
WORK
LIGHTS 

LAMPY ROBOCZE O 
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI



Oświetlenie robocze przyszłości
Jedyne w swoim rodzaju lampy robocze firmy SCANGRIP zostały opracowane z 
myślą o profesjonalistach, których praca wymaga wysokiej jakości narzędzi. W 
naszej bogatej ofercie znajdziesz szeroki wybór lamp roboczych do różnorodnych 
zastosowań, które łączy wyjątkowa jakość i trwałość.

Najnowsze technologie zapewniające najwyższą wydajność
Firma SCANGRIP wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w zakresie LED 
i akumulatorów, które stanowią podstawę dla naszych nowoczesnych lamp robo-
czych. Nawet niewielka poprawa skuteczności świetlnej i żywotności baterii może 
mieć duże znaczenie, gdy muszą być spełnione najwyższe wymagania. SCANGRIP 
to synonim najwyższej jakości produktów o optymalnej wydajności.

ROZWIĄZANIA 
OŚWIETLENIOWE 
ZAPEWNIAJĄCE WYSOKI 
POZIOM WYDAJNOŚCI
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Trwałość i funkcjonalność
Produkty firmy SCANGRIP przekonują swoim efektownym, ergonomicznym i 
funkcjonalnym wzornictwem, które stale udoskonalamy. Dzięki temu możemy 
regularnie zaskakiwać użytkowników naszych produktów różnymi innowacjami. 
Naszym celem jest stworzenie najlepszych lamp roboczych na świecie.
 
Lampy robocze SCANGRIP są trwałe i dostosowane do określonych zastosowań. 
Wszystkie produkty są solidne i przystosowane do pracy w wilgotnych i zanie-
czyszczonych warunkach, z którymi często stykają się profesjonaliści. Obudowy 
posiadają wysoki stopień ochrony IP, dzięki czemu nadają się do zastosowań 
niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. 

Rozszerzona gwarancja
Wszystkie lampy robocze produkujemy we własnych fabrykach i poddajemy je 
ścisłej kontroli jakości. Lampy SCANGRIP spełniają najwyższe wymagania jako-
ściowe i są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, co sprawia, że możemy 
zaoferować naszym klientom rozszerzenie gwarancji. Wszystkie lampy robocze 
SCANGRIP posiadają trzyletnią gwarancję. Bierzemy odpowiedzialność za pro-
dukty, które oferujemy. 

Zaprojektowane przez naszą firmę. Produkowane przez naszą firmę.
03



3
PATENT PROTECTED

warranty
years

Najwyższa jakość
Produkty SCANGRIP znane są na rynku z wysokiej jakości i najlepszego 
stosunku ceny do jakości. Stosujemy kompleksowe procedury kontroli 
jakości potwierdzone certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

Niepowtarzalne wzornictwo
Marka SCANGRIP jest doskonale rozpoznawana na rynku dzięki nie-
powtarzalnemu wzornictwu swoich produktów. W procesie tworzenia 
nowych, innowacyjnych produktów inspirujemy się duńską szkołą wzor-
nictwa, a idee czerpiemy z wielu gałęzi przemysłu. 

Wiodący producent w Europie
SCANGRIP oferuje najbardziej wszechstronną i kompletną gamę solid-
nych i funkcjonalnych lamp roboczych na rynku i jest wiodącym w Europie 
producentem lamp roboczych do zastosowań profesjonalnych.

Pionier na rynku
SCANGRIP jest pionierem w swojej branży i jest zawsze o krok przed kon-
kurencją w dziedzinie konstruowania nowego i innowacyjnego oświetlenia 
miejsca pracy w technologii LED.

Od 1906 roku
Od ponad 110 lat SCANGRIP produkuje najwyższej jakości narzę-
dzia ręczne dla przemysłu i sektora motoryzacyjnego.

// Znak "ORIGINAL SCANGRIP" stanowi gwarancję, że produkt został 
zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany przez firmę SCANGRIP 
oraz że jego wzór jest chroniony patentem europejskim.
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Seria MAG

Lampa do oświetlenia komory 
silnika LINE LIGHT 

Seria UNIFORM

Latarki czołowe

STATYWY I UCHWYTY

Seria SLIM

Lampa robocza Audio

Seria lamp ręcznych LINE LIGHT

Seria STAR

SCANGRIP – lampy robocze przyszłości

Seria FLASH LIGHTSeria NOVA

Dane techniczne

Seria LINE LIGHT
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MAG - najpopularniejsza lampa robocza w 
Europie - teraz jeszcze lepsza

// Powszechnie znana akumulatorowa lampa ręczna! Dzięki znacznie 
większej wydajności, ulepszonemu akumulatorowi i jeszcze większej 
liczbie funkcji lampa robocza MAG usprawnia pracę każdego warsz-
tatu.

Seria MAG obejmuje wydajne, uniwersalne lampy robocze o wszech-
stronnych możliwościach zastosowania - niezbędne wszystkim pro-
fesjonalnym użytkownikom!
 

• Większy strumień świetlny

• Lampa robocza i latarka w jednym

• Mocny zintegrowany magnes i chowane 
zaczepy do obsługi bez użycia rąk

• Nowa, regulowana bezstopniowo funkcja 
przyciemniania
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180o

MINI MAG 
€ 39,90
03.5403

MAG PEN 3 
€ 37,90
03.5116

MAG 
€ 52,90
03.5400

MAG PRO 
€ 64,90
03.5690

// Akumulatorowa lampa inspekcyjna  
MAG PEN 3 oferuje jeszcze więcej funkcji niż jej poprzednik. Większa moc 
lumenów zapewnia wydajne oświetlenie lampy głównej, jak i większą moc 
oświetlenia punktowego.

Kompaktowa budowa pozwala na oświetlenie najbardziej niedostępnych 
miejsc. Wbudowane magnesy w obrotowym klipsie i w podstawie umożliwiają 
ustawienie lampy w dowolnej pozycji. 

Lampa robocza 
z diodami 
LED SMD i 
oświetleniem 
punktowym 
o mocy 300 
lumenów

Lampa robocza 
z diodami LED 
COB i oświe-
tleniem punk-
towym o mocy 
600 lumenów

Lampa robocza z 
diodami LED COB i 
oświetleniem punk-
towym o mocy 150 
lumenów

Lampa robocza z diodami 
LED SMD i oświetleniem 
punktowym o mocy 80 
lumenów

Udoskonalona 
wersja   
2019

NOWO

// Udoskonalone i wydajniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej
Seria MAG to lampy robocze z diodami LED o dużej mocy i znacznie lepszej 
skuteczności świetlnej. 

// Uniwersalna lampa w stylowym wzornictwie
Cechą charakterystyczną ręcznych lamp MAG jest ergonomiczny uchwyt. 
Mocne wbudowane magnesy i chowane zaczepy umożliwiają montaż lampy 
praktycznie w każdym miejscu. Główkę lampy można odchylać w zakresie 180°.

// Bezstopniowe przyciemnianie
Nowa lampa MAG PRO, następca MAG 3, została wzbogacona o funkcję płyn-

nego przyciemniania z 10 % do 100 %. W porównaniu z poprzed-
nikiem MAG 3 strumień świetlny jest dwukrotnie mocniejszy, a 
stopień ochrony IP zwiększono do 54. Nowy projekt obudowy 
posiada wskaźnik stanu akumulatora z przodu lampy.

MAG - najpopularniejsza lampa robocza w 
Europie - teraz jeszcze lepsza

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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UNIFORM 
€ 87,90
03.5407

Lampa robocza z 
funkcją oświetlenia 
punktowego w gór-
nej części, o mocy 
do 500 lumenów

// Lampy najwyższej klasy

Firma SCANGRIP wprowadza zmodernizo-
wane i ulepszone wersje wszystkich lamp z 
serii UNIFORM. 

Diody COB LED zapewniają jasne i równo-
mierne oświetlenie i są idealnym rozwiąza-
niem dla wymagających zastosowań. 

Cała seria została również uaktualniona 
do stopnia ochrony IP65.

UNIFORM – wyjątkowo 
trwałe lampy robocze

Wyjątkowo wytrzymała lampa 
robocza
Seria UNIFORM oferuje wiele funkcji. Nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości: jak tylko wypróbujesz 
lampę roboczą SCANGRIP stanie się ona Twoim 
najlepszym narzędziem do pracy. Jest niezwykle 
wytrzymała i solidna. 

Wyświetlacz na przednim panelu informuje o stanie 
akumulatora. Dwustopniowy przełącznik:  
1 = 100 % skuteczności świetlnej, 2 = 50 % sku-
teczności świetlnej.

Smukła baza 
ładująca do łatwego 
montażu naścien-
nego

• Lampy robocze COB LED z akumulato-
rem 

• Całkowicie jednolite i wydajne  
oświetlenie 

• Niezwykle wytrzymałe i trwałe

• Ładowanie przez USB

• Wodoszczelność klasy IP65

8

3
PATENT PROTECTED

warranty
years



180o

13mm

UNIPEN 
€ 45,90
03.5420

MINIFORM 
€ 56,90
03.5404

SUPERFORM 
€ 61,90
03.5406

UV-FORM 
€ 74,90
03.5408

Kieszonkowa, niezwykle cienka 
lampa robocza z oświetleniem 
punktowym w górnej części o 
maks. mocy 200 lumenów 
Z wygodnym, ergonomicznym uchwytem i dwu-
stopniowym przełącznikiem

Lampa robocza o maks. 
mocy 150 lumenów z 
oświetleniem punkto-
wym w górnej części 
Mała i poręczna, z klipsem i dwu-
stopniowym przełącznikiem

UV-FORM to nowa lampa robocza LED z akumulatorem i mocną lampą UV 
w górnej części (1,8 W). To najwyższa klasa w zakresie wydajnych lamp UV. 
Połączenie uniwersalnej lampy roboczej i lampy UV sprawia, że specjalne 
lampy UV są zbędne.

