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ŁATWIEJSZA
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Lampy robocze - aby praca stała się łatwiejsza
Niezależnie od tego, czy zadanie wymaga dokładności w szczegółach, czy szersze-
go spojrzenia, w ramach serii SCANGRIP LITE znajdziesz lampę roboczą odpo-
wiednią do każdego zadania. Seria ta zaspokaja wszystkie potrzeby związane z 
oświetleniem. W przemyśle, w warsztacie, spełnia oczekiwania rzemieślników, jak 
również pasjonatów majsterkowania. Każda z lamp roboczych przekonuje doskona-
łym stosunkiem ceny do wydajności. Prawdziwy SCANGRIP - jak zawsze.
 
Wykorzystanie sprawdzonych technologii
W SCANGRIP stale wprowadzamy innowacje. Jako nasz klient korzystasz z naszego 
doświadczenia w zakresie najnowszych, sprawdzonych technologii. Prowadzone 
przez nas wieloletnie badania i rozwój, które zaowocowały trwałymi, solidnymi i 
funkcjonalnymi produktami, stanowią źródło korzyści dla klientów stosujących 
produkty SCANGRIP LITE.
 
Dobrze przemyślane lampy robocze 
Produkty SCANGRIP LITE celowo zostały zaprojektowane w sposób nieskompli-
kowany, funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika. Zrezygnowaliśmy z niepotrzeb-
nych funkcji na rzecz precyzyjnej i wygodnej obsługi. Intuicyjne, gotowe do użycia 
rozwiązania w zakresie oświetlenia roboczego gwarantują sukces od samego 
początku.

PROFESJONALNY ASORTYMENT 
LAMP ROBOCZYCH O NIEZRÓWNANYM 
STOSUNKU JAKOŚCI DO CENY



03

Zaprojektowane przez naszą firmę. Produkowane przez naszą firmę.
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Wysoka jakość
Produkty SCANGRIP są znane ze swojej wysokiej jakości oraz uznawanego 
za najlepszy na rynku stosunku jakości do ceny. Gwarantujemy kompleksową 
jakość potwierdzoną certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

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

Wiodący producent w Europie
SCANGRIP dostarcza najwszechstronniejszą gamę trwałych i funkcjonalnych 
lamp roboczych LED oraz jest wiodącym i ustanawiającym trendy producen-
tem rozwiązań oświetleniowych dla profesjonalistów w Europie.

Zawsze pierwsi
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 r.
Od ponad 110 lat SCANGRIP produkuje najwyższej jakości narzędzia ręczne 
dla przemysłu i sektora motoryzacyjnego.

// Symbol „ORIGINAL SCANGRIP” stanowi gwarancję, że  
produkt został zaprojektowany, opracowany i wykonany przez firmę 
SCANGRIP oraz że jego wzór jest chroniony patentem europejskim.
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Seria WORK LITE

Seria FLOOD LITE

STATYWY I UCHWYTY

Seria STICK LITE

Seria VEGA LITE

Dane techniczne

Seria THIN LITE I STAR LITE

Seria AREA LITE

LATARKI CZOŁOWE

Seria RETRO LITE

Lampy robocze - aby praca stała się łatwiejsza



WORK LITE
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Opatentowany, zintegrowany system SMART CLIP 4 w 1 
oferuje wiele możliwości montażu w zależności od wykony-
wanej pracy.

Dwie nowe kieszonkowe akumulatorowe lampy robocze 
„ujrzały światło dzienne”!  
 
Małe (S) i średniej wielkości (M) lampy ręczne WORK LITE to  
dobrze przemyślane, dobrej jakości lampy robocze do uniwersalnego 
zastosowania w bardzo konkurencyjnej cenie.

• Niezwykle lekkie, zapewniające optymalny komfort

• Smukła i kompaktowa konstrukcja

• Opatentowany wielofunkcyjny system SMART CLIP 4 w 1

// Akumulatorowe lampy ręczne 
w smukłej obudowie do uniwersalnego 
zastosowania



PATENT
EU DESIGN

4070035

LIGHT WEIGHT

COMFORT

180̊
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WORK LITE S 
29,90 EUR
03.5640

WORK LITE M 
39,90 EUR
03.5641

// Opatentowana koncepcja SMART CLIP
Lampy WORK LITE są przeznaczone dla profesjonalistów, którzy oczekują 
produktów funkcjonalnych, praktycznych i przyjaznych dla użytkownika. 
System SMART CLIP 4 w 1 stanowi połączenie kilku funkcji w jednym 
urządzeniu. Uchwyt umożliwia mocowanie lampy do pasa roboczego, dzięki 
czemu jest ona zawsze pod ręką umożliwiając wykonanie zadania.  
Silny, wbudowany magnes oraz chowany i obrotowy haczyk umożliwiają 
dowolne ustawienie światła, nawet gdy obie ręce są potrzebne do pracy. 
SMART CLIP spełnia również funkcje podstawki na prawie każdego rodzaju 
powierzchni.

