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Lâmpadas de caminhão de 24V com  
maior vida útil e maior robustez
Projetado e fabricado para suportar as demandas exigentes do mercado de veículos comerciais, 
as lâmpadas Tungsram de 24V são a primeira escolha tanto para a frota quanto para os usuários 
especialistas.

 • Resulta em menos falhas e menor frequência de parada para a 
manutenção do veículo.

 • Você pode readaptar a sua frota com lâmpadas Tungsram Heavy 
Star e reduzir significativamente o tempo o custo de manutenção 
do veículo – a performance de duração prolongada reduz o tempo 
de inatividade do veículo, reduz os custos de manutenção e reduz 
os custos gerais de operação.

Nós da Tungsram Operations Kft. estamos constantemente desenvolvendo e melhorando nossos produtos. Por este motivo, todas as descrições de produtos deste catálogo têm a intenção de ser um guia geral, e podem 
ser alteradas de tempos em tempos, de acordo com o desenvolvimento do produto, sem notificação prévia ou anúncio público. Todas as descrições nesta publicação apresentam apenas dados gerais das mercadorias a 
que se referem e não fazem parte de nenhum contrato. Os dados deste guia foram obtidos em condições laboratoriais, no entanto, a Tungsram não pode aceitar qualquer responsabilidade decorrente da confiança em 
tais dados, na medida permitida por lei. 03/2019
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Heavy Star - Lâmpadas halógenas para farol

Lâmpadas de farol - farol alto e baixo

ECE Tipo W Fig. SKU EAN

H1 50320U_HDL B1 1/10/100 70 P14,5s 1 93105106 5994100009788

H3 50350U_HDL B1 1/10/100 70 Pk22s 2 93105105 5994100009771

H4 50450HDLU B1 1/10/100 75/70 P43t 3 93105107 5994100009795

H7 58521LU_HDL B1 1/10/100 70 Px26d 4 93105108 5994100009801

Heavy Star - Lâmpadas miniatura

Lâmpadas traseiras, pisca, luz de ré e indicadoras

ECE Tipo W Fig. SKU EAN

P21W 1060HDL B10 10/200 21 BA15s 5 93097345 5994100007173

P21W 1061HDL B10 #N/A 21 BA15d 6 listázás alatt #N/A

PY21W 1073HDNA_L B10 10/200 21 BAU15s 7 93097343 5994100007135

R5W 2627HDL B10 10/200 5 BA15s 8 93095324 5994100006923

R10W 2643HDL B10 10/200 10 BA15s 8 93095977 5994100007319

T4W 2661HDL B10 10/200 4 BA9S 9 93108010 5994100020066

Always change the 
headlamps by pair.

Intervalos mais longos para a troca de lâmpadas, mais economia