Światło ultrafioletowe służy do wykrywania nieszczelności w systemach 
klimatyzacji. Nadaje się również do wykrywania nieszczelności w więk-
szych, złożonych systemach mrożąco-chłodzących, układach chłodzenia i 
pompach ciepła.

Solidna lampa robocza 
z przewodem o dłu-
gości 5 m  i mocą 750 
lumenów  
Przewyższająca tradycyjne 
lampy robocze

Możliwość odchylania główki lampy w zakresie 180°. Wbudowa-
ny silny magnes i zaczep do mocowania na pasie roboczym. 

Lampa robocza z 
oświetleniem UV (400 
nm) w górnej części, 
o maks mocy 250 
lumenów

Tylko
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// Firma SCANGRIP oferuje prawdziwie elastyczną i wielofunk-
cyjną lampę roboczą 3 w 1 do wszystkich zastosowań.

SLIM – jedyna taka dostępna na rynku
kompaktowa lampa robocza 3 w 1 

• 3 w 1: lampa inspekcyjna, lampa robocza i latarka w jednym

• Niezwykle wydajna o mocy do 500 lumenów, z funkcją latarki

• Niezwykle smukła i kompaktowa budowa

• Wbudowany silny magnes i zaczep umożliwiający ustawienie w 
dowolnej pozycji

• Dwa tryby oświetlenia (50 lub 100 %) pozwalające maksymalnie 
wydłużyć czas pracy

• Zasilanie akumulatorowe do 6 
godzin pracy

10
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270o

SLIM 
€ 76,90
03.5612

MINI SLIM
€ 61,90
03.5610

// Niezwykle cienka lampa inspekcyjna
Bardzo cienka, kompaktowa budowa o wysokości zaledwie 9 mm umożliwia 
kontrolę w najbardziej niedostępnych i ograniczonych miejscach. Dzięki temu 
lampa SLIM jest idealna do najbardziej wymagających i skomplikowanych 
zadań kontrolnych. 
 

// Lampa robocza w rozmiarze kieszonkowym 
Dwie nowe lampy SLIM mają całkowicie składany korpus. Po rozłożeniu lampę 
można używać jak tradycyjną lampę ręczną. Po złożeniu lampa SLIM mieści się 
w kieszeni, a jej niewielkie rozmiary pozwalają zabierać ją wszędzie ze sobą. 
 

// Funkcja latarki
Dzięki mocnemu oświetleniu punktowemu o mocy 100 lumenów lampa SLIM 
pełni funkcję latarki. Niepowtarzalna i dotychczas niespotykana funkcja lampy 
SLIM umożliwia stosowanie jej po złożeniu jako mocnej latarki z wygodnym i 
pewnym uchwytem.  

Tylko 9 mm.

Niezwykle cienka lampa 
inspekcyjna 3 w 1 z oświe-
tleniem punktowym o maks. 
mocy  200 lumenów

Niezwykle cienka lampa 
inspekcyjna 3 w 1 z oświe-
tleniem punktowym o maks. 
mocy  500 lumenów
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// Produkowane w Danii ręczne lampy inspekcyjne LINE LIGHT są 
doskonałym przykładem naszej zdolności do wyznaczania nowych 
standardów w zakresie oświetlenia LED. Przenośne lampy inspek-
cyjne przekonują połączeniem mocnego oświetlenia, trwałości i 
funkcjonalności.

• Mocna i wodoszczelna konstrukcja (IP65)

• Niezwykle smukła budowa (ø25 mm) umożliwiająca prace in-
spekcyjne w najbardziej niedostępnych miejscach

• Elastyczne możliwości ustawienia dzięki regulowanemu zacze-
powi z magnesem

• Elastyczny uchwyt typu „gęsia szyja” dostępny jako 
wyposażenie dodatkowe

BARDZO CIENKIE inspekcyjne lampy ręczne
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360� 360�

LINE LIGHT C+R
€ 99,90
03.5243

LINE LIGHT R 
€ 89,90
03.5244

Wyjątkowo smukłe wykonanie o średnicy 
zaledwie 25 mm umożliwia oświetlanie 
nawet trudno dostępnych i niewielkich
obszarów.

Inspekcyjna lampa 
robocza DUAL SYSTEM 
z oświetleniem punkto-
wym w górnej części o 
maks. mocy  
600 lumenów

Akumulatorowa inspek-
cyjna lampa robocza z 
oświetleniem punkto-
wym o maks. mocy 
400 lumenów 

Obie lampy są dostarczane z ruchomym 
zaczepem, klipsem i magnesem
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LINE LIGHT - lampa do 
oświetlenia komory silnika

• Zwiększone natężenie światła (1000 lumenów)

• Pyło- i wodoszczelna konstrukcja (IP65)

• Wyjątkowo smukła i kompaktowa

• Niezwykle lekka o wadze mniej niż 1000 g

• 2 tryby oświetlenia (50 lub 100%) pozwalające 
maksymalnie wydłużyć czas pracy

// Lampa do oświetlenia komory silnika przekonuje swoimi właści-
wościami 

DUAL SYSTEM to nowe, inteligentne i innowacyjne 
rozwiązanie w zakresie oświetlenia.   
Nowa LAMPA BONNET LIGHT jest wyposażona w 
rozwiązanie DUAL SYSTEM, co oznacza, że może być 
zasilana zarówno przez akumulator, jak i 5-metrowy 
przewód, oferując nieograniczone możliwości zasto-
sowania. Przełączanie jest szybkie i łatwe: wystarczy 
podłączyć lub odłączyć przewód zasilający.
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360� 360�
ZACZEPY 
€ 10,90
03.5312

RAMIĘ TYPU
GĘSIA SZYJA
€ 29,90
03.5218 

RAMIĘ TYPU 
GĘSIA SZYJA
 € 24,90
03.5219 

LINE LIGHT BONNET C+R 
€ 169,90
03.5240 

Lampa BONNET LIGHT może być używana jako światło robocze w kabinie pasażerskiej. W tym celu 
lampa mocowana jest do uchwytu teleskopowego lub do przedniej szyby za pomocą elastycznego 
ramienia i przyssawki.

Dla lampy LINE LIGHT dostępnych jest kilka opcji wyposażenia dodatkowego.

// ELASTYCZNE uchwyty

20-centymetrowe, 
elastyczne ramię z
zaciskiem i przyssawką 
 
Ø 60

20-centymetrowe, 
elastyczne ramię z 
zaciskiem i magnesem 
 
Ø 60

Regulowany zaczep
z zaciskiem i magnesem

// Oświetlenie całej komory silnika
Lampa BONNET LIGHT oferuje niezwykle jasne i mocne oświetlenie całej komory 
silnika. Lampa wyposażona jest w regulowany uchwyt teleskopowy z wyściełanymi 
końcówkami zaczepów. 
 
Można ją bezpiecznie przymocować do pojazdu bez ryzyka zarysowania karoserii. 
Kompaktowy uchwyt nie zajmuje dużo miejsca podczas przechowywania.

Po odłączeniu przewodu  
BONNET LIGHT może być 
również stosowana jako duża 
lampa inspekcyjna.

( 1,2 - 1,7 m )
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LATARKI CZOŁOWE 
dla profesjonalistów
//  Innowacyjne latarki robocze dla profesjonalnych użytkowników

• Oświetlenie całego miejsca pracy

• Możliwość wielokrotnego ładowania

• Długa żywotność

• Prosta obsługa

• Czujnik z bezdotykowym włącznikiem/wyłącznikiem

W odróżnieniu od pozostałych latarek czołowych emitujących tylko 
ograniczoną wiązkę światła nowe latarki czołowe I-VIEW i ZONE po-
wstały z myślą o kompleksowym oświetleniu całego miejsca pracy. 

Jasne i równomierne oświetlenie jest możliwe dzięki nowoczesnej tech-
nologii COB LED i zoptymalizowanemu rozpraszaniu światła. 

Korzyść jest oczywista: użytkownik nie musi już tak często obracać gło-
wą podczas pracy, aby widzieć cały obszar roboczy.
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ZONE 
€ 39,90
03.5426

I-VIEW  
€ 71,90
03.5026

// Akumulatorowa latarka czołowa ZONE
Podobnie jak I-VIEW, latarka ZONE została zaprojektowana do optymalnego 
oświetlenia całego obszaru roboczego.  

Wytrzymała latarka ZONE, ważąca zaledwie 84 g, jest przeznaczona do użytku 
profesjonalnego. Dzięki swojej bardzo atrakcyjnej cenie ZONE stanie się 
niewątpliwie kolejnym bestselerem firmy SCANGRIP. Skuteczność świetlna 
latarki ZONE została zwiększona odpowiednio do 75 i 150 lumenów.

// Akumulatorowa latarka czołowa I-VIEW z 
bezdotykowym wyłącznikiem
Latarka czołowa I-VIEW wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię 
akumulatorową odznaczającą się wyjątkowo długim czasem pracy.  Po aktywo-
waniu trybu czujnika wystarczy ruch ręki przed latarką I-VIEW, aby ją włączyć 
lub wyłączyć.  
 