// Niezwykle lekkie dla zapewnienia  
maksymalnego komfortu pracy
Nowe lampy ręczne WORK LITE zostały zaprojektowane z 
myślą o maksymalnym komforcie i minimalnym ciężarze. 
Niewielka waga pozwala na bezproblemową pracę z lampą 

w dłoni nawet przez dłuższy okres czasu. Smukła, kompaktowa konstrukcja 
lampy bez ostrych krawędzi sprawia, że można ją nosić wygodnie w kieszeni 
spodni przez cały dzień. UCHWYT HACZYK

MAGNES PODSTAWKAProsta obsługa funkcji
SMART CLIP  jedną ręką

Akumulatorowa 
lampa robocza z 
uchwytem Smart 
Clip, oświetle-
niem punktowym 
w górnej części 
lampy i mocą do 
220 lumenów

Akumulatorowa 
lampa robocza z 
uchwytem Smart 
Clip i mocą do 120 
lumenów



STICK LITE
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STICK LITE to idealne narzędzie dla użytkowników, którzy potrzebują 
kompaktowej, łatwej w obsłudze lampy ręcznej wyróżniającej się bardzo 
korzystnym stosunkiem ceny do wydajności. Praktyczna lampa o po-
ręcznej konstrukcji zapewnia optymalne oświetlenie i nadaje się zarów-
no do użytku codziennego, jak i do trudnych warunków pracy.

// Uniwersalne lampy ręczne w smukłej obudowie

• Wydajna lampa robocza z oświetleniem punktowym 
w górnej części lampy

• Dwa podstawowe ustawienia oświetlenia, odpo-
wiednio 100 i 250 lumenów

• Niezwykle lekka dla zapewnienia maksymalnego 
komfortu

• Smukła i kompaktowa mieści się w kieszeni spodni

• Wbudowane silne magnesy do obsługi 
bez użycia rąk



LIGHT WEIGHT

COMFORT

PATENT
EU DESIGN

4070035
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STICK LITE S 
19,90 EUR
03.5638

STICK LITE M 
29,90 EUR
03.5639

Z wbudowanymi silnymi 
magnesami do mocowania 
na dowolnej powierzchni 
magnetycznej

Akumulatorowa 
lampa robocza 
z oświetleniem 
punktowym w 
górnej części 
lampy i mocą do 
250 lumenów

Akumulatorowa 
lampa robocza 
z oświetleniem 
punktowym w 
górnej części 
lampy i mocą do 
100 lumenów

Tylko 12 mm 
szerokości

// Praktyczne lampy robocze z podstawowymi funkcjami  
STICK LITE to mocne akumulatorowe lampy robocze  z funkcją latarki, umożliwia-
jące wygodną i precyzyjną pracę. STICK LITE to dobry wybór dla osób potrzebują-
cych mocnej lampy ręcznej do uniwersalnego zastosowania. Dzięki praktycznym 
wbudowanym magnesom można korzystać z jasnego światła lampy i mieć obie ręce 
wolne do pracy.

//  Niezwykle lekka i kompaktowa konstrukcja  
Wyjątkowo smukła kompaktowa lampa o zaokrąglonych krawędziach może być 
przez cały dzień wygodnie noszona w kieszeni spodni. Niewielka waga zwiększa 
również komfort pracy.



THIN LITE & STAR LITE
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// Uniwersalne robocze lampy inspekcyjne

Linia produktów LITE to seria wydajnych lamp ręcznych. Wszystkie 
lampy przeznaczone są do podstawowych prac inspekcyjnych prze-
prowadzanych w prawie każdym miejscu pracy. 

Niezwykle cienka lampa akumulatorowa THIN LITE jest przezna-
czona w szczególności do kontroli najbardziej niedostępnych i 
wąskich przestrzeni.

Z kolei nasze przewodowe lampy STAR LITE sprawdzają się najle-
piej do ogólnych zadań kontrolnych i inspekcyjnych. Niezależnie od 
tego, którą wybierzesz, nasze lampy nigdy Cię nie zawiodą.



270o
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THIN LITE 
39,90 EUR
03.5644

STAR LITE 
29,90 EUR
03.5059

PATENT
EU DESIGN

4070035

// Przeznaczona do wymagających zadań inspekcyjnych  
THIN LITE zawdzięcza swoją nazwę źródłu światła, które ma zaledwie 12 mm 
szerokości. Lampa THIN LITE zapewnia mocne oświetlenie i jest idealną lampą 
roboczą do bardzo wymagających i trudnych zadań inspekcyjnych, ponieważ jej 
ultracienka, kompaktowa konstrukcja umożliwia kontrolę nawet w najbardziej 
niedostępnych i wąskich miejscach pracy. Mocne światło punktowe umożliwia 
precyzyjne oświetlenie podczas kontroli szczegółów. Dwa ustawienia światła 
(50 lub 100%) pozwalają maksymalnie wydłużyć czas pracy.

// Mieści się w kieszeni spodni  
Zaprojektowaną z całkowicie elastycznym korpusem cienką lampę THIN LITE 
można złożyć do rozmiarów kieszonkowych i nosić ją wszędzie ze sobą. Wbu-
dowany silny magnes zapewnia elastyczne ustawianie i umożliwia obsługę bez 
użycia rąk.

