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Wysoka jakość
Produkty SCANGRIP są znane ze swojej wysokiej jakości oraz uznawanego za najlep-
szy na rynku stosunku jakości do ceny. Stosujemy wszechstronne procedury kontroli 
jakości i posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001. 

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

Wiodący europejski dostawca
SCANGRIP dostarcza najwszechstronniejszą gamę trwałych i funkcjonalnych lamp 
roboczych LED oraz jest wiodącym i ustanawiającym trendy dostawcą rozwiązań 
oświetleniowych dla profesjonalistów w Europie.

Zawsze pierwsi
SCANGRIP jest pionierem w swojej branży i jest zawsze o krok przed konkurencją 
w dziedzinie konstruowania nowego i innowacyjnego oświetlenia miejsca pracy w 
technologii LED. 

Od 1906
Firma SCANGRIP zajmuje się produkcją ręcznych narzędzi o bardzo wysokiej jakości 
dla sektorów  przemysłowych i motoryzacyjnych od ponad 110 lat.

// Symbol „ORIGINAL SCANGRIP” stanowi gwarancję, że produkt 
został zaprojekowany i wykonany przez firmę SCANGRIP w Danii 
oraz, że jego wzór jest chroniony patentem europejskim.
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Seria VEGASeria NOVA

SCANGRIP — oświetlenie robocze przyszłości

STOJAK

ŁADOWARKI

Seria UNIFORM

Ręczne lampy INSPEKCYJNE

Wszystkie ceny brutto (loco fabryka), bez podatku VAT, obowiązują od 1 styczeń 2017 r. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Producent nie odpowiada za błędy w druku. Do wszystkich transakcji z firmą SCANGRIP mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE. 

LAMPY CZOŁOWE

Seria SLIM

STAR

Koncepcja LINE LIGHTSeria latarek FLASH LIGHT

Seria MAG

Ręczne lampy LINE LIGHT Lampa pod maskę LINE LIGHT Oprawy oświetleniowe 
LINE LIGHT do podnośników Oświetlenie SPECJALNE



NOVA — najbardziej wyrafinowane 
oświetlenie miejsca pracy na świecie

• Niezwykle mocne światło o strumieniu do 10 000 lumenów.

• 5-stopniowy ściemniacz

• Wersje zasilane akumulatorowo z wyświetlaczem informującym o 
pojemności akumulatorów i pozostałym czasie pracy

• Nowa, elegancka konstrukcja ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia

• Nowy, przeprojektowane ramię stojak do bezpośredniego montażu 
na stojaku

// Kolejna generacja oryginalnych lamp NOVA

SCANGRIP przedstawia zupełnie nową generację pięciu przepro-
jektowanych i znacznie ulepszonych naświetlaczy NOVA. 

Seria NOVA to najlepsze, najwytrzymalsze i niepowtarzalne lampy 
LED COB dla profesjonalistów. 
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NOVA 10K
03.5444 
Diody LED COB o wysokiej wydajności 
Zintegrowane BEZPRZEWODOWE sterowanie 
światłem
1000–10000 lumenów 
16000 luksów przy 0,5 m 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC 
Zużycie energii: 84 W 
IK07 
IP67

NOVA 5K
03.5442 
Diody LED COB o wysokiej 
wydajności 
500-5000 lumenów 
8000 luksów przy 0,5m 
5-metrowyprzewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC 
Zużycie energii: 42 W 
IK07 
IP67

NOVA 3K 
03.5440 
Diody LED COB o wysokiej wydajności 
300–3000 lumenów 
5000 luksów przy 0,5m 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC 
Zużycie energii: 26 W 
IK07 
IP67

wyłącznik i ściemniacz

// Wyjątkowa trwałość 

Obudowa naświetlaczy NOVA jest wykonana z odlewanego aluminium, co 
zapewnia ich wyjątkową trwałość i odporność na uderzenia. Ponadto lampy z 
serii NOVA są odporne na wilgoć i kurz; idealnie sprawdzają się we wszelkich 
zastosowaniach na świeżym powietrzu w każdych warunkach atmosferycznych 
dzięki całkowitej wodoszczelności (IP67). 

// Zaprojektowane do wydajnej pracy w 
warsztacie 

Diody LED COB (wielozłączowe) zapewniają uniwersalne 
i równomierne światło, a ich wysoki współczynnik CRI 
(odwzorowania barw) zbliżony do światła słonecznego 
sprawia, że szczególnie nadają się do zastosowań jako 
oświetlenie miejsca pracy. Nowy ściemniacz umożliwia 

ustawienie pięciu różnych poziomów oświetlenia. Nowy, wbudowany uchwyt 
ułatwia przenoszenie lampy w ręce. Elastyczny stojak służy do mocowania 
lampy i ustawienia jej pod odpowiednim kątem. Konstrukcja stojaka umożliwia 
bezpośrednie zamocowanie go na STOJAKU SCANGRIP.

// Ulepszone akumulatorowe lampy NOVA 

Lampy NOVA mogą być zasilane dzięki unikatowemu podwójnemu systemowi 
zasilania DUAL SYSTEM zarówno za pomocą akumulatorów, jak i przewodu 
zasilającego, co sprawia, że zakres zastosowań jest nieograniczony. Teraz 
przyłącze DUAL SYSTEM jest ulepszone pod kątem łatwiejszego i szybszego 
montażu oraz odłączania przewodu. Wersje akumulatorowe są również wypo-
sażone w łatwy w obsłudze wyświetlacz pokazujący informacje o pojemności 
akumulatora i pozostałym czasie pracy.

Sterowanie 
światłem

NOVA 3K C+R
03.5441 
Diody LED COB o wysokiej wydajności 
300–3000 lumenów 
5000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 1–14 h 
Czas ładowania: 2 h 
Akumulator litowo-jonowy 
11,1 V / 4400 mAh 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC  
Zużycie energii: 26 W 
IK07 
IP67

NOVA 5K C+R
03.5443 
Diody LED COB o wysokiej 
wydajności 
500-5000 lumenów 
8000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 1–12 h 
Czas ładowania: 2 h 
Akumulator litowo-jonowy 
11,1 V / 5200 mAh 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC  
Zużycie energii: 42 W 
IK07 
IP67

NOVA 3K C+R 
€ 199,90 

NOVA 3K 
€ 149,90

NOVA 5K 
€ 179,90

NOVA 5K C+R 
€ 279,90 

NOVA 10K 
€ 299,90



// Innowacyjne oświetlenie robocze o wysokiej wydajności 

SCANGRIP przedstawia zupełnie nową rodzinę 3 wysokiej jako-
ści naświetlaczy o ciekawym designie, oferujących bardzo mocne 
światło w atrakcyjnej cenie..