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania. Odporny na 
zużycie pasek z materiału z możliwością regulacji. Wąska, wytrzymała latarka 
jest pyło- i wodoszczelna (IP65) i wyjątkowo lekka (120 g). Nowa wersja I-VIEW 
generuje strumień świetlny o natężeniu 125 lub 250 lumenów.

STANDARDOWA 
LATARKA CZOŁOWA

LATARKA CZOŁOWA 
I-VIEW i ZONE

2 tryby pracy:  
Tryb 1 = 50% natężenia światła 
Tryb 2 = 100% natężenia  światła
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NIGHT VIEW – do prac w ciemnościach

• Zaprojektowana z myślą o pracy w ciemnościach

• Latarka akumulatorowa z czujnikiem bezdotykowym

• Zapewnia oświetlenie całego obszaru roboczego

• Trwała, wytrzymała i wodoodporna

• Łatwe przełączanie między normalnym, białym i 
czerwonym światłem LED  

// Nowa latarka czołowa, która zapewnia światło w nocy

18
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632nm

Red

6500K

White

2 COLOUR LIGHT

NIGHT VIEW  
€ 79,90
03.5438

// Możliwość przełączenia pomiędzy światłem białym i 
czerwonym
Światło czerwone nadaje się do pracy w nocy, ponieważ tylko w niewiel-
kim stopniu obciąża oko i nie przeszkadza w adaptacji oka do widzenia w 
ciemności. 
 
Czerwone światło sprawdza się najlepiej w wojsku do czytania map pod-
czas nocnych manewrów, ale jest również wykorzystywane do zastosowań 
cywilnych.  Np. na statkach i instalacjach morskich. Czerwone światło 
jest w szczególności przydatne na pomostach nawigacyjnych, ponieważ 
pozwala na pracę przy stanowisku kontrolnym w nocy.   Latarki czołowe 
emitujące czerwone światło przydatne są także ochroniarzom do pracy w 
ciemnym otoczeniu w nocy. 
 

// Najnowsza technika oświetleniowa
Latarka NIGHT VIEW oferuje niezwykle jasne i równomierne oświetlenie 
całego pola widzenia.  Dzięki temu nie zachodzi potrzeba obracania głowy, 
co byłoby konieczne w przypadku pozostałych latarek czołowych emitują-
cych tylko ograniczoną wiązkę światła. 
 
Latarka NIGHT VIEW wyposażona jest w najnowszą technologię akumu-
latorów zapewniającą bardzo długi czas pracy i wyznacza zupełnie nowe 
standardy w zakresie profesjonalnego oświetlenia roboczego. 
 
Po uruchomieniu trybu czujnika wystarczy ruch ręki przed latarką NIGHT 
VIEW, aby w łatwy sposób włączyć i wyłączyć ją, nawet w grubych rękawi-
cach.

Zapewnia widzenie nawet w nocy

LATARKA 
CZOŁOWA
STANDARD

LATARKA 
CZOŁOWA

NIGHT VIEW

NOWOŚĆ

NIGHT VIEW – do prac w ciemnościach
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SOUND LED S – lampa robocza audio

// Mała lampa robocza audio o mocy 600 lumenów
z wbudowanym głośnikiem

• Możliwość bezprzewodowego odtwarzania muzyki

• Smukła i kompaktowa konstrukcja 

• Wytrzymała i wodoodporna (IP65)

• Elastyczna podstawa z silnym magnesem 
zapewniająca możliwość dowolnego ustawienia lampy
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WIRELESS 

SOUND LED  S  
€ 119,90
03.5900

Podstawa z wbudowanym magnesem

// Akumulatorowa lampa robocza audio

Dzięki najnowocześniejszej technologii COB LED lampa SOUND LED 
S gwarantuje wysoką skuteczność świetlną zapewniając jednolite 
oświetlenie. Mała i wytrzymała, przenośna lampa robocza jest zawsze 
pod ręką. 

SOUND LED S umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki w dowol-
nym miejscu na urządzeniach przenośnych. 

Elastyczna podstawa z mocnym magnesem pozwala na umieszczenie 
lampy w dowolnym miejscu umożliwiając uzyskanie dowolnego kąta 
oświetlenia. Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65) może być stosowana 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. 

MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEGO 
ODTWARZANIA MUZYKI

NOWOŚĆ
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//STAR to brakujące ogniwo pomiędzy lampą roboczą a reflek-
torem budowlanym. Nowa, wielofunkcyjna lampa robocza, której 
zastosowanie nie zna granic! 

 • Oświetlenie o mocy 1000 lumenów

• Zasilanie akumulatorowe do 5 godzin pracy

• Wodoszczelność klasy IP65

• Ergonomiczna konstrukcja gwarantująca wygodny i pewny 
chwyt 

• Elastyczna rękojeść zapewniająca idealne ustawienie i wiele 
możliwości zastosowania

• Wytrzymała rękojeść z wbudowanym magnesem 

• Bezpośredni montaż na statywie SCANGRIP

• Wytrzymała, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa 
sztucznego

• Wbudowany powerbank

STAR – lampa robocza i reflektor 
w jednym
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STAR 
€ 99,90
03.5620

// Wielofunkcyjna lampa robocza
Lampa STAR jest najbardziej uniwersalną wśród lamp roboczych. Ergonomicz-
na konstrukcja umożliwia jej użytkowanie w funkcji lampy ręcznej. Po wycią-
gnięciu uchwytu lampę można stosować jako szperacz.

// Praktyczny reflektor
Dzięki wyjątkowo wysokiej skuteczności świetlnej lampa STAR nadaje się rów-
nież do oświetlania większego obszaru roboczego pomimo swoich niewielkich 
wymiarów. Uchwyt przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na statywie 
SCANGRIP.

// Elastyczność ustawień
Dzięki elastycznemu uchwytowi lampę STAR można ustawić w dowolnym poło-
żeniu w celu uzyskania optymalnego kąta oświetlenia. Blokowany w ustalonej 
pozycji uchwyt pełni funkcję wieszaka. Dzięki mocnemu magnesowi wbudowa-
nemu w uchwyt lampę STAR można ustawiać w różnych pozycjach na dowolnej 
metalowej powierzchni.

// Funkcja powerbank
Wbudowany powerbank z gniazdem USB do 
ładowania urządzeń przenośnych.

 Elastyczność ustawień

Mocowanie lampy 
bezpośrednio na 
STATYWIE 
SCANGRIP do 
wysokości 3 m

Ręczna lampa robocza

23



• Solidne i trwałe lampy robocze do CIĘŻKICH PRAC

• Niezwykle mocne oświetlenie do 10000 lumenów

• 5-stopniowa funkcja przyciemniania

• Wodoszczelność klasy IP67 umożliwia stosowanie 
we wszystkich warunkach pogodowych

• Statywy i uchwyty zapewniające elastyczność 
zastosowania

NOVA – najlepsze na świecie lampy 
robocze dla profesjonalistów
// Lampy robocze SCANGRIP NOVA są najlepszymi, najbardziej 
wydajnymi i wytrzymałymi lampami roboczymi COB LED 
dostępnymi na rynku. Zamontowane na stałe spełniają swoją funk-
cję bez przerwy. Podobnie jak wszystkie nasze wysokowydajne 
lampy robocze posiadają rozszerzoną 3-letnią gwarancję.
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// Lampy robocze NOVA do wszystkich zadań  
Seria NOVA oferuje największą na świecie gamę wytrzymałych lamp rob-
oczych. Po prostu wybierz swój ulubiony model lamp NOVA. I zdecyduj, czy 
Twoja NOVA ma być przenośna, zasilana akumulatorem, zestawem akumula-
torów czy przewodem.  
 

// Wyjątkowa trwałość  
Wszystkie lampy NOVA są wykonane z wyjątkowo wytrzymałego i odpornego 
na uderzenia odlewu aluminiowego. Konstrukcja odporna na trudne, wilgotne 
warunki pracy, do profesjonalnych zastosowań, nadaje się nawet do pracy na 
zewnątrz w każdych warunkach pogodowych, ponieważ jest całkowicie wodoo-
dporna (IP67).  
 

// Zaprojektowana do wydajnej pracy w warsztacie  
Diody LED COB (chip on board) zapewniają uniwersalne i równomierne światło, 
które przy niemalże dziennej temperaturze barwowej jest szczególnie odpo-

wiednie dla lamp roboczych. Funkcja przyciemniania umożliwia wybór spośród 
pięciu różnych trybów oświetlenia.

// Modele z serii NOVA

Lampa z akumulatorem,  
rozwiązaniem DUAL SYSTEM 
i SCANGRIP POWER SOLUTION 

 Lampa przenośna z aku-
mulatorem

Lampa z akumulatorem 
i rozwiązaniem DUAL 
SYSTEM

Lampa zasilana za 
pomocą kabla

Elastyczne możliwości ustawień

Smukła konstrukcja

Wytrzymałe lampy 
robocze do CIĘŻKICH PRAC

25



NOVA R – przenośna ręczna lampa 
akumulatorowa 

• Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED o całkowitej 
mocy do 1500 lumenów

• Niezwykle smukła i kompaktowa budowa

• Przystosowana do CIĘŻKICH PRAC

• Elastyczność ustawień

• Uchwyt i podstawa z wbudowanym magnesem

• Wbudowany powerbank

// NOVA R – lampa ręczna zasilana akumulatorem, z funkcją przyciemni-
ania, powerbank USB, wbudowanym uchwytem magnetycznym i oświe-
tleniem o maks. mocy1500 lumenów.