// Jasna robocza lampa inspekcyjna 
STAR LITE to solidna uniwersalna lampa, która powinna stanowić część 
podstawowego wyposażenia każdego warsztatu. Jej ergonomiczna, 
przyjazna dla użytkownika konstrukcja została zaprojektowana z myślą 
o efektywnej pracy w warsztacie. 9 diod LED mocno oświetla obszar 
roboczy. Obrotowy haczyk umożliwia łatwe zawieszenie lampy.

Przewodowa lampa robocza 
o mocy 300 lumenów

Akumulatorowa 
lampa robocza 
z oświetleniem 
punktowym w 
górnej części 
lampy i mocą do 
250 lumenów

Niezwykle
 cienka — 
tylko 12 mm 
szerokości
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LATARKI CZOŁOWE
// Kompaktowe latarki czołowe - ręce wolne do pracy

W prawie każdej sytuacji podczas pracy wygodne jest mieć dwie wolne ręce, 
aby móc wykonywać swoją pracę jak najbardziej wydajnie. Latarki HEAD 
LITE są zaprojektowane w sposób zapewniający niezbędne i pomocne, jasne 
światło robocze.

• Możliwość wyboru pomiędzy baterią alkaliczną i akumulatorem

• Czujnik z bezdotykowym włącznikiem/wyłącznikiem

• 2 stopnie oświetlenia zapewniające maksymalny czas pracy

• Bryzgoszczelne (IP54) do pracy w warunkach warsztatowych

• Wysoki komfort noszenia dzięki regulowanej i elastycznej opasce



PATENT
EU DESIGN

4070035
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HEAD LITE 
39,90 EUR
03.5642

HEAD LITE A 
24,90 EUR
03.5643

// Wygodna latarka czołowa na baterie  
HEAD LITE A to kompaktowa latarka czołowa zapewniająca wysoki komfort 
użytkowania. Wyściółka ochronna zapobiega powstawaniu śladów na czole. Już 
po kilku minutach zapomnisz, że masz ją na sobie. Pomimo niewielkich rozmiarów 
byliśmy w stanie jeszcze bardziej poprawić skuteczność latarki. HEAD LITE A 
skutecznie oświetla cały obszar roboczy, jest łatwa w obsłudze i może być stoso-
wana do wielu różnych zadań.

// Latarka czołowa 2 w 1 z możliwością wyboru oświetlenia  
Obie funkcje latarki akumulatorowej HEAD LITE zapewniają optymalne oświetlenie: 
wiązka szerokokątna oświetla całe stanowisko pracy, a wiązka skoncentrowana zapewnia 
światło niezbędne do prac kontrolnych i sprawia, że obiekty są dobrze widoczne nawet 
z dużej odległości. W zależności od zadania należy wybrać żądaną moc światła (50 lub 
100%).

Akumulatorowa 
latarka czołowo z 
czujnikiem o mocy 
do 150 lumenów

Latarka czołowa z czuj-
nikiem o mocy do 150 
lumenów

// Bezdotykowy czujnik  
Obie latarki czołowe posiadają czujnik, który jest sterowany bezdotykowo: latar-
ka może być włączana i wyłączana poprzez prosty ruch ręki. Nie trzeba zdejmo-
wać grubych lub brudnych rękawic. Tym samym nie ma ryzyka zabrudzenia latarki. 
Aby uruchomić latarkę, należy dwukrotnie wykonać ruch ręką, co zapobiega 
przypadkowemu włączeniu.

// Elastyczne ustawianie oświetlenia  
Latarkę można z łatwością regulować, aby uzyskać optymalny kąt oświetlenia.



FLOOD LITE
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FLOOD LITE

• Lekkie, kompaktowe i smukłe

• Mocny strumień światła o mocy 3000 lumenów

• Wytrzymała, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa 
sztucznego

• Możliwość wyboru ustawień oświetlenia w zależności  
od wykonywanego zadania

• Wbudowany power bank

• Wskaźnik ładowania 

// Seria 3 wysokowydajnych reflektorów
wykonanych w nowoczesnym wzornictwie
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FLOOD LITE S 
69,90 EUR
03.5630

FLOOD LITE M 
89,90 EUR
03.5631

FLOOD LITE MC 
99,90 EUR
03.5632

// Kompaktowe reflektory przeznaczone do profesjonalnego użytku
FLOOD LITE to seria trzech kompaktowych reflektorów łatwych do przenoszenia 
do różnych miejsc pracy. Wytrzymała, solidna obudowa wykonana jest z odpornego 
na uderzenia tworzywa sztucznego i doskonale nadaje się do codziennego użytku w 
trudnych warunkach pracy. 

// Elastyczność ustawiania
Reflektory FLOOD LITE mogą być montowane na statywach SCANGRIP TRIPOD 
z możliwością regulacji wysokości w zakresie do 3 m zapewniając stałe źródło 
oświetlenia. W przypadku zastosowań mobilnych reflektory FLOOD LITE mogą 
być montowane na statywach na kółkach SCANGRIP WHEELSTAND. W ramach 
wyposażenia dodatkowego dostępny jest podwójny uchwyt do montażu dwóch 
reflektorów.

