות לגשרים קצרים וארוכים
נורות לד ,פלטות לד ועוד

בדגמים 10-30V
מידות  120X60מ”מ
עם  6לדים 18W
תוצרת  RABOסין

בדגמים 10-30V
מידות  150X150מ”מ
עם  16לדים 48W
תוצרת  MORSUNLEDסין

מידות  100X100מ”מ
מחוזק כולל תקע אחורי
ניתן לכיוונון
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס עבודה (נורה)  +ידית ומפסק

פנס קדמי לטרקטור (גומי)

פנס עבודה אחורי מגומי (קטן)

פנס עבודה עגול  9לדים

מידות  170X170מ”מ
עם ידית ,ניתן לכוונון גם לצדדים
כולל מפסק
תוצרת  SIMפורטוגל

AU-RBM46

AU-RBB452

כיסוי גומי
מתאים לנורה ראשית
תוצרת  AUTOPALהודו

כיסוי גומי
מתאים לנורה H3
תוצרת  AUTOPALהודו

ניתן לקבל גם עם מגנט
תוצרת  MORSUNLEDסין

פנס עבודה מרובע  5לדים

פנס עבודה מרובע  9לדים

פנס עבודה/ערפל עגול  3לדים

פנס עבודה עגול  13לדים

RS-MS2210-15W

RS-MS2205-27W

RB-L408

RS-MS2205-39W

בדגמים 10-30V
עם  5לדים 15W

בדגמים 10-30V
עם  9לדים 27W

בדגמים 10-30V
עם  3לדים 15W

בדגמים 10-30V
עם  13לדים 39W

SIM-40207330

ניתן לקבל גם עם מגנט
תוצרת  MORSUNLEDסין

ניתן לקבל גם עם מגנט
תוצרת  MORSUNLEDסין

ספוט מחוזק
תוצרת  RABOסין

RB-MS2205-27W
בדגמים 10-30V
עם  9לדים 27W

ניתן לקבל גם עם מגנט
תוצרת  MORSUNLEDסין

תב-אֹור

ב
ע
מ

פנסים לעגלות

פנס אחורי מלגזה טויוטה

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס לנגרר (אופקי)

פנס לנגרר (ניצב)

פנס לנגרר (אופקי) עם משולש

מידות  204X65.5מ”מ
רוורס או ערפל
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-301450000

SIM-3017200000

SIM-301390000

מידות  237X109מ”מ
רוורס או ערפל  /כבל או תקע
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  219X146מ”מ
רוורס או ערפל  /כבל או תקע
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  240X140מ”מ
רוורס או ערפל  /כבל או תקע
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס לנגרר (אופקי)

פנס לנגרר קטן

פנס לטרקטור  JDקדמי

פנס אחורי לנגרר (כפול)

SIM-301160000

SIM-301270000

SIM-301320190

מידות  190X97מ”מ
רוורס או ערפל  /כבל או תקע
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-301180100

SIM-301180000

מידות  108X108מ”מ
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  108X108מ”מ
תוצרת  SIMפורטוגל

עם תושבת גומי+חוטים
ניתן לקבל גם בדגם 3X
תוצרת  SIMפורטוגל
(ניתן לקבל גם בתוצרת )RINDER - 879

פנס אחורי טרקטור

פנס אחורי טרקטור JD

פנס איתות טרקטור קדמי

קיט לנגרר/עגלה או משאית

SIM-3114000100

מידות  185X50מ”מ
מגיע בדגמים זוית /ישר
תוצרת  SIMפורטוגל

LEA-37002

מידות  155X60מ”מ
תוצרת  EUROLENSאיטליה

SIM-301450000

מידות  185X50מ”מ
מגיע בדגמים זוית/ישר
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-5072

בניית קיטים מושלמים כולל חיבור  13פינים,
עם פנסים לפי דרישה .ניתן להוסיף פנסי
צד ,מספר ,רוורס לד באורכים שונים כולל
למשאיות ,תוצרת  SIMפורטוגל

תב-אֹור

ב
ע
מ

פנסי גג ומספר כללי
פנס אור מספר גבוה

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס גובה אדום לד

פנס גובה אדום ניקל (רוגרס)

פנס גובה אליפסה

FS-CLC707

SIM-318105200

FS-CLC811R

תוצרת  SIMפורטוגל

בדגמים 12-24V
מגיע באדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

ניתן לקבל בשחור/ניקל
מגיע באדום/כתום
תוצרת  CLCסין

ניתן לקבל גם בלד
מגיע באדום/כתום
תוצרת  CLCסין

פנס גובה מלבני צר

פנס אור מספר נמוך

פנס אור מספר קטן  +ברגים

פנס אור מספר שחור

SIM-310400000

בדגמים 12-24V

SIM-301290000
בדגמים 12-24V
ניתן לקבל גם בלד
מגיע באדום/כתום/לבן/ירוק
תוצרת  SIMפורטוגל