26
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NOVA R 
€ 104.90 
03.5439

Lampa ręczna zasilana akumula-
torowo, z funkcją przyciemniania, 
powerbankiem zasilanym poprzez 
USB, o maks. mocy 1500 lumenów.

// Przenośna lampa robocza  

Lampa NOVA R to uniwersalna lampa robocza dla 
profesjonalistów.

Niezwykle smukła, poręczna i kompaktowa, emitująca 
intensywny strumień świetlny.  

Funkcja przyciemniania umożliwia wybór spośród pięciu różnych trybów oświetlenia. 

NOVA R można z łatwością przenosić, a ergonomiczna konstrukcja uchwytu gwaran-
tuje pewny chwyt. Dwa silne wbudowane magnesy zapewniają elastyczne możliwości 
montażu.

Elastyczny wspornik ułatwia ustawienie lampy w celu uzyskania optymalnego kąta 
oświetlenia. Uchwyt przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na statywie 
SCANGRIP lub na rusztowaniu. 

Dzięki unikalnej i nowoczesnej technologii COB LED NOVA R oferuje wyjątkowo 
wysoką skuteczność świetlną i równomierne oświetlenie.  

Obudowa wykonana z aluminium for-
mowanego wtryskowo jest niezwykle 
wytrzymała i odporna na silne wstrząsy, 
uderzenia i wibracje.  

Lampa NOVA R oferuje dodatkową funk-
cję w postaci wbudowanego powerbanka 
zasilanego poprzez USB do ładowania 
urządzeń przenośnych. 
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NOVA – najbardziej wytrzymałe lampy 
robocze na świecie

// Seria NOVA firmy SCANGRIP to najlepsza, najbardziej wydajna i 
wytrzymała seria lamp roboczych COB LED na rynku.  
 
Lampy te są przeznaczone do najbardziej wymagających zadań w 
trudnych warunkach pracy.

• Modele zasilane akumulatorowo z zaawansowanym  
rozwiązaniem DUAL SYSTEM

• Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora i pozos-
tałego czasu pracy

• Zintegrowany uchwyt do przenoszenia

• Aplikacja BLUETOOTH sterująca oświetleniem dla 
NOVA 10K
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NOVA 5K C+R 
€ 229,90
03.5443 

Lampa robocza z rozwiąza-
niem DUAL SYSTEM, o maks. 
mocy 5000 lumenów

Lampa robocza z rozwiąza-
niem DUAL SYSTEM, o maks. 
mocy 3000 lumenów

NOVA 3K C+R 
€ 189,90
03.5441 

// Zasilane przewodowo lamy robocze NOVA   
Seria NOVA obejmuje 3 modele oferujące niezwykle mocne oświetlenie. Strumień świetlny 
o mocy ponad 10000 lumenów sprawia, że lampa NOVA 10K jest najpotężniejszą lampą 
roboczą SCANGRIP na rynku i nadaje się do najbardziej wymagających zadań w każdym 
środowisku pracy. 

Dzięki wbudowanemu sterowaniu oświetleniem za pomocą BLUETOOTH można jednocze-
śnie obsługiwać do czterech lamp roboczych. Sterowanie oświetleniem umożliwia włącza-
nie/wyłączanie i ustawianie strumienia świetlnego w zależności od konkretnego zadania. 
Aplikacja BLUETOOTH sprawdza się doskonale w przypadku, gdy dostęp do jednej lub więcej 
lamp jest utrudniony, np. po zamocowaniu na statywie SCANGRIP TRIPOD.

NOVA 5K 
€ 139,90
03.5442 

NOVA 10K 
€ 249,90
03.5444

NOVA 3K 
€ 119,90
03.5440 
Lampa robocza z przewodem 
o długości 5 m, o maks. mocy 
3000 lumenów

Lampa robocza z przewodem 
o długości 5 m, o maks. mocy 
5000 lumenów

Lampa robocza z bezprzewodo-
wym sterowaniem oświetleniem 
i przewodem o długości 5 m, o 
mocy maks. 10000 lumenów

// Opracowana z myślą o zastosowaniu w każdym warsztacie  
Funkcja przyciemniania umożliwia wybór spośród pięciu różnych trybów 
oświetlenia. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia lampę 
można z łatwością wszędzie zabrać ze sobą. Elastyczny wspornik służy do 
zawieszenia oprawy lub do regulacji żądanego kąta oświetlenia.  Wspornik 
został zaprojektowany do bezpośredniego montażu na statywie SCANGRIP 
TRIPOD. 

// Zasilane akumulatorowo lampy NOVA 
Lampa NOVA z unikalnym rozwiązaniem DUAL SYSTEM oferuje zarówno pracę z zasilaniem 
poprzez przewód, jak i akumulator, co daje nieograniczone możliwości zastosowania. Roz-
wiązanie DUAL SYSTEM zostało ulepszone tak, aby szybciej i łatwiej można było podłączyć 
przewód. Modele zasilane akumulatorowo są również dostarczane z przyjaznym dla użyt-
kownika wyświetlaczem informującym o pojemności i żywotności akumulatora.

STEROWANIE 
OŚWIETLENIEM
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Niezawodne oświetlenie w ciemności

// SCANGRIP z dumą prezentuje najpotężniejsze i najbardziej 
wytrzymałe lampy robocze na świecie z nowym opatentowa-
nym systemem akumulatorów SPS - lampy SCANGRIP POWER 
SOLUTION zapewniające nieograniczony dostęp do światła.

• Rozwiązanie DUAL SYSTEM 2 w 1 z wymiennym akumula-
torem - praca z akumulatorem lub bezpośrednie podłączenie 
do zasilania. 

• Zintegrowany akumulator zapasowy: lampa pracuje do go- 
dziny z mocą 1000 lumenów - bez akumulatora, bez przewodu 
zasilającego

• Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora i pozostałego 
czasu pracy

• Sterowanie oświetleniem za pomocą BLUETOOTH z  
jeszcze większą liczbą funkcji

NOVA SPS – nowy, przełomowy 
asortyment lamp roboczych

Wbudowany powerbank USB
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NOVA 6 SPS 
€ 299,90
03.6001

NOVA 4 SPS 
€ 249,90
03.6000 

NOVA 10 SPS 
€ 379,90
03.6002

•   5 poziomów jasności (10 do 100%)

•   włącznik/wyłącznik

•   oznaczenie poszczególnych lamp

•   możliwość zaprogramowania kodu PIN

•   wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

•   możliwość sterowania maks. 4 lampami

Aplikacja umożliwiająca sterowanie 
oświetleniem poprzez BLUETOOTH

Lampa robocza z SPS i BLUE-
TOOTH o maks. mocy 10.000 
lumenó. 
Z wymiennym akumulatorem i 
ładowarką.

Lampa robocza z SPS i BLUE-
TOOTH o maks. mocy 4.000 
lumenów. 
Z wymiennym akumulatorem i 
ładowarką.

Lampa robocza z SPS i BLUETOOTH  
o maks. mocy 6.000 lumenów. 
Z wymiennym akumulatorem i 
ładowarką.Niezawodne oświetlenie w ciemności

Ładowarka może być używana 
bezpośrednio do zasilania lampy 

Wymiana akumulatora Ładowanie wymiennego akumulatora

// SCANGRIP POWER SOLUTION  
Wykorzystując najnowszą, wysokowydajną technologię akumulatorów opraco- 
waliśmy innowacyjne, elastyczne i niezawodne zasilanie. Unikalną, opatentowaną 
koncepcję, która oferuje nieograniczony dostęp do światła, nazwaliśmy SCANGRIP 
POWER SOLUTION.  

Wystarczy włożyć nowy w pełni naładowany akumulator i kontynuować pracę 
podczas ładowania drugiego, albo po prostu podłączyć ładowarkę bezpośrednio 
do lampy roboczej. Wbudowany akumulator wymienny niezawodnie zapobiega 
niespodziewanej przerwie w dostawie światła.
 

// Niezawodne oświetlenie w ciemności   
Dzięki nowemu systemowi SPS zawsze masz dostęp do światła i nigdy nie jesteś w 
ciemności. Nawet jeśli w pobliżu nie ma zasilacza, SPS zapewnia dostęp do światła, 
aby umożliwić wykonanie bieżących zadań.  SPS oferuje absolutną swobodę, elas-
tyczność i maksymalną wydajność pracy.

Kompatybilna z iPhone'em 5 lub Androidem 5.0 lub 
wyższymi modelami. Aplikacja jest dostępna w AppStore 
lub można ją pobrać ze strony scangrip.com.

Wbudowany powerbank USB

NOWOŚĆ
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STATYWY i UCHWYTY
// Do bezpośredniego montażu lamp roboczych 
NOVA i STAR bez dodatkowego uchwytu. 
Wykonane z wytrzymałej malowanej proszkowo sta-
li, nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.
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UCHWYT DO RUSZTOWAŃ 
€ 29,90
03.5341

STATYW  NA KÓŁKACH 
€ 109,90
03.5433

UCHWYT PODWÓJNY 
€ 24,90
03.5308

SCANGRIP  TRIPOD 
€ 99,90
03.5431

UCHWYT MAGNETYCZNY  
€ 29,90
03.5390

UCHWYT MAGNETYCZNY- duży 
€ 49,90
03.5391

Do elastycznego montażu dużych 
lamp roboczych NOVA 10 K, NOVA 
6 SPS i NOVA 10 SPS na wszyst-
kich powierzchniach magnetycz-
nych.