Wiele możliwości 
montażu i ustawień na 
rusztowaniach

Reflektor z przewodem o 
długości 5 m o mocy do 3000 
lumenów

Reflektor akumulatorowy o mocy 
do 2000 lumenów

Reflektor akumulatorowy o mocy 
do 1000 lumenów

// Wielofunkcyjny stojak
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo 
stojak służy jako uchwyt do przenoszenia, do 
zawieszania reflektora lub do regulacji kąta 
oświetlenia.

// Power bank  
Wbudowany Power Bank z gniazdem 
USB do ładowania urządzeń mobilnych
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// Innowacyjne oświetlenie robocze o wysokiej wydajności 

Seria VEGA LITE składa się z 3 wysokiej jakości reflektorów wykonanych w 
ciekawym wzornictwie, zapewniających wysokie natężenie światła w atrakcyjnej 
cenie.

• Mocne, rozproszone i nieoślepiające światło

• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego 
wyjątkowo odpornego na uderzenia

• W wersji akumulatorowej z rozwiązaniem 
DUAL SYSTEM umożliwiającym zasilanie 
reflektora zarówno przez akumulator jak i 
przewód zasilający

• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

• Brak zagrożenia pożarowego dzięki niskiej 
emisji ciepła wytwarzanego przez reflektory

VEGA LITE - innowacyjne reflektory LED
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VEGA LITE 1500 C+R 
99,90 EUR
03.5451

VEGA LITE 2600 
89,90 EUR
03.5452

VEGA LITE 4000 
119,90 EUR
03.5453

// Mocne, rozproszone światło LED  
Zastosowanie wielu diod LED o wysokiej mocy w nowych reflektorach VEGA
LITE pozwala uzyskać przyjemne, nieoślepiające i równomierne
światło o dużym rozproszeniu.

// Zaprojektowane dla profesjonalistów  
Trwała i wytrzymała obudowa reflektorów VEGA LITE wykonana jest z odpor-
nego na uderzenia tworzywa sztucznego i doskonale nadaje się do codzienne-
go użytku w trudnych warunkach pracy. W przeciwieństwie do halogenowych 
lamp roboczych poziom emisji ciepła jest niewielki, co pozwala uniknąć zagro-
żenia pożarem. Powlekana proszkowo stalowa stopka może być montowana 
bezpośrednio na statywie SCANGRIP TRIPOD.

// Niepowtarzalna funkcjonalność  
W reflektorze VEGA LITE 1500 C+R zastosowano unikatowe rozwiązanie 
DUAL SYSTEM umożliwiające zasilanie zarówno za pomocą akumulatora, jak i 
5-metrowego przewodu, a tym samym oferujące pełną elastyczność i nieogra-
niczone możliwości  zastosowań. 

VEGA LITE - innowacyjne reflektory LED

Reflektor VEGA LITE 4000 o mocy 4000 lume-
nów jest przeznaczony do codziennego użytku w 
trudnych warunkach pracy i posiada dwa gniazda 
zasilające z tyłu obudowy.

Reflektor z systemem DUAL 
SYSTEM o mocy do 1500 
lumenów

Reflektor z przewodem o 
długości 5 m o mocy 2600 
lumenów

Reflektor z przewodem o długo-
ści 5 m i gniazdami zasilającymi 
o mocy 4000 lumenów



AREA LITE
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• Uniwersalna lampa robocza niezbędna w każdym 
miejscu pracy

• Oświetla całe pomieszczenie i cały obszar roboczy

• Mocne, rozproszone i nieoślepiające światło

• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego 
wyjątkowo odpornego na uderzenia

// Lampa robocza LED o wysokiej mocy 
i kącie oświetlenia 360°



PATENT
EU DESIGN

4070035
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AREA LITE C 
119,90 EUR
03.5636

AREA LITE CO 
129,90 EUR
03.5637

Lampa robocza 360� z przewodem o długości 5 m i wyjścia-
mi  zasilającymi, o mocy 4000 lumenów

Do gniazda AREA LITE CO można szeregowo podłączyć 
kilka lamp, a także maszyny i elektronarzędzia.

Lampa robocza 360� z 
przewodem o długości 5 m i 
mocy 4000 lumenów

Z mocnym nylonowym 
paskiem i hakiem. Pasek 
nadaje się również jako 
praktyczny uchwyt do 
przenoszenia.

PATENT
EU DESIGN

4070035

// Oświetlenie całego obszaru roboczego
AREA LITE to uniwersalna lampa robocza, która równomiernie oświetla całe 
pomieszczenie. AREA LITE wytwarza rozproszone i nieoślepiające światło o rów-
nomiernym natężeniu. Dzięki temu jest idealna dla wymagającego rzemieślnika, 
który potrzebuje mocnego i wydajnego oświetlenia nie tylko dużych powierzchni, 
ale również całego pomieszczenia do napraw, malowania lub prac budowlanych.

 

// Mocna lampa robocza 360°
Lampa AREA LITE jest niezwykle wydajna i zapewnia moc 
4000 lumenów - to ponad dwukrotnie więcej  niż podobne 
lampy dostępne na rynku. AREA LITE jest wyjątkowo wy-
trzymała i trwała, odporna na upadki w trudnych warunkach 
codziennego użytkowania.