• Mocne, rozproszone i nieoślepiające światło

• Trwała oprawa wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odpor-
ności na uderzenia

• Wersja akumulatorowa z układem DUAL SYSTEM

• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

• Brak zagrożenia powstania pożaru dzięki zastosowaniu nienagrze-
wających się diod LED

VEGA — nowa rodzina naświetlaczy LED
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// Mocne, rozproszone światło LED  
Zastosowanie wielu diod LED o wysokiej mocy w nowych naświetlaczach VEGA
pozwala uzyskać przytłumione, przyjemne, nieoślepiające i jednorodne światło 
o dużym rozproszeniu.

// Zaprojektowane dla profesjonalistów  
Lekka, solidna i wytrzymała oprawa reflektorów VEGA jest wykonana z 
plastiku o wysokiej odporności na uderzenia i skonstruowana do zastosowań 
użytku w wymagających środowiskach pracy. W przeciwieństwie do reflekto-
rów halogenowych nie stwarzają one zagrożenia powstania pożaru, ponieważ 
diody LED nie generują ciepła. Ramię oprawy wykonane jest ze stali malowanej 
proszkowo i można je zamontować bezpośrednio na STOJAKU SCANGRIP.

// Niepowtarzalna funkcjonalność  
W naświetlaczu VEGA 1500 C+R zastosowano unikatowe rozwiązanie DUAL 
SYSTEM umożliwiające zasilanie zarówno za pomocą akumulatora , jak i 5-me-
trowego przewodu, a tym samym oferujące pełną elastyczność i nieograniczo-
ny wachlarz zastosowań. 

VEGA 2600
03.5452 
83 diod LED 
2600 lumenów 
4000 luksów przy 0,5 m 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC 
Zużycie energii: 32 W 
IP54 
IK07

VEGA 1500 C+R
03.5451 
83 diody LED 
750/1500 lumenów (tryb 1 / tryb 2) 
1700/3000 luksów przy 0,5 m (tryb 1 / tryb 2) 
Czas pracy: 3/1,5 h (tryb 1 / tryb 2) 
Czas ładowania: 1,5h 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC  
Akumulator litowo-jonowy 11,1V / 2600 mAh 
Zużycie energii: 9/18 W (tryb 1 / tryb 2) 
IP54 
IK07

VEGA 4000
03.5453 
123 diody LED 
4000 lumenów 
6000 luksów przy 0,5 m 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC 
Zużycie energii: 48W 
2 gniazdka zasilające SCHUKO 
IP54 
IK07

Naświetlacz VEGA 4000 dostarcza światło o 
wartości 4000 lumenów i jest zaprojektowany do 
użytku „w trudnych warunkach” i posiada 2 gniazda 
zasilające SCHUKO z tyłu obudowy.

VEGA 1500 C+R 
€ 119,90

VEGA 4000 
€ 119,90

VEGA 2600 
€ 99,90



Nowy STOJAK  
// Zaprojektowany do bezpośredniego montażu no-
wych lamp roboczych VEGA i NOVA bez użycia uchwy-
tu. Wykonany z trwałej i solidnej stali malowanej 
proszkowo i przeznaczony do użytku zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz.
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Głowica montażowa  
ze stali spawanej, z 
gwintem 10 mm

Nowy STOJAK  

Niezawodny system blokowania 
360°  

// Wysoce stabilny stojak z zakresem regulacji do 3 m  
STOJAK SCANGRIP jest niezbędny do ustawienia lampy roboczej w wybranym 
miejscu w celu odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy. STOJAK SCANGRIP 
ma regulowaną wysokość (od zaledwie 1,35 m do 3 m), co zapewnia pełną 
elastyczność ustawienia lampy na wymaganym poziomie. 

// Optymalne bezpieczeństwo  
Dzięki solidnej konstrukcji STOJAK SCANGRIP jest stabilny nawet po rozsu-
nięciu na pełną wysokość. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kabel lampy 
można przymocować zaciskami umieszczonymi na każdej z nóg statywu.
 

// Stojak na kółkach zapewniający mobilność podczas 
ustawiania opraw oświetleniowych  
STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP zaprojektowano w celu szybkiego ustawia-
nia opraw oświetleniowyc w warsztacie. Dzięki niemu nie trzeba przenosić 
ciężkich lamp ręcznie, ponieważ można je łatwo przesunąć w potrzebne miej-
sce. Po zakończeniu prac stojak można łatwo i szybko odstawić.

// Bezpieczeństwo i stabilność w pełnym 
zakresie ustawień  
STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP ma regulowaną wysokość (od zaledwie 
0,7 m do 1,9 m), co zapewnia pełną elastyczność ustawienia lampy na wyma-
ganym poziomie. W stojaku zastosowano trzy trwałe i wykonane z wysokiej 
jakości materiałów kółka. Stojak można bez problemu przesuwać nawet po 
nierównych powierzchniach. Dwa z nich można zablokować, aby ustawić stojak 
w odpowiednim położeniu

STOJAK SCANGRIP
03.5431
Maks. obciążenie:10 kg 
Maks. wysokość: 3m 
Min, wysokość 1,35m 
Ø 1,2m 
Masa: 6 kg

STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP
03.5433 
Maks. obciążenie:10 kg 
Maks. wysokość: 1,9 m 
Min, wysokość 0,7 m 
Ø 0,8m 
Masa: 6 kg

PODWÓJNA POPRZECZKA
03.5308
Podwójna poprzeczka do mocowania dwóch 
lamp; możliwość stosowania z nowymi naświe-
tlaczami NOVA i VEGA.

PODWÓJNA POPRZECZKA 
€ 24,90

STOJAK NA KÓŁKACH 
€ 109,90

STOJAK SCANGRIP 
€ 89,90 



STAR — lampa ręczna i naświetlacz 
w jednym

// STAR łączy w sobie cechy lampy ręcznej i naświetlacza. 
Jest to nowa wielofunkcyjna oprawa oświetleniowa nadająca się do 
wszystkich zadań! 
 