Główka z przyspawa-
nym gwintem stalo-
wym 10 mm

Niezawodny system bloko-
wania 360°

1,
35

m
 - 

3m

// Statyw o wysokiej stabilności
SCANGRIP TRIPOD jest nieodzowną pomocą przy instalacji lamp stacjonar-
nych do ukierunkowanego oświetlenia obszaru roboczego. Możliwość bez-
stopniowej regulacji na wysokość od 1,35 do 3 metrów. Lampę można szybko 
dostosować do żądanej wysokości roboczej. 

Dzięki swojej solidnej konstrukcji statyw jest stabilny także w pozycji wysunię-
tej. Bezpieczeństwo można dodatkowo zwiększyć mocując przewód zasilający 
do zacisków na nogach statywu.
 

// Statyw na kółkach do instalacji ruchomych  
STATYW NA KÓŁKACH SCANGRIP został zaprojektowany do mobilnej insta-
lacji lampy roboczej w warsztacie. Dzięki niemu nie trzeba przenosić ciężkich 
lamp, ponieważ można je łatwo przesunąć w potrzebne miejsce. Po zakończe-
niu prac stojak można łatwo i szybko odstawić.

STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP ma regulowaną wysokość (od zaledwie 0,7 
m do 1,9 m), co zapewnia pełną elastyczność ustawienia lampy na wymaganym 
poziomie. Trzy wytrzymałe kółka z łatwością obracają się nawet na nierównym 
podłożu. Dwa z nich można zablokować, aby ustawić stojak w odpowiednim 
położeniu.

Elastyczność ustawień
lampy roboczej na dowolnej
 powierzchni magnetycznej

Do elastycznego montażu na rusztowa-
niach, prętach i innych profilach okrągłych 
(Ø 40 - 50 mm).

Podwójny uchwyt na dwie lampy 
NOVA i STAR  

NOWOŚĆ
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FLASH PEN
€ 27,90
03.5110

FLASH 300 
€ 59,90
03.5107

FLASH 100 
€ 34,90
03.5105

FLASH 200 
€ 52,90
03.5106

FLASH MINI 
€ 7,90
03.5102

Bardzo mała latarka o mocy 50 
lumenów, 12 szt. w ekspozytorze 
sprzedażowym

Funkcja ogniskowej z kątem wiązki od 10° do 70°. Modele FLASH 
100, 200 i 300 są dostarczane z paskiem na nadgarstek i praktycz-
nym nylonowym pokrowcem.

// Mocna i jasna latarka kieszonkowa zasilana bateriami alkalicznymi 

Seria FLASH

Latarka kieszon-
kowa o mocy 200 
lumenów

Latarka w for-
mie długopisu, 
100 lumenów

Latarka kieszon-
kowa o mocy 130 
lumenów

Latarka kieszon-
kowa o mocy 300 
lumenów
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FLASH 200 R
€ 59,90
03.5126

FLASH PEN R
€ 39,90
03.5120

FLASH 12V
€ 29,90
03.5124

FLASH 400 R
€ 79,90
03.5128

Seria  FLASH R

• Możliwość ładowania przez kabel USB
• Solidna, trwała obudowa aluminiowa
• Funkcja ogniskowej z kątem wiązki od 10° do 70°
• FLASH 200 R i 400 R z silikonowym paskiem na nadgar-

stek i praktycznym nylonowym pokrowcem na pasek
• Łatwa wymiana baterii

Akumulatorowa latarka kieszonkowa
Kieszonkowa latarka FLASH 12V jest zaprojektowana 
do łatwego ładowania bezpośrednio przez gniazdo 
zapalniczki w samochodzie bez potrzeby używania 
ładowarki, kabla lub baterii!

Latarka FLASH 12V wyposażona jest w uchwyt 
zapewniający pewniejszy chwyt. Uchwyt można łatwo 
zdemontować na czas ładowania.

Akumulatorowa 
latarka w kształcie 
długopisu o mocy 
200 lumenów

Akumulatorowa 
latarka w kształcie 
długopisu o mocy 
130 lumenów

Akumulatorowa 
latarka w kształcie 
długopisu o mocy 100 
lumenów

Kieszonkowa latarka 
akumulatorowa o 
mocy 400 lumenów

// Wytrzymałe i jasne latarki akumulatorowe 
najwyższej jakości
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• ”Niezniszczalna" — wyjątkowo  
wytrzymała i odporna na wstrząsy

• Wodoodporna oraz wytrzymała na  
wilgoć i zanieczyszczenia w  
warunkach warsztatowych

• Niskonapięciowa 24 VDC

• Żywotność diod LED  do  
100 000 godzin

• Wyprodukowana w Danii

// LINE LIGHT to elastyczne rozwiązanie oświet-
leniowe o uniwersalnym zastosowaniu zaprojek-
towane do użytku wszędzie tam, gdzie potrzebne 
jest mocne, wydajne i skoncentrowane oświetlenie 
miejsca pracy.

LINE LIGHT – unikatowa kon-
cepcja oświetlenia
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IP67 1:1KĄT 
WIĄZKI

// Jasne oświetlenie dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz

Dzięki wbudowanemu pryzmatowi oświetlenie LINE LIGHT koncentruje wiązkę świa-
tła w kącie 75°, zapewniając niezwykle jasne i mocne oświetlenie określonego miejsca 
pracy. Nowe oświetlenie nie oślepia podczas pracy, a samą oprawę można obracać w 
celu dostosowania kąta oświetlenia.

// Innowacyjna technologia LED
Seria LINE LIGHT wykorzystuje nowoczesną technologię LED. Lampy robocze tej serii 
oferują prawie dwukrotnie lepsze oświetlenie niż zwykłe świetlówki 36 W. 
Jakość światła jest niezwykle wysoka i przypomina światło dzienne pozwalające opty-
malnie rozpoznawać barwy, cienie i inne szczegóły produktów. Ponadto jednorodne i 
niemigające oświetlenie bez efektu stroboskopowego minimalizuje ryzyko wypadków.

// Wyjątkowa trwałość

Oświetlenie LINE LIGHT jest wykonane z zamkniętego, „niezniszczalnego”, wytła-
czanego profilu akrylowego,  który sprawia, że konstrukcja jest wyjątkowo mocna i 
odporna nawet na silne wstrząsy, uderzenia i drgania spowodowane pracą maszyn 
przemysłowych. Lampy LINE LIGHT nadają się do zastosowań w trudnym, mokrym i 
zabrudzonym środowisku pracy oraz są odporne na działanie olejów i chemikaliów. 
Klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na pył i wodę. Lampy LINE LIGHT są 
całkowicie bezobsługowe.

// Zmniejszone zużycie energii

Oświetlenie LINE LIGHT zużywa tylko połowę energii elektrycznej w porównaniu do 
tradycyjnych lamp świetlówkowych, co przynosi znaczące oszczędności.

// Regulacja jasności
Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 1-100 % umożli-
wia indywidualne ustawienie jasności w zależności od stanowi-
ska pracy. 
Modele LINE LIGHT 2-POST i LINE LIGHT 4 wyposażone są fa-
brycznie w regulator jasności. Do innych lamp roboczych z serii 
LINE LIGHT można dodatkowo dokupić regulator jasności.

 
 SMUKŁA 

BUDOWA  
Ø 25 mm

ULTRA 
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LINE LIGHT 2-KOLUMNOWE 
€ 399,90
03.5225

• Pasuje do wszystkich podnośników 
2-kolumnowych i wszelkiego rodzaju 
mobilnych podnośników kolumnowych

• Zaprojektowana do montażu na istnie-
jących podnośnikach

• Integralna część podnośnika

• Łatwy montaż

• Brak konieczności nawiercania kon-
strukcji

• Z funkcją przyciemniania

Uniwersalne oświetlenie LINE LIGHT 2-POST jest za-
wsze pod ręką i gotowe do użycia w każdej chwili. 
 
Moduł oświetleniowy można umieścić w dowolnym miej-
scu pod samochodem przy użyciu magnesów i przesunąć 
do miejsca naprawy. 

Dzięki 5-metrowemu, spiralnemu przewodowi lampę 
można łatwo stosować wokół całego pojazdu albo użyć 
do oświetlenia samej komory silnika bądź nadkola.

ELASTYCZNY UCHWYT MAGNETYCZNY

LINE LIGHT - rozwiązanie oświetle- 
niowe dla podnośników 2-kolumnowych 
i mobilnych podnośników kolumnowych
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LINE LIGHT 4 
€ 999,90
03.5201

LINE LIGHT 2 
€ 389,90
03.5202

LINE LIGHT 1
€ 239,90
03.5203

LINE LIGHT 6 
€ 1499,90
03.5200

 
// Kompaktowa konstrukcja
Lampa LINE LIGHT zapewnia oświetlenie całego podwozia. Natę-
żenie oświetlenia jest prawie dwukrotnie wyższe niż w przypadku 
tradycyjnych świetlówek o mocy 36 W. Smukła i kompaktowa kon-
strukcja pozwala na pracę podnośnika w pełnym zakresie.

// Łatwa samodzielna instalacja
Niskonapięciowa lampa LINE LIGHT (24 V DC) może być w łatwy 
sposób zainstalowana samodzielnie. W każdym zestawie dostar-
czane są podstawowe elementy mocujące, zasilacz i przewód. 
Wstępnie skonfigurowane zestawy LINE LIGHT są uniwersalne i pa-
sują do większości 4-kolumnowych podnośników samochodowych 
niezależnie od ich producenta.