 

// Elastyczność ustawień  
Lampę AREA LITE można postawić bezpośrednio na stole warsztatowym lub 
zawiesić na solidnym haku. Statywy SCANGRIP z kolei gwarantują wiele możli-
wości ustawienia. Lampa jest montowana bezpośrednio na statywie TRIPOD (nie 
wymaga dokręcania) i może być przesuwana na wysokość maks. 3 m. Do zastoso-
wań, w których niezbędna jest przenośna lampa, którą można szybko przesuwać 
z miejsca na miejsce, sprawdzi się nasz statyw na kółkach WHEELSTAND.

BEAM ANGLE



RETRO LITE
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// Lampa robocza LED o kącie oświetlenia 360° 
w nowoczesnym wzornictwie

 „Firma SCANGRIP wprowadza innowacje, jak czynił 
to Nikola Tesla, przyczyniając się do postępu zwią-
zanego z wynalezieniem światła elektrycznego. Dziś 
upamiętniamy i wspieramy innowacje poprzez szuka-
nie nowych rozwiązań.

   Podobnie jak wielcy naukowcy i inżynierowie, którzy 
zawsze wpadają na nowe pomysły, jesteśmy gotowi 
wdrażać innowacje, a w szczególności podejmować 
działania na drodze rozwoju technologii LED. Pasja 
właściciela i dyrektora generalnego Andersa Borrin-
ga cały czas stymuluje pragnienie ciągłego doskona-
lenia i rozwoju firmy.

    Konstrukcję współczesnej konwencjonalnej elek-
trycznej lampy ręcznej charakteryzuje ergonomiczny 
kształt i zaokrąglone krawędzie. Dzięki temu lampa 
idealnie leży w dłoni, a możliwość zawieszenia na ha-
czykach zapewnia, że obie ręce są wolne na wypadek, 
gdyby nagle pojawiły się nowe pomysły!

    Lampa RETRO LITE hojnie rozprowadza 
 rozproszone i miękkie, a zarazem czyste
światło w pomieszczeniu. Nikola Tesla z
pewnością ucieszyłby się z możliwości
 pracy nad dokonanymi odkryciami w
świetle tej lampy stanowiącej hołd dla
jego dokonań.

• Oświetla cały obszar roboczy

• Dwa haczyki na obu końcach lampy zapewniają wiele 
możliwości ustawień

• Mocne, rozproszone i nieoślepiające światło

• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego 
odpornego na uderzenia
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RETRO LITE 
49,90 EUR
03.5635

// Oświetlanie całego obszaru roboczego  
Lampa RETRO LITE to w zasadzie przemyślana na nowo oryginalna ręczna 
lampa kulista, która jest powszechnie stosowana na całym świecie i we 
wszystkich sektorach przemysłu.

// Wyjątkowo wydajna lampa robocza o kącie oświetlenia 360°  
Lampa RETRO LITE wykorzystuje najnowszą, wysokowydajną technologię 
LED o imponującej skuteczności świetlnej 1600 lumenów, zapewniając
bardzo silne światło. 
 

Dzięki wytrzymałym wysuwanym meta-
lowym haczykom zarówno w uchwycie, 
jak i w górnej części lampy, Twoje ręce są 
wolne i gotowe do pracy

Lampa robocza 360� z 
przewodem o długo-
ści 5 m i mocą 1600 
lumenów
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STATYWY i UCHWYTY
// Przeznaczone do bezpośredniego 
montażu reflektorów VEGA LITE, FLOOD 
LITE i AREA LITE bez wspornika. Wyko-
nane z trwałej i solidnej stali malowanej 
proszkowo i przeznaczone do użytku 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
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STATYW SCANGRIP 
99,90 EUR
03.5431

UCHWYT MAGNETYCZNY 
39,90 EUR
03.5340

STATYW NA KÓŁKACH 
109,90 EUR
03.5433

UCHWYT PODWÓJNY 
24,90 EUR
03.5308

UCHWYT DO RUSZTOWANIA 
29,90 EUR
03.5341

Nakładka z głębokim 
na 10 mm stalowym 
gwintem

Niezawodny system 
blokowania 360°

// Statyw o dużej stabilności  
Statyw SCANGRIP TRIPOD jest niezbędny do ustawienia lampy roboczej w 
wybranym miejscu w celu odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy. Statyw 
posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie od 1,35 do 3 metrów, co 
pozwala na szybkie ustawienie lampy na żądanej wysokości.

Dzięki solidnej konstrukcji statyw SCANGRIP TRIPOD zachowuje stabilność 
nawet po rozsunięciu na maksymalną wysokość. W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa przewód lampy można przymocować zaciskami umieszczonymi na 
każdej z nóg statywu.
 

// Statyw na kółkach - jeszcze więcej możliwości 
ustawienia  
Statyw SCANGRIP WHEEL STAND zaprojektowano w celu szybkiego ustawia-
nia oświetlenia w warsztacie. Dzięki niemu nie trzeba przenosić ciężkich lamp 
ręcznie, aby przestawić je w inne miejsce. Po zakończeniu prac stojak można 
łatwo i szybko odsunąć na bok.