 

• Niezwykle mocne światło o strumieniu do 1000 lumenów

• Zasilanie akumulatorowe do 5 godzin pracy

• Wodoszczelność klasy IP65

• Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodny i mocny chwyt 

• Elastyczny uchwyt umożliwiający wielorakość ustawień i zastosowań

• Solidny uchwyt z wbudowanym magnesem 

• Bezpośredni montaż na STOJAKU SCANGRIP

• Trwała oprawa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

• Funkcja power bank
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STAR
03.5620 
Diody LED typu COB 
Tryb 1 / tryb 2 
800/1600 luksów przy 0,5 m  
500/1000 lumenów 
Czas pracy 5/2,5 h  
Czas ładowania: 6 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 5200 mAh 
IP65

// Wielofunkcyjne oświetlenie  
Oprawa oświetleniowa STAR zaprojektowano do wykonywania wszelkich 
zadań. Ergonomiczna konstrukcja lampy umożliwia jej użytkowanie jako lampy 
ręcznej. Po wysunięciu uchwytu lampa staje się szperaczem.

// Poręczny reflektor  
Dzięki niezwykle dużemu natężeniu światła lampy STAR można również używać 
do oświetlania większych obszarów pracy, mimo jej małych rozmiarów w  
porównaniu do innych naświetlaczy. Konstrukcja uchwytu umożliwia bezpo-
średnie zamocowanie na STOJAKU SCANGRIP. 

// Elastyczność ustawień 
Dzięki elastycznemu uchwytowi lampę STAR można ustawić w w dowolnym 
położeniu w celu uzyskania optymalnego kąta oświetlenia do wykonania  
danego zadania. Uchwyt blokuje się również w ustalonej pozycji, pełniąc funkcję 
wieszaka. Dzięki mocnemu magnesowi wbudowanemu w uchwyt lampę STAR 
można ustawiać w różnych pozycjach na dowolnej metalowej powierzchni.

// Power bank 
Funkcja power bank z gniazdem USB do 
ładowania urządzeń mobilnych.

Elastyczność ustawień

Lampa ręczna

 
Mocowanie lampy 
bezpośrednio 
na STOJAKU        
SCANGRIP do 
wysokości 3 m 

STAR 
€ 99,90 



// Nowa seria SCANGRIP SLIM to prawdziwie elastyczne i wie-
lofunkcyjne oświetlenie miejsca prac trzy w jednym do wszyst-
kich rodzajów zastosowań.  

SLIM — Jedyna tak wąska lampa 3 w 1 na rynku

• 3 w 1: lampa inspekcyjna, oprawa oświetleniowa i latarka w 
jednym

• Niezwykle mocne światło o strumieniu 500 lumenów z  
funkcją latarki

• Ultra cienka i kompaktowa konstrukcja

• Silny wbudowany magnes i hak zapewniające elastyczność 
ustawiania

• 2 ustawienia światła (50 lub 100%) pozwalające  
maksymalnie wydłużyć czas pracy

• Zasilanie akumulatorowe do 6 godzin pracy 
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SLIM
03.5612 
Diody LED COB / Światło czołowe: diody LED SMD 
Tryb 1 – tryb 2 
400/800 luksów przy 0,5 m 
Światło czołowe 4800 luksów przy 0,5 m  
250/500 lumenów 
Światło czołowe: 100 lumenów 
Czas pracy: 2,5/5 h 
Czas ładowania: 4 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2600 mAh 
IP30

MINI SLIM
03.5610 
Diody LED COB / Światło czołowe: diody LED SMD  
Tryb 1 – tryb 2 
100/300 luksów przy 0,5 m 
Światło czołowe 4800 luksów przy 0,5 m 
100/200 lumenów 
Światło czołowe: 100 lumenów 
Czas pracy: 6/3 h 
Czas ładowania: 3 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh 
IP30

// Ultra cienka lampa inspekcyjna  
Ultra cienka, kompaktowa konstrukcja o średnicy zaledwie 9 mm umożliwia 
inspekcję w najbardziej niedostępnych i wąskich miejscach pracy. To sprawia, 
że lampy SLIM są idealne do wykonywania wymagających i trudnych prac 
inspekcyjnych. 

// Oprawa ośwetleniowa w kieszonkowym rozmiarze  
2 nowe lampy SLIM mają całkowicie składany korpus. Po całkowitym rozłoże-
niu lampę można używać jak tradycyjną ręczną oprawę oświetleniową.  
Po całkowitym złożoniu lampa SLIM mieści się w kieszeni, a jej niewielkie
rozmiary pozwalają zabierać ją wszędzie ze sobą.” 

// Funkcja latarki  
Mocne, 100-lumenowe światło czołowe lamp SLIM oferuje funkcję latarki. 
Dzięki tej niepowtarzalnej i wcześniej niespotykanej funkcjonalności lampy 
SLIM po złożeniu można używać jak mocnej latarki z wygodnym i pewnym 
uchwytem. 

Zaledwie  
9 mm

SLIM 
€ 74,90 

MINI SLIM 
€ 59,90



// Mocne, akumulatorowe bestselery wśród ręcznych opraw 
oświetleniowych 

SCANGRIP przedstawia kolejną generację swoich najlepiej 
sprzedających się produktów: lampa MAG — oprawa oświetle-
niowa, którą zna każdy

• Lepszy stosunek jakości do ceny

• Silniejsze światło czołowe i główne 

MAG — kolejna generacja najpopular-
niejszych lamp ręcznych w Europie
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MAG 3
03.5401 
Diody LED COB / Światło czołowe:                   
dioda LED o wysokiej mocy  
250/150 lumenów 
500/1500 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 3 h / 3 h 
Czas ładowania: 4 h  
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2200 mAh 
IP20

MINI MAG
03.5403 
Diody LED COB / Światło czołowe:                 
dioda LED o wysokiej mocy  
120/50 lumenów 
280/800 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 4 h / 4 h 
Czas ładowania: 3 h  
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh 
IP20

MAG
03.5400 
7 diod LED SMD / 
Światło czołowe: dioda LED o wysokiej mocy  
120/50 lumenów 
250/500 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 4 h / 4 h 
Czas ładowania: 4 h  
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 1200 mAh 
IP20

// Znacznie zwiększone natężenie światła  
Oprawy ręczne MAG to mocne, akumulatorowe lampy ręczne i latarki 
LED w jendym, korzystające z najnowszej, wysoce wydajnej technologii 
LED zapewniającej nawet dwukrotnie większe natężenie światła. 

// Nowe, ciekawe wzornictwo  
Nowoczesne wzornictwo lamp MAG obejmuje ergonomiczny i przyjazny 
dla użytkownika uchwyt. 

Lampę można umieścić w dowolnym miejscu za pomocą trzech silnych 
magnesów i dwóch wysuwanych wieszaków. 

Elastyczną głowicę lampy można odchylać w zakresie 180 stopni.