AO-773

SIM-301070000

תוצרת  DASTRIיוון

עם ברגים בולטים (לעגלות)
תוצרת  EUROLENSאיטליה

ניתן לקבל גם בלד
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס גג בולט למשאית וולוו

פנס גג מלבני לד

פנס צד לאוטובוס

פנס רוורס לבן  +בורג

DAS-8060/41

SIM-31815900
SIM-301220100

מגיע באדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

מחוזק כולל רגל
בדגמים 12-24V
מגיע באדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-301130000

מגיע בכתום/אדום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-3013200000

מגיע באדום/לבן/כתום/ירוק
מגיע עם בורג/קבוע/תושבת מתכת
תוצרת  SIMפורטוגל

תב-אֹור

ב
ע
מ

פנסים אחוריים לד
פנס אחורי לד

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס אחורי לד

פנס אחורי לד לנגרר

SIM-314900

SIM-3159

SIM-31650000

דגם 10-30V
בדגמים חוטים  /תקע
תוצרת  RABOסין

דגם 12-24V
בדגמים חוטים /תקע
ניתן לקבל עם רוורס/ערפל
תוצרת  SIMפורטוגל

דגם 12-24V

בדגמים חוטים /תקע
ניתן לקבל עם רוורס/ערפל
תוצרת  SIMפורטוגל

דגם 12-24V

בדגמים חוטים /תקע
ניתן לקבל עם רוורס/ערפל
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס אחורי לד למשאית סקניה (פס)

פנס אחורי לד מרובע לעגלה

פנס אחורי לד מלבני לעגלה

פנס אחורי לד למשאית FH

17-B6C3ARW-L

RB-17-29C2AR

פנס אחורי לד למשאית

SER-0350LQ1

SIM-316400010

SM-3705LED

דגם 12-24V
תוצרת  SIMפורטוגל

דגם 12-24V
תוצרת  SMסין

דגם 12-30V
ניתן לקבל עם רוורס/ערפל
תוצרת  RABOסין

דגם 12-24V
מידות  360X130מ”מ
ניתן לקבל גם דגם בלי משולש
תוצרת  SERTPLASטורקיה

פנס צד מאן /איריזר

פנס צד לד מלבני כתום לסקניה

פנס צד לד כתום לוולוו/דאף

פנס צד כתום זוית לוולוו/דאף

דגם 12-24V
מידות  119X46מ”מ

SER-EM0352001

SER-EM0656

דגם 24V
מידות  100X51מ”מ
תוצרת  SERTPLASטורקיה

דגם 24V
מידות  102X54מ”מ
תוצרת  SERTPLASטורקיה

SER-1652L

ניתן לקבל עם תושבת
תוצרת  SERTPLASטורקיה

LEART-35860122
למשאיות דאף  \ LFוולוו FL
תוצרת  EUROLENSאיטליה

תב-אֹור

ב
ע
מ

פנסי צד  /פנסי סימון

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס צד כתום לד אליפסה

פנס צד כתום לד ()M.N

פנס צד כתום לד

מידות  114X55מ”מ
מגיע בדגמי נורה/לד
בדגמים  12-24Vעם/בלי תפס
מגיע בצבעים אדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-31570000

SIM-31580000

SIM-31680000

מידות  104X36מ”מ
בדגמים  12-24Vעם/בלי תפס
מגיע בצבעים אדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  114X39מ”מ
בדגמים  12-24Vעם/בלי תפס
מגיע בצבעים אדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  80X30מ”מ
בדגמים  12-24Vעם/בלי תפס
מגיע בצבעים אדום/כתום
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס צד כתום גומי ()846

פנס צד לד כתום

פנס מיקרופון לד צמוד גדול לאוטובוס

פנס מיקרופון לד ארוך

פנס צד כתום

SIM-31410000

SIM-301101100

מידות  105X44מ”מ
מגיע בדגמי נורה/לד
בדגמים  12-24Vעם/בלי תפס
מגיע בצבעים אדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס מיקרופון לד קצר

SER-0238L

AU-TML338

SIM-301422900

מידות  120X45מ”מ
בדגמים  12-24Vעם/בלי תפס
תוצרת  SERTPLASטורקיה

בדגמים 12-24V
תוצרת  AUTOLIGHTהודו

ניתן לקבל בדגם ישר או זוית
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס מיקרופון לד  3כיוונים

