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Se ljuset i mörkret! 
Hösten är här och kvällarna och dagarna blir 
snabbt mörkare. Hos oss finner du ljuset i 
mörkret, oavsett om det handlar om extraljus, 
varningsljus eller arbetsbelysning. 

Utöver erbjudandet i detta blad hittar du det 
mesta i belysning hos din lokala Wist-butik. 
Välkommen in!

Lazer Liner 12E Kit
Extraljusrampen är en E-godkänd ramp på 84W med 
en aerodynamisk design som är perfekt för installation 
i trånga utrymmen. Linear Elite har en bredare ljusbild 
och ett starkare ljus. Mått: längd 382 mm och höjd 
40 mm. Lyser med 1 lux på 398 meter.
Art.nr: HBT34-00032FH

7 870:-Fråga oss om pris, vi tål att jämföras!

Förmånligare priser på  
utvalda originaldelar till  

lastbilar och bussar  
äldre än 8 år!

NYHET!

Erbjudandena gäller t.o.m. 2021-12-31

2 ÅRS GARANTI  
NÄR  VI GÖR JOBBET!

Lämna in din classic lastbil/
buss  till oss och få förmån- 

ligare pris på både reservdelar 
och arbetskostnad!

CLASSIC PARTS

Ord. pris: 8 995:-
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399:-

Legion 1828mm 24 V oraNGE
E-godkänd ljusramp med två ljuslägen; natt/dag, ECE R65 klass 2 och uppfyller 
därmed Trafikverkets föreskrift om arbete på väg. För enkel installation har rampen en 
3-polig kontakt, anpassad för Volvo hytt FH4. Rampen har väldigt låg profil, endast 
59 mm. Starka lysdioder med 120° ljusspridning ger ett kraftigt ljus som syns. Ljus-
rampen är fullbestyckad med blixtljusmoduler.
Art.nr: HBT14-LDA1828-FH

WeekendBAG
Väska i stentvättad blå bomullscanvas med detaljer i konstläder som bidrar till ett exklusivt 
intryck. Detta blir en tidlös följeslagare som bara blir vackrare med åren. Bärhandtag - jus-
terbart axelband - skofack med dragkedja på sidan - ficka med dragkedja på baksidan av 
väskan - ficka med dragkedja på insidan av väskan med blå- och vitrandigt foder.
Art.nr: WI180450

19 275:-

Lastsäkringskit
Väskan innehåller:
2 x LC350, 5 m 2-parts spännband med S-krok
2 x LC125, 3,5 m spännrem
2 x 40 cm gummistropp
2 x 60 cm gummistropp
2 x 80 cm gummistropp
Art.nr: STE497101

195:-
Ryggsäck
Ryggsäck i stentvättad blå canvas med snygga detaljer i skinnimitation. 
Fickor på båda sidorna för att enkelt komma åt vattenflaska etc. Liten 
dold ficka med dragkedja mitt fram på ryggsäcken - blå- och vitrandigt 
foder - vadderat fack för datorn - stängs med dragsko - bärhandtag - 
justerbara och vadderade axelremmar - storlek: 30,50x10x49.
Art.nr: WI180451

399:- 
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Trådlöst back-tv set med HD kvalité
7” monitor samt kamera. Möjligt att ansluta upp till fyra kameror från GVP HD-serie.  
Med möjlighet att visa bild från två anslutna kameror samtidigt. Lätt att installera då  
man slipper dra kabel mellan monitor och kamera. Solskydd, fästen och fjärrkontroll  
medföljer. Kameran har fyra infraröda ljus som ger mörkerseende funktion på upp till  
10 m som aktiveras per automatik när det skymmer. Kameran som medföljer i kitet har  
motordrivet linsskydd.
Art.nr: STE557706

4 444:-

79:-

Reflexväst
Säkerhetsväst klass 2 med hög synlighet. Fluorescerande 
med gul bakgrund och reflexband. One size. Spec. EN ISO 
20471:2013, CE märkt. Tryck fram Wist runda märke och 
bak Wist logotype med däckspår.
Art.nr: WI19547280

Ord. pris:  5 675:-

Ord. pris:  22 606:-