Bez ładowarki

MAG 
€ 49,90 

MAG 3 
€ 59,90 

MINI MAG 
€ 39,90
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MAG PEN 2 
03.5108 
7 diod LED SMD /  
1 dioda LED CREE XP-G2 R5 u góry 
130/1000 luksów przy 0,5 m 
60/50 lumenów 
Czas pracy: 2 h / 2 h 
Czas ładowania: 1,5 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 750 mAh 
IP54

Ręczna lampa 
inspekcyjna
Zaprojektowane do wydajnej 
pracy w warsztacie. Super 
jasne oświetlenie miejsca pra-
cy. Ergonomiczne i przyjazne 
użytkownikowi wzornictwo 
użytkownikowi

STARLINE
03.5059 
9 diod LED SMD LG 
400 luksów przy 0,5 m 
300 lumenów 
5-metrowy przewód 
Napięcie znamionowe: 230 V AC 
IP40

FLEX 2 
03.5010 
7 diod LED SMD / Dioda LED wysokiej 
mocy u góry

200/600 luksów przy 0,5 m
125/50 lumenów
Czas pracy: 4 h / 10 h
Czas ładowania: 3,5 h
3,7V / 1300 mAh, litowo-jonowy
IP20

Długopisowa akumulatorowa 
ręczna lampa LED z funkcją 
latarki 
Mała i poręczna długopisowa lampa z klipsem
Wyposażona w wytrzymały, gumowy uchwyt 
i magnesy ułatwiające przechowywanie i 
podwieszania

Bez ładowarki

Akumulatorowa ręczna 
lampa LED z funkcją latarki
Elastyczną głowicę lampy można odchy-
lać w zakresie 120 stopni. Wbudowany 
magnes i haczyk do podwieszania

Ręczne lampy INSPEKCYJNE

MAG PEN 2 
€ 36,90

STARLINE 
€ 39,90

FLEX 2  
€ 39,90
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ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB
03.5301 
Napięcie wejściowe: 12–24 V DC 
Napięcie wyjściowe: 12,6 V DC

KABEL USB 

03.5303  
Kabel 1,8 m

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA C+R
03.5342 
Napięcie wejściowe: 12–24 V DC 
Napięcie wyjściowe: 12,6 V DC

// Tylko jedna ładowarka do wszystkich typów opraw 
oświetleniowych 
SCANGRIP jako pionier w dziedzinie technologii oświetlenia wprowadza
nowe standardy. Nowa UNIWERSALNA ŁADOWARKA jest najlepszym przy-
kładem połączenia innowacyjności i niepowtarzalnej funkcjonalności.  Cały 
pomysł polega na tym, aby jedna ładowarka pasowała do wszystkich akumula-
torowych opraw oświetleniowych SCANGRIP.

• Kabel USB 1,8 m
• Praktyczny klips do mocowania kabla
• Ładowarka i schowek na kabel w jednym

Klips do blokowania 
odpowiedniej długości 
kabla podczas łado-
wania

Łatwe przechowywanie kabla

Kabel USB 1,8 m

Ładowarki SCANGRIP

ŁADOWARKA UNIWERSALNA 
03.5300 
Wtyczki USB i mini DC 
Elastyczny kabel USB 1,8 m 
Napięcie wejściowe ładowarki: 100-240 V AC 
50/60 Hz 
Napięcie wyjściowe ładowarki: 5 V DC 1 A 
Standardowa wtyczka europejska 
IP20

Do łatwego ładowania lamp NOVA i 
VEGA C+R przez gniazdo zapalniczki

Do łatwego ładowania przez 
gniazdo zapalniczki w czasie 
podróży

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA C+R 
€ 29,90

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 
€ 9,00 

KABEL USB 
€ 2,25

ŁADOWARKA UNIWERSALNA 
12,90 



Solidna 
i emitująca niezwykle 
mocny strumień światła 

Przewyższająca tradycyjne 
świetlówkowe lampy robocze

// Akumulatorowe lampy COB LED
o smukłej konstrukcji

Diody COB LED zapewniają
silne i jednolite oświetlenie
powierzchni roboczej.

// SCANGRIP przedstawia jeszcze 
lepszą wersję wielofunkcyjnych lamp 
ręcznych UNIFORM.

Seria ręcznych lamp z 
diodami LED COB UNIFORM

• Wydajne światło czołowe

• Smuklejsza konstrukcja

• Światło mocniejsze o 50%

UNIFORM
03.5407 
Diody LED COB / 
Światło czołowe: Dioda LED wysokiej mocy 
150/300 lumenów (tryb 1 / tryb 2)  
Światło czołowe: 150 lumenów  
200/500 luksów przy 0,5 m (tryb 1 / tryb 2) 
Światło czołowe: 2000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 6/3 h (tryb 1 / tryb 2)  
Światło czołowe: Czas ładowania 3/4 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2200 mAh 
IP65 
IK07

Wyjątkowo trwała lampa 
ręczna
Wodoodporna (IP65), wytrzymała na 
wilgoć i brud
Inteligentny wskaźnik poziomu naładowa-
nia z 2 trybami pracy: 
tryb 1 = 100%,tryb 2 = 50% strumienia 
świetlnego

Smuklejsza baza 
ładująca do łatwego 
montażu naścien-
nego

UNIFORM 
€ 84,90



  13mm
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MIDIFORM
03.5421 
Diody LED COB / Czołowa dioda 
LED o wysokiej mocy100/340 
luksów przy 0,5 m 
180/75 lumenów 
Czas pracy: 3 h / 3 h 
Czas ładowania: 3 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 
1600 mAh 
IP20

UNIPEN
03.5420 
Diody LED COB / Czołowa dioda 
LED o wysokiej mocy 
100/340 luksów przy 0,5 m 
100/50 lumenów 
Czas pracy: 2,5 h / 2,5 h 
Czas ładowania: 3 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 
700 mAh 
IP20

MINIFORM
03.5060 
Diody LED COB 
Tryb 1 – tryb 2 
130/260 luksów przy 0,5 m 
55/125 lumenów 
Czas pracy: 5/2,5 h 
Czas ładowania: 2,5 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 
1000 mAh 
IP20

SUPERFORM
03.5406 
Diody LED COB 
700 luksów przy 0,5 m 
700 lumenów 
5-metrowy przewód 
Napięcie robocze: 230 V AC 
IP54

Lampa ręczna z funkcją 
światła czołowego 
Nowa wielofunkcyjna lampa ręczna 
dla profesjonalistów

Ultra smukła lampa 
ręczna w kieszonkowym 
rozmiarze  
Wyposażona w wygodny, ergonomicz-
ny klips i 2 tryby pracy