פנס גובה אוטובוס לד אדום

פנס מיקרופון צמוד לד

SIM-301196

SIM-31740600

SER-1383LUB

SER-0339L

בדגמים 12-24V

בדגמים 12-24V

בדגמים 12-24V

בדגמים 12-24V

ניתן לקבל בדגם ישר או זוית
תוצרת  SIMפורטוגל

מגיע בצבעים אדום/כתום/לבן
תוצרת  SIMפורטוגל

מגיע בצבעים אדום/לבן/כתום
תוצרת  SERTPLASטורקיה

בדגמים 12-24V

בצבעים אדום/לבן
תוצרת  SERTPLASטורקיה

תב-אֹור

ב
ע
מ

פנסים אחוריים רגיל
פנס אחורי וולוו FL

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

פנס אחורי וולוו FH

פנס בלם אחורי אוטובוס

SIM-301171000

SIM-301380000

מידות  454X124מ”מ
דגם  4ברגים באמצע
תוצרת  SIMפורטוגל

SIM-301520200

פנס אחורי מרצדס אקטרוס (פסים)

פנס אחורי סקניה (מעוגל)

SIM-301550000

בדגמים חוטים /תקע אחורי/תקע צד
תקע איווקו מקורי
תוצרת  SIMפורטוגל

מגיע גם בדגמי רוורס /איתות /ערפל
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  517X130מ”מ
בדגמים חוטים /תקע אחורי/תקע צד
תוצרת  SIMפורטוגל

פנס אחורי משאית דאף (חצי ירח)

פנס אחורי יורופוינט II

פנס אחורי משאית וולוו/דאף

SIM-301690000

ASP-25-6000

מידות  528X140מ”מ
דגם  5ברגים
תוצרת  SIMפורטוגל

מידות  350X129מ”מ
בדגמים חוטים /תקע אחורי
תוצרת  SIMפורטוגל

מתאים לנגרר גדול
עם תקע אחורי
תוצרת  ASPOCKגרמניה

SER-EM0303

דגם ארוך/זוית
תוצרת  SERTPLASטורקיה

פנס אחורי קצר משאית וולוו

פנס אחורי מרצדס ספרינטר

פנס אחורי מרצדס

פנס אחורי משאית מאן TGA

SER-EML0360MB

SER-EML0031

SER-EML0360BB

דגם קצר רקע לבן
תקע צד/אחורי
תוצרת  SERTPLASטורקיה

מידות  467X131מ”מ
דגם  4ברגים
תוצרת  SERTPLASטורקיה

דגם קצר רקע כחול
תקע צד  /אחורי
תוצרת  SERTPLASטורקיה

SER-511614

דגם קצר  +חלון/זוית
תוצרת  SERTPLASטורקיה

תב-אֹור

ב
ע
מ

כללי

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

נורות לרכב  12Vו24V-

מגוון פנסים לרכב

נורות לרכב מכל הסוגים
של החברות המובילות בשוק
כולל קסנון/לד ואורך חיים מוגבר

פנסי עבודה ,ערפל,
רכב חקלאי ולדים
תוצרת  AUTOPALהודו

מגוון ממסרים ומהבהבים לרכב

מגוון צופרים וזמזמי רוורס

ממסרי הזרקה ,חימום ועומס
ממסרים רגילים ב24V/12V-
חלקם מוצרים מקוריים ברכבים
תוצרת  NAGARESספרד

לרכב קל וכבד
תוצרת צרפת ,טורקיה ואיטליה

מגוון של חלקים למזגני רכב

כלי עבודה וציוד מוסכים

מהמותגים המובילים בעולם
כולל ציוד לבדיקה  /מכונות מיחזור
גם לדגמי R1234YF
תוצרת  MASTERCOOLארה”ב

מוצרים מהחברות המובילות

תב-אֹור

ב
ע
מ

כללי

סניף תל אביב (ראשי) :טברסקי  ,12טל׳ ,03-5617389 :פקס03-5622830 :
סניף אור יהודה :היצירה  ,1טל׳ ,03-5338651 :פקס03-5337931 :
אתר www.tav-or.co.il :דוא”לtavor@tav-or.co.il :

מחזירי אור לרכב

שמנים ומוצרים לאחזקת רכב

מחזירי אור מכל הסוגים
מדבקה/פח
לרכב קל ,משאיות ונגררים

שמנים ,תרסיסים ,משחות ידיים
תוספי מנוע ,ואביזרים שונים
לתחזוקת הרכב ופינוק הנהג

מגוון מנגנוני חלון לרכב קל וכבד

מגוון מסננים לרכב

חדש! מגוון מנגנונים לכל משאית
דאף ,מאן ,רנו ,וולוו
כולל דגמי מחשב למכוניות 2013

שמן ,אוויר ,דלק ,קבינה (מזגן)
ממיטב היצרנים המובילים

מגוון איבזור חשמלי לרכב

מגוון חיישנים וסלילי הצתה

סופיות חוט ,בתי פיוז ,בדיל,
חבקים ,איזולירבנד וכדומה

חיישני חמצן  /מנוע  /גלגל תנופה
ואחרים לרכבים יפניים וארופאים
מדי זרימת אוויר ,סלילי הצתה,
חוטי הצתה וכדומה
תוצרת  WALKERארה”ב