Stojak SCANGRIP WHEEL STAND posiada możliwość regulacji wysokości w 
zakresie od 0,7 do 1,9 m, co zapewnia dużą elastyczność ustawienia lampy w 
żądanym położeniu. Trzy wytrzymałe kółka obracają  
się z łatwością nawet na nierównym podłożu. Dwa z 
nich wyposażone są w możliwość blokady w 
określonej pozycji, co zapewnia jeszcze 
większą stabilność.

Uchwyt podwójny do zamocowania dwóch lamp 

Elastyczne ustawianie lampy na 
dowolnej powierzchni magnetycznej

Wiele możliwości montażu na ruszto-
waniach lub innych profilach okrągłych 
o średnicy w zakresie 40-50 mm
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WORK LITE S WORK LITE M

Numer artykułu 03.5640 03.5641

Źródło światła 4 SMD LED
8 SMD LED

Źródło punktowe:wysokiej mocy 
diody LED

Strumień świetlny, lumen 60–120 110–220 źródło punktowe: 75

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 100–200 200–400 źródło punktowe: 700

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 120° 120°/ 40°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K

Czas pracy, w godz. Do 4 Do 4

Czas ładowania, w godz. 2,5 2,5

Akumulator 3,7 V/600 mAh, litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh, litowo-jonowy

Klasa ochrony IP20 / IK07 IP20 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m

Przewód 1 m USB 1 m USB

Napięcie znamionowe AC - -

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

Zużycie energii Maks. 1,5 W Maks. 2,5 W

Ładowarka Nie Nie

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

Wymiary 120 x 54 x 24 mm 180 x 54 x 27 mm

Waga netto 77 g 131 g

Cena 29,90 EUR 39,90 EUR

STICK LITE S STICK LITE M

Numer artykułu 03.5638 03.5639

Źródło światła 4 SMD LED 10 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 50–100 źródło punktowe: 50 125–250 źródło punktowe: 65

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 150–300 źródło punktowe: 900 200–400 źródło punktowe: 900

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 110°/ 35° 110°/ 35°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K

Czas pracy, w godz. Do 4 Do 4

Czas ładowania, w godz. 2,5 3

Akumulator 3,7 V/600 mAh, litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh, litowo-jonowy

Klasa ochrony IP20 / IK07 IP20 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m

Przewód 1 m USB 1 m USB

Napięcie znamionowe AC - -

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

Zużycie energii Maks. 1,5 W Maks. 2,5 W

Ładowarka Nie Nie

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

Wymiary 150 x 34 x 13 mm 250 x 34 x 15 mm

Waga netto 52 g 88 g

Cena 19,90 EUR 29,90 EUR

Seria WORK LITE

Seria STICK LITE
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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.
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WORK LITE S WORK LITE M

Numer artykułu 03.5640 03.5641

Źródło światła 4 SMD LED
8 SMD LED

Źródło punktowe:wysokiej mocy 
diody LED

Strumień świetlny, lumen 60–120 110–220 źródło punktowe: 75

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 100–200 200–400 źródło punktowe: 700

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 120° 120°/ 40°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K

Czas pracy, w godz. Do 4 Do 4

Czas ładowania, w godz. 2,5 2,5

Akumulator 3,7 V/600 mAh, litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh, litowo-jonowy

Klasa ochrony IP20 / IK07 IP20 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m

Przewód 1 m USB 1 m USB

Napięcie znamionowe AC - -

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

Zużycie energii Maks. 1,5 W Maks. 2,5 W

Ładowarka Nie Nie

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

Wymiary 120 x 54 x 24 mm 180 x 54 x 27 mm

Waga netto 77 g 131 g

Cena 29,90 EUR 39,90 EUR

STICK LITE S STICK LITE M

Numer artykułu 03.5638 03.5639

Źródło światła 4 SMD LED 10 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 50–100 źródło punktowe: 50 125–250 źródło punktowe: 65

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 150–300 źródło punktowe: 900 200–400 źródło punktowe: 900

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 110°/ 35° 110°/ 35°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6000K 6000K

Czas pracy, w godz. Do 4 Do 4

Czas ładowania, w godz. 2,5 3

Akumulator 3,7 V/600 mAh, litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh, litowo-jonowy

Klasa ochrony IP20 / IK07 IP20 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m

Przewód 1 m USB 1 m USB

Napięcie znamionowe AC - -

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

Zużycie energii Maks. 1,5 W Maks. 2,5 W

Ładowarka Nie Nie

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

Wymiary 150 x 34 x 13 mm 250 x 34 x 15 mm

Waga netto 52 g 88 g

Cena 19,90 EUR 29,90 EUR

THIN LITE STAR LITE

Numer artykułu 03.5644 03.5059

Źródło światła 8 SMD LED 9 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 125–250 300

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 175–300 źródło punktowe: 175 400

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie Nie

Kąt wiązki 115° Źródło punktowe 60° -

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Źródło punktowe Ra > 70 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. Do 4 -