Długopisowa lampa 
ręczna z funkcją światła 
czołowego 
Kompaktowe wymiary, wygodny 
kształt. Wbudowany klips 

UV-FORM
03.5408 
Diody LED COB /  
Czołowa dioda LED UV 
o wysokiej mocy 
340 luksów przy 0,5 m / UV 
150 lumenów / UV 
Czas pracy: 3 h / 3 h 
Czas ładowania: 3 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 
1600 mAh 
IP20

UNIFORM
03.5407 
Diody LED COB / 
Światło czołowe: Dioda LED wysokiej mocy 
150/300 lumenów (tryb 1 / tryb 2)  
Światło czołowe: 150 lumenów  
200/500 luksów przy 0,5 m (tryb 1 / tryb 2) 
Światło czołowe: 2000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 6/3 h (tryb 1 / tryb 2)  
Światło czołowe: Czas ładowania 3/4 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2200 mAh 
IP65 
IK07

Najmocniejsza ręczna lampa UV na rynku 
UV-FORM to nowa akumulatorowa ręczna lampa LED z czołowym świa-
tłem UV o mocy 1,5 W. UV-FORM łączy w sobie funkcje uniwersalnej 
lampy z funkcją światła UV w jednej oprawie oświetleniowej.

Światło ultrafioletowe służy do wykrywania nieszczelności systemu 
klimatyzacji. Jest także używane do wykrywania nieszczelności w 
większych, skomplikowanych urządzeniach mrożąco-chłodzących, 
systemach chłodniczych, pompach grzewczych itd.

TYLKO

Solidna i o 
niezwykle mocnym
strumieniu światła 

Przewyższająca tradycyjne 
świetlówkowe lampy 
robocze

Elastyczną głowicę lampy można odchylać w zakresie 180 
stopni. Lampa jest wyposażona w silny magnes i wytrzymałe 
zapięcie, które łatwo przymocować do paska. 

Bez ładowarki

UNIPEN 
€ 44,90

MINIFORM 
€ 54,90

SUPERFORM 
€ 59,90

MIDIFORM 
€ 64,90

UV-FORM 
€ 74,90



LAMPY CZOŁOWE dla profesjonalistów

//  Podążamy za wizją projektowania innowacyjnego 
oświetlenia miejsca pracy dla profesjonalistów

• Oświetlenie całego miejsca pracy
• Możliwość wielokrotnego ładowania
• Trwałość
• Łatwa obsługa
• Włączanie/wyłączanie za pomocą czujnika

W odróżnieniu od pozostałych lamp czołowych zapewniających 
ukierunkowany strumień światła nowe lampy czołowe I-VIEW 
i ZONE powstały z myślą o kompleksowym oświetleniu całego 
miejsca pracy. 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii COB LED 
obie serie lamp czołowych oferują bardzo mocne, równomiernie 
rozproszone światło obejmujące pełny kąt widzenia. 

Nie trzeba obracać głową, aby widzieć całe miejsce pracy.
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// Lampa czołowa SENSOR 2 z bateriami  
Przedstawiamy 2 generację lamp czołowych SENSOR z prze-
projektowaną konstrukcją i zwiększonym strumieniem 
światła o ponad 30%. Lampa SENSOR 2 daje mozliwość ela-
stycznego ustawiania kierunku  światła i posiada bezdotykowy 
czujnik włączania/wyłączania.

// Akumulatorowa lampa czołowa ZONE  
Nową lampę czołową ZONE zaprojektowano z myślą o opty-
malnym oświetleniu całego miejsca pracy, podobnie jak lampę 
I-VIEW. 
Lampę ZONE zaprojektowano do użytku profesjonalnego: jest 
mocna i waży zaledwie 84 g. Dzięki swojej bardzo atrakcyjnej 
cenie ZONE stanie się kolejnym bestselerem SCANGRIP.

LAMPY CZOŁOWE dla profesjonalistów

// Akumulatorowa lampa czołowa I-VIEW z bezdotykowym            
wyłącznikiem  
Lampa czołowa I-VIEW wyposażona jest w najnowszą technologię akumulato-
rową odznaczającą się wyjątkowo długim czasem pracy.  Po aktywowaniu trybu 
czujnika wystarczy machnąć dłonią przed lampą I-VIEW, aby ją włączyć lub 
wyłączyć.  
Ergonomiczne wzornictwo i trwała opaska z tkaniny zapewniają komfort i 
dopasowanie w pełnym zakresie. Wytrzymała, smukła lampa I-VIEW jest pyło-
odporna i wodoszczelna (IP65), a do tego niezwykle lekka: waży tylko 120 g.

I-VIEW
03.5026 
Dioda LED COB o mocy 2 W 
Tryb 1 – tryb 2 
300/500 luksów przy 0,5 m 
100/200 lumenów 
Czas pracy: 6/3 h 
Czas ładowania: 4 h 
Akumulator litowo-polimerowy 
1600 mAh 
IP65

ZONE
03.5426 
Dioda LED COB 
Tryb 1 – tryb 2 
110/220 luksów przy 0,5 m 
60/120 lumenów 
Czas pracy: 5/2,5 h 
Czas ładowania: 3 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 
800 mAh 
IP30

SENSOR 2
03.5428 
1 dioda CREE XP-G2 
Tryb 1 – tryb 2  
400/800 luksów przy 0,5 m 
60/120 lumenów 
Czas pracy: 14 h / 7 h 
Zasięg wiązki światła: do 40 m 
3 alkaiczne baterie AAA / 1,5 V w 
zestawie  
IP54

STANDARDOWA 
CZOŁÓWKA

LAMPY CZOŁOWE 
I-VIEW i ZONE

2 tryby pracy
Tryb 1 = 50% strumienia światła
Tryb 2 = 100% strumienia światła

Elastyczność 
ustawienień

Lampy SENSOR 2 są testowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1.