Oświetla bez oślepiania w czasie 
pracy. Nowe oświetlenie nie oślepia 
podczas pracy, a samą oprawę moż-
na obracać w celu dostosowania 
kąta oświetlenia. 

Kąt wiązki 75°

PODNOŚNIKI  
4-KOLUMNOWE

• Niezwykle mocne oświetlenie obszaru roboczego

• Poprawia efektywność i warunki pracy

• Oświetla bez oślepiania w czasie pracy

• Regulowany kąt oświetlenia

Przykład rozwiązania LINE LIGHT 6 
montowanego dla mechanika w samochodach 
ciężarowych

1 kompletny moduł oświetlenio-
wy (1630 mm) z zasilaczem (25 
W), przewodem i uchwytem, o 
mocy 1400 lumenów

2 kompletne moduły oświetlenio-
we (1234 mm i 1000 lumenów) z 
zasilaczem (80 W), przewodem i 
uchwytem

4 kompletne moduły oświetlenio-
we (1630 mm i 1400 lumenów) z 
zasilaczem (80 W), przewodem, 
uchwytem i funkcją PRZYCIEM-
NIANIA

6 kompletnych modułów oświe-
tleniowych (1630 mm i 1400 
lumenów) z dwoma zasilaczami (80 
W), przewodem i uchwytem

LINE LIGHT  - rozwiązanie dla 
podnośników samochodowych
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LINE LIGHT 75 
€ 119,90
03.5221

LINE LIGHT 120 
€ 199,90
03.5222

LINE LIGHT 160 
€ 229,90
03.5223

LINE LIGHT 200 
€ 269,90
03.5224

Moduły oświetleniowe LINE LIGHT są dostępne w różnych długościach. Mogą 
być używane niezależnie lub podłączone szeregowo. 

Moduły oświetleniowe można łączyć w zależności od indywidualnego zapo-
trzebowania.

ELASTYCZNE  moduły oświetleniowe do 
instalacji indywidualnych

// Elastyczność dostosowana do Twoich potrzeb
Wystarczy połączyć moduły oświetleniowe z zasilaczami, przewodami 
i uchwytami. Skorzystaj  z naszej oferty uchwytów i dostosuj moduły 
oświetleniowe dokładnie do swoich potrzeb.

ZAPROJEKTUJ 
SAM

Moduł oświetleniowy 
838 mm  o mocy 550 lu-
menów

Moduł oświetleniowy 
1234 mm  o mocy 900 lu-
menów

Moduł oświetleniowy 
1630 mm o  mocy 1300 lu-
menów

Moduł oświetleniowy 
2027 mm  o mocy 1600 lu-
menów

40
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MAG PEN 3 MINI MAG MAG MAG PRO

Kod artykułu 03.5116 03.5403 03.5400 03.5690

Źródło światła
7 SMD-LED

Źródło punktowe: 1 x CREE 
XP-G2 R5

 COB-LED
Źródło punktowe: wysokowydajne 

diody LED

 10 diod LED SMD
Źródło punktowe: wysokowydajne 

diody LED

 COB LED
Źródło punktowe: wysokowydajne 

diody LED

Strumień świetlny, lumen 80 punktów: 60 150 punktów: 75 150-300 punktów: 80 60-600 punktów: 150

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 110 punktów: 1500 300 punktów: 1000 250-500 punktów: 850 90-900 punktów: 2000

Regulowany strumień świetlny Nie Nie Nie Regulacja płynna

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80  Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy 
CCT

6000 K 6000 K 6000K 6000K

Czas pracy, godz. Maks. 2 Maks. 4 Maks. 5 Maks. 15

Czas ładowania, godz. 1,5 3 4 4

Źródło zasilania
 Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 

/ 750 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 

/ 1200 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 

2200 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 

2600 mAh

Klasa ochrony IP20  IP20 IP20 IP54

Odporność na uderzenia 1 m 1 m - 1m

Przewód zasilający 1,8 m USB  1 m USB  1 m USB  1 m USB

Napięcie robocze AC - - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC

5 V / 1 A 5 V / 1 A 5V / 1A 5V / 1A

Zużycie energii Maks. 2 W Maks. 2 W Maks. 3.5 W Maks. 6.5W

Z ładowarką Nie Nie Tak Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  174 x 31 x 21 mm  202 x 40 x 28 mm  260 x 61 x 43 mm  260 x 62 x 44 mm

Waga netto  98 g  143 g  252 g 326 g

Cena € 37,90 € 39,90 € 52,90 € 64,90

Seria MAG

UNIPEN MINIFORM UNIFORM SUPERFORM UV-FORM

Kod artykułu 03.5420 03.5404 03.5407 03.5406 03.5408

Źródło światła
 COB-LED

Źródło punktowe: wyso-
kowydajne diody LED

 COB-LED
Źródło punktowe: wyso-

kowydajne diody LED

 COB-LED
Źródło punktowe: wyso-

kowydajne diody LED
 COB-LED

 Źródło punktowe COB-
-LED: Wysokowydajna 

lampa UV

Strumień świetlny, lumen
Źródło punktowe 75 – 

150: 75
Źródło punktowe 100 – 

200: 75
Źródło punktowe 250 – 

500: 175
750

Źródło punktowe 125 – 
250: UV

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m
Źródło punktowe 125 – 

250: 900
Źródło punktowe 100 – 

200: 800
Źródło punktowe 475 – 

950: 6000
1000

Źródło punktowe 200 – 
400: UV

Regulowany strumień świetlny 2 tryby 2 tryby 2 tryby Nie 2 tryby

Kąt wiązki - 110° - - -

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy 
CCT

6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Czas pracy, godz. Maks. 4 Maks. 6 Maks. 4,5 - Maks. 5

Czas ładowania, godz. 2,5 3 5 - 3

Źródło zasilania
 Akumulator litowo-jono-

wy 3.7 V / 750 mAh
 Akumulator litowo-jono-

wy 3.7 V / 1600 mAh
 Akumulator litowo-jono-

wy 3.8 V / 3000 mAh
-

 Akumulator litowo-jono-
wy 3.7 V / 1600 mAh

Klasa ochrony  IP65  IP65 IP65  IP54 / IK08  IP20

Odporność na uderzenia - 1 m - - -

Przewód zasilający 1 m USB 1 m USB 1 m USB 5 m HO5RN-F 2 x 1 mm 1 m USB

Napięcie robocze AC - - -  100 – 240 V -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC

5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A - 5 V / 1 A

Zużycie energii Maks. 1,5 W Maks. 1,5 W Maks. 6 W Maks. 8 W Maks. 3 W

Z ładowarką Nie Tak Tak - Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  155 x 27 x 21 mm  121 x 59 x 27 mm  190 x 60 x 32 mm  270 x 49 x 31mm  157 x 59 x 31 mm

Waga netto  92 g  138 g  263 g 710 g  180 g

Cena € 45,90 € 56,90 € 87,90 € 61,90 € 74,90 

Seria UNIFORM

Udoskonalona wersja 
2019

NOWOŚĆ
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Seria SLIM

Wszystkie produkty z bateriami alkalicznymi zostały przetestowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1.

MINI SLIM SLIM

Kod artykułu 03.5610 03.5612

Źródło światła
 COB-LED

Źródło punktowe: wysokowydajne 
diody LED

 COB-LED
Źródło punktowe: wysokowydajne 

diody LED

Strumień świetlny, lumen  Źródło punktowe 100 – 200: 100  Źródło punktowe 250 – 500: 100

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m Źródło punktowe 150 – 400: 5200  Źródło punktowe 400 – 800: 4800

Regulowany strumień świetlny 2 tryby 2 tryby

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy 
CCT

6000 K 6000 K

Czas pracy, godz. Maks. 5 Maks. 5

Czas ładowania, godz. 3 4,5

Akumulator
 Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 

/ 1200 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.8 V 

/ 2800 mAh

Klasa ochrony IP30 IP30

Odporność na uderzenia 1 m 1 m

Przewód zasilający  1 m USB  1 m USB

Napięcie robocze AC - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC

5 V / 1 A 5 V / 1 A

Zużycie energii Maks. 2 W Maks. 4 W

Z ładowarką Tak Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  132 x 41 x 30 mm  165 x 44 x 28 mm

Waga netto 101 g 224 g

Cena € 61,90 € 76,90

LINE LIGHT C+R LINE LIGHT R LINE LIGHT BONNET C+R

Kod artykułu 03.5243 03.5244 03.5240

Źródło światła
 24 SMD-LED

Źródło punktowe: CREE XP-G2
 16 SMD-LED

Źródło punktowe: CREE XP-G2
 48 SMD-LED

Strumień świetlny, lumen 600 punktów: 150 400 punktów: 150 500 – 1000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 1300 punktów: 1500 900 punktów: 1500 1000 – 2000

Regulowany strumień świetlny Nie Nie 2 tryby

Kąt wiązki Źródło punktowe 75°: 50° Źródło punktowe 75°: 50° 75°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Czas pracy, godz. Do 2,5 punktu: 8 8 Do 1,5 punktu: 8 4 Maks. 3

Czas ładowania, godz. 4 6 4

Źródło zasilania
 Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 

/ 5200 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 

/ 2600 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 

/ 5200 mAh

Klasa ochrony  IP65 / IK07 IP65 / IK07  IP65 / IK07

Odporność na uderzenia - - -

Przewód zasilający  5 m / 2 x 1 mm2 HO5RN-F  1 m USB  5 m / 2 x 1,0 mm2 H05RN-F

Napięcie robocze AC -  -  -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC

4,2 V / 3,5 A 5 V / 1 A 4,2 V / 3,5 A

Zużycie energii Maks. 8 W Maks. 5,5 W Maks. 13 W

Z ładowarką Tak Tak Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  Ø 25 x 461 mm  Ø 25 x 357 mm  Ø 25 x 1017 mm

Waga netto  300 g  220 g  470 g (980 g ze stojakiem)

Cena € 99,90 € 89,90 € 169,90 

 
Lampa do oświetle-
nia komory silnikaLampa inspekcyjna LINE LIGHT 

Wszystkie ceny są cenami brutto bez podatku VAT i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku lub pomyłki. 43
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Wszystkie ceny są cenami brutto bez podatku VAT i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku lub pomyłki.