Czas ładowania, w godz. 3 -

Akumulator 3,7 V / 1200 mAh, litowo-jonowy -

Klasa ochrony IP20 / IK07 IP40 / IK08

Odporność na uderzenia 1 m -

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

Napięcie znamionowe AC - 100–240 V

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC - -

Zużycie energii Maks. 2,5 W Maks. 4 W

Ładowarka Nie -

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

Wymiary 280 x 40 x 32 mm 340 x 40 x 25 mm

Waga netto 136 g 600 g

Cena 39,90 EUR 29,90 EUR 

THIN LITE i STAR LITE

HEAD LITE A HEAD LITE

Numer artykułu 03.5643 03.5642

Źródło światła 5 SMD LED
4 LED SMD źródło punktowe: 1 

SMD LED

Strumień świetlny, lumen 75-150 75–150 źródło punktowe: 75

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 150–300 100–200 źródło punktowe: 1000

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 120°/100° 110°/95° Źródło punktowe 25°

Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 80 Ra > 80

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. Do 12 Do 3

Czas ładowania, w godz. - 3

Akumulator 3 x alkaliczny 1,5 V AAA 3,7 V / 800 mAh, litowo-jonowy

Klasa ochrony IP54 / IK07 IP54 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m

Przewód - 1 m USB

Napięcie znamionowe AC - -

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

Zużycie energii Maks. 2 W Maks. 1,5 W

Ładowarka - Nie

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

Wymiary 70 x 35 x 40 mm 74 x 41 x 41 mm

Waga netto 100 g 75 g

Cena 24,90 EUR 39,90 EUR 

Seria HEAD LITE

Wszystkie produkty alkaliczne są testowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1



26

FLOOD LITE S FLOOD LITE M FLOOD LITE MC

Numer artykułu 03.5630 03.5631 03.5632

Źródło światła 40 SMD LED 72 SMD LED 72 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 500–1000 500–2000 1500–3000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 600–1200 600–2400 1800–3600

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 3 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 120° 120° 120°

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

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. Do 4 Do 10 -

Czas ładowania, w godz. 3,5 6 -

Akumulator 3,6 V / 5000 mAh, litowo-jonowy 3,6 V / 12000 mAh, litowo-jonowy -

Klasa ochrony IP54 / IK07 IP54 / IK07 IP54 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m

Przewód 1 m USB 1 m USB 5 m / 3 x 1,0 mm2 H05RN-F 

Napięcie znamionowe AC 100–240 V 100–240 V 100–240 V

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC 5 V / 2 A 5 V / 3 A -

Zużycie energii Maks. 10 W Maks. 20 W Maks. 28 W

Ładowarka Tak Tak -

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

Wymiary 230 x 13,5 x 43 mm 275 x 163 x 47 mm 275 x 16,3 x 47 mm

Waga netto 885 g 1,48 kg 1,91 kg

Cena 69,90 EUR 89,90 EUR 99,90 EUR

Seria FLOOD LITE

VEGA LITE 1500 C+R VEGA LITE 2600 VEGA LITE 4000

Numer artykułu 03.5451 03.5452 03.5453

Źródło światła 66 SMD LED 83 SMD LED 123 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 750–1500 2600 4000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 1700–3000 4000 6000

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie Nie Nie

Kąt wiązki 100° 100° 100°

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

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. Do 3 - -

Czas ładowania, w godz. 1,5 - -

Akumulator 11,1 V / 2600 mAh, litowo-jonowy - -

Klasa ochrony IP54 / IK07 IP54 / IK07 IP54 / IK07

Odporność na uderzenia - - -

Przewód 5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2 x 1,0 mm2 H05RN-F 5 m / 3 x 1,5 mm2 H07RN-F 

Napięcie znamionowe AC 100–240 V 100–240 V -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC 12,6 V / 2,4 A - -

Zużycie energii Maks. 18 W Maks. 32 W Maks. 48 W

Ładowarka Tak - -

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

Wymiary 288 x 103 x 280 mm 288 x 103 x 280 mm 318 x 117 x 310 mm

Waga netto 2,59 kg 2,46 kg 3,43 kg

Cena 99,90 EUR 89,90 EUR 119,90 EUR

Seria VEGA LITE

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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Wszystkie produkty alkaliczne są testowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1

FLOOD LITE S FLOOD LITE M FLOOD LITE MC

Numer artykułu 03.5630 03.5631 03.5632

Źródło światła 40 SMD LED 72 SMD LED 72 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 500–1000 500–2000 1500–3000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 600–1200 600–2400 1800–3600

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie 3 stopnie 2 stopnie

Kąt wiązki 120° 120° 120°

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

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. Do 4 Do 10 -

Czas ładowania, w godz. 3,5 6 -

Akumulator 3,6 V / 5000 mAh, litowo-jonowy 3,6 V / 12000 mAh, litowo-jonowy -

Klasa ochrony IP54 / IK07 IP54 / IK07 IP54 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m