Bez ładowarki

SENSOR 2 
€ 24,90

ZONE 
€ 39,90

I-VIEW  
€ 69,90
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FLASH 200
03.5106 
Diody CREE XP-G 
800–22 000 luksów 
przy 0,5 m 
200 lumenów 
Czas pracy: 3 h 
Zasięg wiązki światła: 
do 180 m 
2 alkaiczne baterie C 
/ 1,5 V w zestawie 
IP54

FLASH 300
03.5107 
Diody CREE XP-G 
1200–35 000 luksów 
przy 0,5 m 
300 lumenów 
Czas pracy: 9 h 
Zasięg wiązki światła: 
do 210 m 
3 alkaiczne baterie C / 
1,5 V w zestawie 
IP54

FLASH PEN 
03.5110 
Diody CREE XP-G 
300–4000 luksów 
przy 0,5 m 
100 lumenów 
Czas pracy: 6 h 
Zasięg wiązki świa-
tła: do 75 m 
2 alkaiczne baterie 
AAA / 1,5 V w 
zestawie 
IP54

FLASH MINI
03.5102 
Dioda LED o wysokiej mocy 
2000 luksów przy 0,5 m 
50 lumenów 
Czas pracy: 10 h 
Zasięg wiązki światła: do 50 m 
3 alkaiczne baterie AAA / 1,5 V 
w zestawie 
IP54

FLASH R
03.5114 
Diody CREE XP-G2 
Tryb 1 – tryb 2 
900–15 000 / 1800–30 000 luksów 
przy 0,5 m 
150/300 lumenów 
Czas pracy: 4 h / 2 h 
Zasięg wiązki światła: do 210 m 
Czas ładowania: 4 h 
Akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 
1400 mAh 
IP54

FLASH 100
03.5105 
Diody CREE XP-G 
800–12 000 luksów 
przy 0,5 m 
130 lumenów 
Czas pracy: 7 h 
Zasięg wiązki światła: 
do 125 m 
3 alkaiczne baterie 
AAA / 1,5 V w zestawie 
IP54

Mała, poręczna, kieszon-
kowa latarka sprzedawana 
w zestawach po 12 sztuk

Nowa, smukła latarka 
LED z akumulatorem

Funkcja ogniskowej z kątem wiązki 
od 10° do 70°.  2 tryby pracy: 1 = 
100%, 2 = 50% strumienia światła

Funkcja ogniskowej z kątem wiązki od 10° do 70°.  Modele 
FLASH 100, 200 i 300 są dostarczane z paskiem na nadgar-
stek i praktycznym nylonowym pokrowcem na pasek.

// Rodzina wytrzymałych i bardzo mocnych latarek

Seria FLASH

FLASH PEN 
€ 27,90

FLASH 300 
€ 59,90

FLASH 100 
€ 34,90

FLASH 200 
€ 52,90

FLASH R 
€ 84,90

FLASH MINI 
€ 7,90
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Seria FLASH R 

• Ładowanie przez USB

• Mocna, wytrzymała obudowa z aluminium

• Funkcja ogniskowej z kątem wiązki 10–70°

• Modele FLASH 200 R i 400 R są dostarczane z paskiem na 
nadgarstek i praktyczną nylonowym pokrowcem na pasek

• Łatwa wymiana akumulatora

FLASH 200 R 

03.5126 
Diody CREE XP-G2 
200 lumenów 
1000–15 000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 2 h 
Czas ładowania: 6 h 
Zasięg wiązki światła: 200 m 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 
2600 mAh 
IP30

FLASH 400 R 
03.5128 
Diody CREE XM-L2 
400 lumenów 
1500-25 000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 2 h 
Czas ładowania: 6 h 
Zasięg wiązki światła: 280 m 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 
/ 2600 mAh 
IP30

Latarki SCANGRIP są testowane zgodnie z wymogami normy ANSI/NEMA FL-1.

FLASH R 

03.5120 
Diody CREE XP-G2 
100 lumenów 
500-800 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 2 h 
Czas ładowania: 4 h 
Zasięg wiązki światła: 90m 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 1100 mAh 
IP30

FLASH 12V 

03.5124 
Dioda LED o wysokiej mocy 
130 lumenów 
900-8000 luksów przy 0,5 m 
Czas pracy: 1 h 
Czas ładowania: 2 h 
Zasięg wiązki światła: 100 m 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 550 mAh 
IP30

// Nowe, wytrzymałe i mocne latarki akumula-
torowe o wyjątkowo wysokiej jakości

Latarka akumulatorowa
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 zapew-
niający pewniejszy chwyt. Uchwyt można łatwo zdemon-
tować na czas ładowania

FLASH 400 R 
€ 79,90 

FLASH 200 R 
€ 59,90 

FLASH PEN R 
€ 39,90 

FLASH 12V 
€ 29,90 
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• „Niezniszczalne” — wyjątkowo wytrzymałe i odporne na wstrząsy
• Wodoodporne oraz wytrzymałe na wilgoć i brud w warunkach 

warsztatowych
• Niskie napięcie — 24 V DC
• Żywotność diod LED - do 100 000 godzin
• Wyprodukowane 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 koncepcja oświetlenia



IP67

1:1

KĄT WIĄZKI 
75°

// Jasne światło — dokładnie tam, gdzie jest potrzebne
Dzięki wbudowanemu pryzmatowi oświetlenie LINE LIGHT koncentruje wiązkę 
światła 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 bazuje na najnowszej technologii LED. Oprawy LINE LIGHT
odznaczają się niemal dwukrotnie większą mocą światła niż tradycyjne oprawy ze 
świetlówkami fluorescencyjnymi o mocy 36 W. 
Jakość światła jest niezwykle wysoka i przypomina światło dzienne pozwalające 
optymalnie rozpoznawać barwy, cienie i inne szczegóły produktów. Ponadto jedno-
rodne 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. Oprawy 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. Oświetlenie LINE LIGHT 
jest całkowicie bezobsługowe.

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

ULTRA 
SMUKŁA 
KONSTRUKCJA 

Ø25mm
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// Elastyczne rozwiązanie oświetleniowe  
Moduły oświetleniowe LINE LIGHT są dostępne w różnych długo-
ściach, których można używać samodzielnie lub łączyć w łańcuch, 
dzięki czemu można je dopasować do każdego zastosowania. 

Moduły oświetleniowe można łączyć stosownie do wymagań, co 
stanowi o ich elastyczności.

Dostępne w ofercie różne rodzaje uchwytów umożliwiają montaż 
modułów oświetleniowych dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Moduły LINE LIGHT

LINE LIGHT 75 
03.5221 
96 diod LED PLCC2 
Zużycie energii: 8 W 
900 luksów 
550 lumenów 
IP67

LINE LIGHT 120 
03.5222 
156 diod LED PLCC2 
Zużycie energii: 13 W 
1100 luksów 
900 lumenów 
IP67

LINE LIGHT 160 
03.5223 
216 diod LED PLCC2 
Zużycie energii: 18 W 
1100 luksów 
1300 lumenów 
IP67

LINE LIGHT 200 
03.5224 
276 diod LED PLCC2 
Zużycie energii: 24 W 
1100 luksów 
1600 lumenów 
IP67

LINE LIGHT 75 
€ 119,90

LINE LIGHT 120 
€ 199,90

LINE LIGHT 160 
€ 229,90

LINE LIGHT 200 
€ 269,90
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360o 360o

Ręczne lampy inspekcyjne LINE LIGHT

Niezwykle smukła konstrukcja 
o średnicy zaledwie 25 mm 
umożliwia oświetlanie nawet 
trudno dostępnych i niewielkich 
obszarów.