Latarki czołowe

Seria STAR SOUND LED S

ZONE I-VIEW NIGHT VIEW

Kod artykułu 03.5426 03.5026 03.5438

Źródło światła  COB LED COB LED CRI + COB LED

Strumień świetlny, lumen 75-150 125-250 80-160

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 200-400 400-600 250-500

Regulowany strumień świetlny 2  tryby 2  tryby 2  tryby

Kąt wiązki 120° / 60° 120° / 60° 120° / 60°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K 6500K ROT 632nm

Czas pracy, godz. Maks. 4 Maks. 5 Maks. 5

Czas ładowania, godz. 3 3 4

Źródło zasilania
 Akumulator litowo-jonowy 

3.7V/800 mAh
Akumulator litowo-polimerowy 

3.8V / 1600 mAh 
Akumulator litowo-polimerowy 

3.8V / 1600 mAh 

Klasa ochrony  IP30  IP65 / IK07  IP65 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m

Przewód zasilający 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Napięcie robocze AC - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Zużycie energii Maks. 2 W Maks. 3 W Maks. 3 W

Z ładowarką Nie Tak Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  95 x 34 x 35 mm  105 x 52 x 43 mm  105 x 52 x 43 mm

Waga netto 66 g 260 g 260 g

Cena € 39,90 € 71,90 € 79,90

Seria STAR SOUND LED S

Kod artykułu 03.5620 03.5900

Źródło światła  COB LED  COB LED

Strumień świetlny, lumen 500-1000 300-600

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 800-1600 1000-2000

Regulowany strumień świetlny 2 tryby 2 tryby

Kąt wiązki - -

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K

Czas pracy, godz. Maks. 5 Maks. 6

Czas ładowania, godz. 6 5

Źródło zasilania
 Akumulator litowo-jonowy 

3.7V/5200 mAh
Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 

5200 mAh

Klasa ochrony IP65 IP65 / IK07

Odporność na uderzenia - -

Przewód zasilający 1 m USB 1 m USB

Napięcie robocze AC - 100-240V AC

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC 5V / 1A 5V DC / 2A

Zużycie energii Maks. 8.5 W Maks. 7 W

Z ładowarką Tak Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do +40° C 

Wymiary  156 x 103 x 98 mm 92 x 86 x 74 mm

Waga netto 710 g 430 g

Cena € 99,90 € 119,90

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Lampa NOVA z akumulatorem

Lampa NOVA z przewodem zasilającym

NOVA R NOVA 3K C+R NOVA 5K C+R

Kod artykułu 03.5439 03.5441 03.5443

Źródło światła Wysokowydajna dioda LED COB Wysokowydajna dioda LED COB Wysokowydajna dioda LED COB

Strumień świetlny, lumen 150-1500 300-3000 500-5000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 200-2000 500-5000 8000

Regulowany strumień świetlny 5  tryby 5  tryby 5  tryby

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K 6000K

Czas pracy, godz. Maks. 10 Maks. 14 Maks. 12

Czas ładowania, godz. 3.5 2 2

Źródło zasilania
Akumulator litowo-jonowy 3.6V / 

6000 mAh
Akumulator litowo-jonowy 11.1V 

/ 4400 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 11.1V 

/ 5200 mAh

Klasa ochrony IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m - -

Przewód zasilający 1 m USB  5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Napięcie robocze AC - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC 5V / 2A 12.6V / 2.4A 12.6V / 4.3A

Zużycie energii Maks. 16.5 W Maks. 26 W Maks. 42 W

Z ładowarką Tak Tak Tak

Temperatura -10° do +40°C  -10° do+40°C -10° do +40°C

Wymiary 163 x 63 x 163 mm  235 x 88 x 233 mm  267 x 87 x 262 mm

Waga netto 705 g  1.72 kg  2.12 kg

Cena € 104,90 € 189,90 € 229,90

NOVA 3K NOVA 5K NOVA 10K

Kod artykułu 03.5440 03.5442 03.5444

Źródło światła Wysokowydajna dioda LED COB Wysokowydajna dioda LED COB Wysokowydajna dioda LED COB

Strumień świetlny, lumen 300-3000 500-5000 1000-10000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 500-5000 800-8000 16000

Regulowany strumień świetlny 5  tryby 5  tryby 5  tryby

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K 6000K

Czas pracy, godz. - - -

Czas ładowania, godz. - - -

Źródło zasilania - - -

Klasa ochrony IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odporność na uderzenia - - -

Przewód zasilający 5 m / 3x1 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

Napięcie robocze AC 100-240V  100-240V  100-240V

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC - - -

Zużycie energii Maks. 26 W Maks. 42 W Maks. 84 W

Z ładowarką - - -

Temperatura  -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  235 x 88 x 233 mm  267 x 87 x 262 mm  302 x 102 x 298 mm

Waga netto  2.15 kg  2.66 kg  4 kg

Cena € 119,90 € 139,90 € 249,90
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NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS

Kod artykułu 03.6000 03.6001 03.6002

Źródło światła Wysokowydajna dioda LED COB Wysokowydajna dioda LED COB Wysokowydajna dioda LED COB

Strumień świetlny, lumen 400-4000 600-6000 1000 – 10000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 600-6000 900-9000 1600-16000

Regulowany strumień świetlny 5 tryby 5 tryby 5 tryby

Kąt wiązki 115° 115° 115°

Współczynnik oddawania barw 
CRI

Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury 
barwy CCT

6000 K 6000 K 6000 K

Czas pracy, godz. Maks. 15 Maks. 20 Maks. 10

Czas ładowania, godz. 1,5* 2* 1,5*

Klasa ochrony IP 67 / IK07 IP 67 / IK07 IP 67 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m

Napięcie ładowania/prąd 
ładowania DC

12,6 V / 2,8 A 12,6 V / 4 A 12,6 V / 6,8 A

Zużycie energii Maks. 30 W Maks. 45 W Maks. 75 W

Z akumulatorem Akumulator SPS
03.6003

Akumulator SPS
03.6004

Akumulator SPS
03.6004

Z ładowarką System ładowania SPS 35 W
03.6006

System ładowania SPS 50 W
03.6007

System ładowania SPS 85 W
03.6008

Temperatura -10° do +40°C  -10° do+40°C  -10° do+40°C

Wymiary 240 x 230 x 104 mm 270 x 260 x 120 mm  305 x 290 x 125 mm

Waga netto 1.97 kg  2.69 kg  3.6 kg

Cena € 249,90 € 299,90 € 379,90
* 80%

Seria NOVA SPS

Akumulator SPS 
4 Ah

Akumulator SPS 
8 Ah

SYSTEM ŁADOWANIA 
SPS 35 W

SYSTEM ŁADOWANIA 
SPS 50 W

SYSTEM ŁADOWANIA 
SPS 85 W

Kod artykułu 03.6003 03.6004 03.6006 03.6007 03.6008

Akumulator
Akumulator litowo-jonowy 

11,1 V / 4000 mAh
Akumulator litowo-jonowy 

11,1 V / 8000 mAh
- - -

Napięcie ładowania/prąd 
ładowania DC

12,6 V / 2,8 A 12,6 V / 6,8 A 12,6 V / 2,8 A 12,6 V / 4 A 12,6 V / 6,8 A

Przewód zasilający - - 5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F

Napięcie robocze AC - - 100-240 VAC, 50/60 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii - - Maks. 35 W Maks. 50 W Maks. 85 W

Czas ładowania, godz. 1,5* 1,5* - - -

Klasa ochrony IP 67 / IK07 IP 67 / IK07 IP 67 / IK07 IP 67 / IK07 IP 67 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Temperatura -10° do +40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary 103 x 75 x 40 mm 103 x 75 x 62 mm 139 x 75 x 40 mm 139 x 75 x 49 mm 139 x 75 x 49 mm

Waga netto 320 g 560 g 650 g 700 g 760 g

Cena € 39,90 € 69,90 € 39,90 € 49,90 € 69,90
* 80%

Wyposażenie dodatkowe do SCANGRIP POWER SOLUTION

Zaprojektowane przez naszą firmę. Produkowane przez naszą firmę.