Przewód 1 m USB 1 m USB 5 m / 3 x 1,0 mm2 H05RN-F 

Napięcie znamionowe AC 100–240 V 100–240 V 100–240 V

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC 5 V / 2 A 5 V / 3 A -

Zużycie energii Maks. 10 W Maks. 20 W Maks. 28 W

Ładowarka Tak Tak -

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

Wymiary 230 x 13,5 x 43 mm 275 x 163 x 47 mm 275 x 16,3 x 47 mm

Waga netto 885 g 1,48 kg 1,91 kg

Cena 69,90 EUR 89,90 EUR 99,90 EUR

VEGA LITE 1500 C+R VEGA LITE 2600 VEGA LITE 4000

Numer artykułu 03.5451 03.5452 03.5453

Źródło światła 66 SMD LED 83 SMD LED 123 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 750–1500 2600 4000

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 1700–3000 4000 6000

Regulowany strumień świetlny 2 stopnie Nie Nie

Kąt wiązki 100° 100° 100°

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

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. Do 3 - -

Czas ładowania, w godz. 1,5 - -

Akumulator 11,1 V / 2600 mAh, litowo-jonowy - -

Klasa ochrony IP54 / IK07 IP54 / IK07 IP54 / IK07

Odporność na uderzenia - - -

Przewód 5 m / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2 x 1,0 mm2 H05RN-F 5 m / 3 x 1,5 mm2 H07RN-F 

Napięcie znamionowe AC 100–240 V 100–240 V -

Napięcie ładowania/prąd ładowania 
DC 12,6 V / 2,4 A - -

Zużycie energii Maks. 18 W Maks. 32 W Maks. 48 W

Ładowarka Tak - -

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

Wymiary 288 x 103 x 280 mm 288 x 103 x 280 mm 318 x 117 x 310 mm

Waga netto 2,59 kg 2,46 kg 3,43 kg

Cena 99,90 EUR 89,90 EUR 119,90 EUR

// Ładowarki odpowiednie do wszystkich krajów 
Wtyczki sieciowe i wartości napięcia różnią się w zależności od 
konkretnego kraju. Firma SCANGRIP oferuje ładowarki we wszystkich 
wariantach dla krajów na całym świecie. Pełną listę ładowarek do na-
szych akumulatorowych lamp roboczych oraz wszystkich pozostałych 
dostępnych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

// Certyfikowane i zatwierdzone 
Wszystkie lampy robocze SCANGRIP spełniają wymogi odpowiednich norm i 
przepisów. Lampy produkowane są w naszych własnych zakładach produkcyjnych 
i poddawane kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasze lampy 
spełniają wszystkie wymagania i są certyfikowane zgodnie z przepisami UE, dyrek-
tywami UE i normami zharmonizowanymi. Posiadamy certyfikat ISO9001 wydany 
przez Bureau Veritas.

AREA LITE C AREA LITE CO RETRO LITE

Numer artykułu 03.5636 03.5637 03.5635

Źródło światła 144 SMD LED 144 SMD LED 72 SMD LED

Strumień świetlny, lumen 4000 4000 1600

Nat. oświetlenia, luksy na 0,5 m 2000 2000 900

Regulowany strumień świetlny Nie Nie Nie

Kąt wiązki 360° 360° 360°

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

Współczynnik temperatury barwy CCT 6500 K 6500 K 6500 K

Czas pracy, w godz. - - -

Czas ładowania, w godz. - - -

Akumulator - - -

Klasa ochrony IP54 / IK07 IP54 / IK07 IP54 / IK07

Odporność na uderzenia 1 m 1 m 1 m

Przewód 5 m / 2 x 1,0 mm2 H05RN-F 5 m / 3 x 1,5 mm2 H07RN-F 5 m / 2 x 1,0 mm2 H05RN-F

Napięcie znamionowe AC 220–240 V 220–240 V 220–240 V

Napięcie ładowania/prąd ładowania DC - - -

Zużycie energii Maks. 65 W Maks. 65 W Maks. 22 W

Ładowarka - - -

Temperatura od -10° do +30°C od -10° do +30°C od -10° do +30°C

Wymiary 305 x 199 mm 305 x 199 mm 300 x 122 mm

Waga netto 2,95 kg 2,95 kg 1,02 kg

Cena 119,90 EUR 129,90 EUR 49,90 EUR

SERIA 360°  

Źródło światła Lumeny   
 i luksy

Czas pracy Czas ładowania Źródło zasilania IP IK

Odporność na 
uderzenia

Przewód Napięcie nominalne AC

Waga nettoWymiaryTemperatura

Napięcie
ładowania/ 

prąd ładowania
DC

Zużycie energii

Kąt wiązki CRI CCT Kelwiny
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// SCANGRIP jest wiodącym w Europie producen-
tem lamp roboczych dla profesjonalistów oferują-
cym najbardziej wszechstronną gamę produktów 
na rynku wykorzystujących najnowszą dostępną 
technologię LED.

SCANGRIP to duńska innowacyjność: wszystkie produkty są 
projektowane 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 er-
gonomię, trwałość, wygodę użytkowania i funkcjonalność. Naszym 
celem jest ustanawianie nowych standardów w dziedzinie profe-
sjonalnego oświetlenia miejsca pracy.

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