Akumulatorowa inspekcyjna
lampa ręczna ze światłem 
czołowym

Inspekcyjna lampa 
ręczna z technologią
DUAL SYSTEM i 
światłem czołowym

LINE LIGHT C+R 

03.5243 
24 diody LED SMD / 1 czołowa dioda CREE XP-G2  
1300/1500 luksów przy 0,5 m
600/150 lumenów
Kąt wiązki: 75o/50o

Czas pracy: 2,5 h / 8 h 
Czas ładowania: 4 h 
5-metrowy przewód 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 5200 mAh 
IP65

LINE LIGHT R 
03.5244 
16 diody LED SMD /1 czołowa dioda CREE XP-G2 
900/1300luksów przy 0,5 m  
400/150 lumenów 
Kąt wiązki: 75o/50o 
Czas pracy: 1.5 h / 4 h 
Czas ładowania: 6 h 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2600 mAh 
IP65

• Strumień światła mocniejszy o 170% 

• Lampa inspekcyjna o dużej mocy i latarka w jednym

• Mocna i wodoszczelna konstrukcja (IP65)

• Ultra smukła konstrukcja (ø 25 mm) umożliwiająca prace inspek-
cyjne w najbardziej niedostępnych miejscach

• Elastyczne ustawianie dzięki regulowanemu hakowi z magnesem

• Elastyczne uchwyty typu „gęsia szyja” dostępne jako akcesoria 
opcjonalne

LINE LIGHT C+R 
€ 99,90  

LINE LIGHT R 
€ 89,90 



Lampa pod maskę LINE LIGHT

DUAL SYSTEM to nowa, inteligentna i innowacyjna
funkcjonalność w oświetleniu.   
Nowa LAMPA pod maskę jest wyposażona w 
funkcję DUAL SYSTEM, co oznacza, że może być  
zasilana zarówno przez akumulator, jak i 5-metrowy 
przewód. Dzięki temu wachlarz zastosowań jest  
nieograniczony, a użytkownik ma pełną swobodę. 
Bardzo łatwa zmiana: podłączenie lub
odłączenie kabla w razie potrzeby zajmuje tylko
sekundę.

• Strumień światła zwiększony o ponad 40% 
(do 1000 lumenów)

• Pyło- i wodoszczelna konstrukcja (IP65)

• Najsmuklejsza i najmniejsza lampa 
pod maskę na rynku

• Niezwykle niska waga: zaledwie 1000 g

• 2 ustawienia światła (50 lub 100%) pozwalające 
maksymalnie wydłużyć czas pracy

//  Najlepsza lampa pod maskę na rynku 
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 (1,2 - 1,7 m)

LINE LIGHT BONNET C+R 
03.5240 
48 diod LED SMD 
Tryb 1/ tryb 2 
1000/2000 luksów przy 0,5 m  
500/1000 lumenów 
Kąt wiązki: 75° 
Czas pracy: 3 h / 1,5 h 
Czas ładowania: 4 h 
5-metrowy przewód 
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 5200 mAh 
IP65

20-centymetrowe, 
elastyczny uchwyt z zaci-
skiem i przyssawką Ø 60

20-centymetrowe, 
elastyczny uchwyt z zaci-
skiem i magnesem Ø 60

Regulowany hak z zaci-
skiem i magnesem

ELASTYCZNE UCHWYTY

// Oświetlenie całej komory silnika 

Lampa BONNET LIGHT oferuje niezwykle jasne i mocne oświetlenie całej 
komory silnika. 

Jest dostarczana z regulowanym, teleskopowym uchwytem z miękkimi hakami
na końcach, które zapewniają solidne mocowanie do pojazdu bez niebezpie-
czeństwa powstania zarysowań. Uchwyt ma kompaktową konstrukcję dzięki 
czemu zajmuje mniej miejsca przy przechowywaniu.
Lampy pod maskę bez zamocowanego przewodu można również używać jako 
dużej lampy inspekcyjnej.
 
Lampę BONNET LIGHT można również montować wewnątrz kabiny za pomo-
cą uchwytu teleskopowego lub na przedniej szybie przy użyciu elastycznego 
ramienia i przyssawki i używać jej jako oprawy oświetleniowej o dużej mocy.
Dostępne są dodatkowe akcesoria umożliwiające montaż lampy w
dowolnym miejscu na i pod samochodem.

LINE LIGHT BONNET C+R 
€ 169,90 

GĘSIA SZYJA  
€ 24,90 

GĘSIA SZYJA  
€ 29,90 

HAK  
€ 7,90 



• Pasuje do wszystkich podnośników 
2-kolumnowych i mobilnych podnośni-
ków kolumnowych bez względu na typ

• Zaprojektowana do montażu na istnieją-
cych podnośnikach

• Zintegrowana część podnośnika

• Nieskomplikowany montaż

• Montaż bez konieczności dodatkowej  
ingerencji w konstrukcję podnośnika

// Uniwersalne, wielofunkcyjne rozwią-
zanie 
Lampa LINE LIGHT 2-POST jest zawsze dostępna i 
gotowa do użycia.  
 
Moduł oświetleniowy można umieścić w dowolnym miej-
scu pod samochodem przy użyciu magnesów i przesunać 
do miejsca przeprowadzania naprawy. 

Dzięki 5-metrowemu, spiralnemu kablowi lampy można 
łatwo używać do oświetlania całego samochodu albo 
samej komory silnika bądź nadkola.

ELASTYCZNY UCHWYT

LINE LIGHT 2-POST 
03.5225 
2 x 96 diod LED SMD 
Zużycie energii: 2 x 8 W 
2 x 900 luksów przy 0,5 m 
2 x 550 lumenów 
IP67

Moduły LINE LIGHT do podnośników 
2-kolumnowychi mobilnych podnośników kolumnowych

LINE LIGHT 2 - POST 
€ 399,90 
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// Kompleksowe rozwiązanie oświetleniowe 
Lampa LINE LIGHT zapewnia niezwykle jasne i mocne oświetlenie całego 
podwozia, oferując prawie dwa razy większą jasność w porównaniu z trady-
cyjnymi świetlówkami fluorescencyjnymi o mocy 36 W. Smukła i kompakto-
wa konstrukcja pozwala na pracę podnośnika w pełnym zakresie. 
 