Wszystkie ceny są cenami brutto bez podatku VAT i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku lub pomyłki.
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Seria FLASH R

Seria FLASH
FLASH PEN FLASH 100 FLASH 200 FLASH 300 FLASH MINI

Kod artykułu 03.5110 03.5105 03.5106 03.5107 03.5102

Źródło światła CREE XP-G  CREE XP-G CREE XP-G  CREE XP-G
Wysokowydajne diody 

LED

Strumień świetlny, lumen 100 130 200 300 50

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 300-4000 800-12000 800-22000 1200-35000 2000

Regulowany strumień świetlny Nie Nie Nie Nie Nie

Kąt wiązki 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°

Zasięg światła Maks. 75 m Maks. 125 m Maks180 m Maks. 210 m Maks. 50 m

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 65

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K 6000K 6000K -

Czas pracy, godz. Maks. 6 Maks. 7 Maks. 3 Maks. 9 Maks. 10

Czas ładowania, godz. - - - - -

Źródło zasilania
 2 x baterie alkaliczne 

AAA / 1.5V
 3 x baterie alkaliczne 

AAA / 1.5V
 2 x baterie alkaliczne C 

/ 1.5V
 3 x baterie alkaliczne C 

/ 1.5V
 3 x baterie alkaliczne 

AAA / 1.5V

Klasa ochrony  IP54  IP54 IP54  IP54  IP54

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Przewód zasilający - - - - -

Napięcie robocze AC - - - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC - - - - -

Zużycie energii Maks. 2.5 W Maks. 2.5 W Maks. 4 W Maks. 5 W Maks. 1 W

Z ładowarką - - - - -

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  148 x 20 x 16 mm  ø32 x 111 mm  ø40 x 165 mm  ø42 x 216 mm  ø28 x 102 mm

Waga netto 60 g 130 g  238 g  550 g 84 g

Cena € 27,90 € 34,90 € 52,90 € 59,90 € 7,90

FLASH 12V FLASH PEN R FLASH 200 R FLASH 400 R

Kod artykułu 03.5124 03.5120 03.5126 03.5128

Źródło światła  LED light  CREE XP-G2  CREE XP-G2  CREE XM-L2

Strumień świetlny, lumen > 130 100 200 400

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m > 900-8000 500-800 1000-15000 1500-25000

Regulowany strumień świetlny Nie Nie Nie Nie

Kąt wiązki 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70°

Zasięg światła Maks. 100 m Maks. 90 m Maks. 200 m Maks. 280 m

Współczynnik oddawania barw CRI > 70 > 70 > 70 > 65

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K 6000K 6000K

Czas pracy, godz. Maks. 1 Maks. 2 Maks. 2 Maks. 2

Czas ładowania, godz. 2 4 6 6

Źródło zasilania
 Akumulator litowo-jonowy 3.7V 

550 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 

1100 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 

2600 mAh
 Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 

2600 mAh

Klasa ochrony  IP30  IP30  IP30  IP30

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m 1 m

Przewód zasilający  Łącznik wtykowy do zapalniczki 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Napięcie robocze AC - - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC  10-28V 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Zużycie energii - - - -

Z ładowarką - Tak Tak Tak

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  ø30 x 105 mm  ø18.8 x 160 mm  ø38 x 160 mm  ø42 x 179 mm

Waga netto  106 g (118 g z pokrywą) 85 g 230 g 420 g

Cena € 29,90 € 39,90 € 59,90 € 79,90

Wyposażenie dodatkowe do SCANGRIP POWER SOLUTION

Wszystkie produkty z bateriami alkalicznymi zostały przetestowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1. 47
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Wszystkie ceny są cenami brutto bez podatku VAT i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku lub pomyłki.

LINE LIGHT 75 LINE LIGHT 120 LINE LIGHT 160 LINE LIGHT 200

Kod artykułu 03.5221 03.5222 03.5223 03.5224

Źródło światła  96 SMD-LED  156 SMD-LED  216 SMD-LED  276 SMD-LED

Strumień świetlny, lumen 600 1000 1400 1800

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 1300 1600 1600 1600

Regulowany strumień świetlny Nie Nie Nie Nie

Kąt wiązki 75° 75° 75° 75°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy 
CCT

6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Czas pracy, godz. - - - -

Czas ładowania, godz. - - - -

Źródło zasilania - - - -

Klasa ochrony  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07

Odporność na uderzenia - - - -

Przewód zasilający - - - -

Napięcie robocze AC - - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC

 24 V  24 V 24 V  24 V

Zużycie energii Maks. 9 W Maks. 15 W Maks. 20 W Maks. 26 W

Z ładowarką - - - -

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  Ø 25 x 838 mm  Ø 25 x 1234 mm  Ø 25 x 1630 mm  Ø 25 x 2027 mm

Waga netto 500 g 600 g 700 g 800 g

Cena € 119,90 € 199,90 € 229,90 € 269,90

Seria LINE LIGHT

Wystarczy połączyć moduły oświetleniowe z zasilaczami, przewodami i uchwytami. Skorzystaj  z naszej oferty uchwytów i dostosuj moduły oświetleniowe dokładnie do 
swoich potrzeb. Pełną listę produktów wyposażenia dodatkowego znajdziesz na naszej stronie internetowej.

LINE LIGHT 2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

Kod artykułu 03.5225 03.5203 03.5202 03.5201 03.5200

Źródło światła  2 x 96 SMD-LED  216 SMD-LED  2 x 156 SMD-LED  4 x 216 SMD-LED  6 x 216 SMD-LED

Strumień świetlny, lumen  2 x 600 1400  2 x 1000  4 x 1400  6 x 1400

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m  2 x 1300 1600  2 x 1600  4 x 1600  6 x 1600

Regulowany strumień świetlny Regulacja płynna Nie Nie Regulacja płynna Nie

Kąt wiązki 75° 75° 75° 75° 75°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy 
CCT

6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Czas pracy, godz. - - - - -

Czas ładowania, godz. - - - - -

Źródło zasilania - - - - -

Klasa ochrony  IP67 / IK07  IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odporność na uderzenia - - - - -

Przewód zasilający
 8 m / H03VV-F 

2 x 0,5 mm2

8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2 x 0,5 mm2

Napięcie robocze AC - - - - -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC

 24 V  24 V 24 V  24 V 24 V

Zużycie energii Maks. 2 x 9 W Maks. 20 W Maks. 2 x 15 W Maks. 4 x 20 W Maks. 6 x 20 W

Z ładowarką - - - - -

Temperatura -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C -10° do+40°C

Wymiary  2 x ø25 x 770 mm  Ø 25 x 1630 mm  2 x Ø 25 x 1234 mm  4 x Ø 25 x 1630 mm  6 x Ø 25 x 1630 mm

Waga netto 2.9 kg 1.4 kg 2.1 kg 4.5 kg 8 kg

Cena € 399,90 € 239,90 € 389,90 € 999,90 € 1499,90

Seria LINE LIGHT
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Wszystkie produkty z bateriami alkalicznymi zostały przetestowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1.

// Ładowarki odpowiednie 
do wszystkich krajów 
Wtyczki elektryczne i wartości napięcia różnią się w zależności od 
konkretnego kraju. Firma SCANGRIP oferuje ładowarki spełniające wy-
magania wszystkich istniejących norm. Pełną listę ładowarek do naszych 
akumulatorowych lamp roboczych oraz wszystkich pozostałych dostęp-
nych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

// Certyfikowane i zatwierdzone 
Wszystkie lampy robocze SCANGRIP spełniają wymagania odpowiednich norm i prze-
pisów. Lampy produkujemy we własnych zakładach produkcyjnych i przeprowadzamy 
kontrole jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasze produkty spełniają 
wszystkie wymagania i są certyfikowane zgodnie z przepisami UE, dyrektywami UE 
i zharmonizowanymi normami. Posiadamy certyfikat ISO9001 wydany przez Bureau 
Veritas. 

Źródło światła Lumeny 
i luksy

Czas pracy Czas ładowania Źródło zasilania IP IK

Odporność na 
uderzenia

Przewód zasilający Napięcie robocze AC

Waga nettoWymiaryTemperatura

Napięcie ładowania/prąd 
ładowania DC

Zużycie energii

CRI CCT KelwinyKąt wiązki

Zaprojektowane przez naszą firmę. Produkowane przez naszą firmę.
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3
PATENT PROTECTED

warranty
years

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ROBOCZEGO
Dobre oświetlenie jest ważnym narzędziem podczas wykonywania wielu zadań. Bardzo poważnie podchodzimy 
do tego faktu w rozwoju specjalistycznego oświetlenia roboczego dla rynków niszowych - takich jak obszar prac 
zagrożonych wybuchem lub oświetlenie robocze do branży lakierniczej i wykończeniowej.

OŚWIETLENIE DO PRAC 
W OBSZARACH ZA-
GROŻONYCH WYBUCHEM

DOPRACOWYWANIE DETALI I 
DOPASOWANIE KOLORU

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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UTWARDZANIE
PROMIENIAMI UV

Zaprojektowane przez naszą firmę. Produkowane przez naszą firmę.

NOWOŚĆ
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// Frma SCANGRIP jest wiodącym w Europie 
producentem lamp roboczych dla profesjonali-
stów oferującym najbardziej wszechstronną gamę 
produktów wykorzystujących najnowszą dostępną 
na rynku technologię LED.

SCANGRIP to duńska innowacyjność: wszystkie produkty są pro-
jektowane i opracowywane przez firmę SCANGRIP w Danii  
i produkowane w naszych własnych fabrykach. 

SCANGRIP jest silnie rozpoznawaną marką na rynku dzięki wzor-
nictwu i produktom znanym ze swojej wysokiej jakości. 

SCANGRIP dąży do perfekcji ciągle optymalizując i ulepszając 
wydajność świetlną, pojemność akumulatorów, konstrukcję 
i ergonomię, trwałość, wygodę użytkowania i funkcjonalność.  Na-
szym celem jest ustanawianie nowych standardów w dziedzinie 
profesjonalnego oświetlenia miejsca pracy.

Firma SCANGRIP powstała w 1906 i produkuje wysokiej jakości 
narzędzia ręczne dla przemysłu i branży motoryzacyjnej od ponad 
110 lat. 
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