
Opis:   Szybkozłączka samochodowa z kablem czerwonym- komplet wtyk + gniazdo 

Index:   KON-40-A Nazwa towaru:                                                                
Szybkozł ączka samochodowa z kablem czerwonym 

Numer:     50806 

Opis:   Szybkozłączka samochodowa z kablem czarnym- komplet wtyk + gniazdo 

Index:   KON-40-B Nazwa towaru:                                                                
Szybkozł ączka samochodowa z kablem czarnym 

Numer:     17260 

Opis:   Gniazdo hermetyczne OHG1 Superseal
Razem z wtykiem hermetycznym OHW-1 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 1 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHG-1 

Nazwa towaru:                                                                
Gniazdo hermetyczne OHG-1 Superseal 

Numer:     29292 

Opis:   Gniazdo hermetyczne OHG2 Superseal
Razem z wtykiem hermetycznym OHW-2 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 2 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHG-2 

Nazwa towaru:                                                                
Gniazdo hermetyczne OHG-2 Superseal 

Numer:     21172 

Opis:   Gniazdo hermetyczne OHG3. 
Razem z wtykiem hermetycznym OHW-3 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 3 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHG-3 

Nazwa towaru:                                                                
Gniazdo hermetyczne OHG-3 Superseal 

Numer:     21455 

Opis:   Gniazdo hermetyczne OHG4 Superseal.
Razem z wtykiem hermetycznym OHW-4 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 4 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHG-4 

Nazwa towaru:                                                                
Gniazdo hermetyczne OHG-4 Superseal 

Numer:     08406 

Opis:   Gniazdo hermetyczne OHG5 Superseal.
Razem z wtykiem hermetycznym OHW-5 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 5 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHG-5 

Nazwa towaru:                                                                
Gniazdo hermetyczne OHG-5 Superseal 

Numer:     20559 



Opis:   Gniazdo hermetyczne OHG6 Superseal.
Razem z wtykiem hermetycznym OHW-6 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 6 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń.
 

Index:  
KON-40-OHG-6 

Nazwa towaru:                                                                
Gniazdo hermetyczne OHG-6 Superseal 

Numer:     20565 

Opis:   Wtyk hermetyczny OHW1. 
Razem z gniazdem hermetycznym OHG-1 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 1 pinowe. Złącze

jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń 

Index:  
KON-40-OHW-1 

Nazwa towaru:                                                                Wtyk
hermetyczny OHW-1 Superseal 

Numer:     07974 

Opis:   Wtyk hermetyczny OHW2 Superseal
Razem z gniazdem hermetycznym OHG-2 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 2 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHW-2 

Nazwa towaru:                                                                Wtyk
hermetyczny OHW-2 Superseal 

Numer:     28491 

Opis:   Wtyk hermetyczny OHW3.
Razem z gniazdem hermetycznym OHG-3 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 3 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHW-3 

Nazwa towaru:                                                                Wtyk
hermetyczny OHW-3 Superseal 

Numer:     24496 

Opis:   Wtyk hermetyczny OHW4 Superseal.
Razem z gniazdem hermetycznym OHG-4 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 4 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHW-4 

Nazwa towaru:                                                                Wtyk
hermetyczny OHW-4 Superseal 

Numer:     20558 

Opis:   Wtyk hermetyczny OHW5 Superseal.
Razem z gniazdem hermetycznym OHG-5 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 5 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHW-5 

Nazwa towaru:                                                                Wtyk
hermetyczny OHW-5 Superseal 

Numer:     20560 

Opis:   Wtyk hermetyczny OHW6 Superseal. Razem z gniazdem hermetycznym OHG-6 tworzą złącze
instalacyjne hermetyczne 6 pinowe.

Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń. 

Index:  
KON-40-OHW-6 

Nazwa towaru:                                                                Wtyk
hermetyczny OHW-6 Superseal 

Numer:     21345 