// Łatwa, samodzielna instalacja 
„LINE LIGHT to system niskonapięciowy (24 V DC), który można w łatwy
sposób zainstalować samodzielnie. W każdym zestawie dostarczane 
są podstawowe elementy mocujące, zasilacz i kabel. Wstępnie dobrane 
zestawy LINE LIGHT są uniwersalne i pasują do większości 4-kolumnowych 
podnośników samochodowych niezależnie od ich producenta i marki.

Nowe oświetlenie nie oślepia mechaników
podczas pracy i posiada możliwość regulacji
kąta oświetlenia w trakcie naprawy.

LINE LIGHT 1 
03.5203 
216 diod LED SMD 
Zużycie energii: 18 W
1100 luksów przy 0,5 m
1300 lumenów
IP67

1 kompletny moduł 
oświetleniowy o długości 
1630 mm z zasilaczem 25 W, 
kablem i mocowaniem

LINE LIGHT 2 
03.5202 
2 x 156 diod LED SMD 
Zużycie energii: 2 x 13W 
2 x 1100 luksów przy 0,5 m 
2 x 900 lumenów 
IP67

2 kompletne moduły 
oświetleniowe o długości 
1234 mm z zasilaczem o mocy 
80W, kablem i mocowaniem

WIĄZKA 
75o

LINE LIGHT 4 
03.5201 
4 x 216 diod LED SMD 
Zużycie energii: 4 x 18 W 
4 x 1100 luksów przy 0,5 m 
4 x 1300 lumenów 
IP67

4 kompletne moduły 
oświetleniowe o długości 
1630 mm z zasilaczem o mocy 
80W, kablem i mocowaniem

LINE LIGHT 6 
03.5200 
6 x 216 diod LED SMD 
Zużycie energii: 6 x 18 W 
6 x 1100 luksów przy 0,5 m 
6 x 1300 lumenów 
IP67

6 kompletnych modułów
oświetleniowych 1630 mm z 2
zasilaczami o mocy 80 W, kablem
i mocowaniem

PODNOŚNIKI4-KOLUMNOWE

Lampy LINE LIGHT do 
podnośników samochodowych

LINE LIGHT 1 
€ 239,90

LINE LIGHT 6 
€ 1499,90

LINE LIGHT 4 
€ 999,90

LINE LIGHT 2 
€ 389,90
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PANTONE 7543 

C=0 M=29 Y=100 K=0  - PANTONE 7408 C

// SCANGRIP jest pionierem w dziedzinie projektowa-
nia nowoczesnego i innowacyjnego oświetlenia miej-
sca pracy LED. Z dumą prezentujemy nową rodzinę 
przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych. 

Technologia LED rozwija się bardzo szybko. Zaprojektowana przez nas z wy-
korzystaniem wszystkich dostępnych nowinek technologicznych nowa rodzina 
przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych oferuje niezwykle jasne światło i
bardzo długi czas eksploatacji. 

Oferta cenowa na nowe lampy z certyfikatem EX jest bardzo konkurencyjna w 
szczególności przy uwzględnieniu ich wysokiej funkcjonalności. Nowa rodzina 
produktów oferuje ogromny potencjał biznesowy.

Światła SCANGRIP EX są atestowanie i certyfikowane przez TÜV SÜD zgodnie z Dyrektywą ATEX 
2014/34/UE obowiązującą od kwietnia 2016 roku. 

PRZECIWWYBUCHOWE 
oprawy oświetleniowe

Patrz broszura produktów do 
zastosowań specjalnych
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PANTONE 7543 

C=0 M=29 Y=100 K=0  - PANTONE 7408 C

// Firma SCANGRIP opracowała szereg wyspecjalizow-
anych rozwiązań w zakresie opraw oświetleniowych dla 
sektora lakierniczego i detailingu. Oprawy oświetleniowe
zostały również zaprojektowane specjalnie z
myślą o doborze kolorów.

Gama produktów SCANGRIP DETAILING pozwala podnieść jakość prac i poziom 
wykończenia prac lakierniczych, a przy tym zmniejszyć ilość czasochłonnych i  
kosztownych poprawek. Dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii LED oprawy  
serii SCANGRIP DETAILING idealnie sprawdzają się przy wszystkich pracach 
związanych z lakierowaniem, polerowaniem, czyszczeniem lub przygotowaniem 
powierzchni. 
 
Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji oprawy oświetlniowe nadają się do zastoso-
wań w wymagających warunkach panujących w lakierniach. Długi czas eksploatacji 
umożliwia ukończenie prac bez przerw na czasochłonne ładowanie. 
 
Druga generacja opraw oświetleniowych serii” SCANGRIP DETAILING oferuje dwie 
barwy światła (2 COLOUR LIGHT). Zastosowana technologia umożliwia wybór 
światła o 2 różnych temperaturach, CIEPŁEJ (4500 K) i ZIMNEJ (6500 K), zależnie 
od charakteru wykonywanych prac. 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE do 
detailingu i doboru kolorów

Patrz broszura produktów do 
zastosowań specjalnych
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„Jesteśmy nowocześni i innowacyjni, ale odnosimy się do 
tradycji dobrego rzemiosła”
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// SCANGRIP jest wiodącym europejskim dostawcą 
oświetlenia miejsca pracy dla profesjonalistów oraz 
oferuje najmocniejszą i najbardziej wszechstronną 
gamę oświetlenia wykorzystującego najnowszą  
dostępną na rynku technologię LED.

SCANGRIP to duńska innowacyjność:  Wszystkie produkty są projek-
towane i opracowywane przez SCANGRIP w Danii, a większość z nich 
jest chroniona europejskim patentem projektowym.

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

SCANGRIP dąży do perfekcji ciągle optymalizując i ulepszając stru-
mień świetlny, pojemność akumulatorów, konstrukcję i ergonomię, 
trwałość, wygodę użytkowania i funkcjonalność. Naszym celem jest 
ustanawianie nowych standardów w dziedzinie profesjonalnego 
oświetlenia miejsca pracy.”
 
Firma SCANGRIP powstała w 1906 i produkuje wysokiej jakości na-
rzędzia ręczne dla przemysłu i branży motoryzacyjnej od 110 lat. 

  // SCANGRIP A/S      Rytterhaven 9      DK-5700 Svendborg      DANIA      Tel. +45 6320 6320      scangrip@scangrip.com
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