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VERLICHTING 
VOOR TOPPRESTATIES
De werklamp van de toekomst
Met zijn geraffineerde werklampen biedt SCANGRIP een weergaloos gamma voor 
de echte professional, die enkel met het beste gereedschap genoegen neemt. Het 
omvat verlichtingsoplossingen van elk type, stuk voor stuk van superieure kwaliteit. 
Deze lampen worden gemaakt om niet te vergaan.

Nieuwste technologieën voor de beste prestaties
SCANGRIP verlegt constant de grenzen van ledverlichtings- en batterijtechnologie 
om nieuwe, geavanceerde werklampen te ontwerpen. We gaan altijd voor dat 
tikkeltje extra helderheid, dat tikkeltje extra bedrijfsduur en die kleine extra 
toetsen die echt het verschil maken wanneer je de beste werklamp nodig hebt die 
er is. We garanderen je niets minder dan producten van de allerbeste kwaliteit, die 
optimaal presteren.
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VERLICHTING 
VOOR TOPPRESTATIES

Door ons ontworpen. Door ons vervaardigd.

Extreme duurzaamheid en functioneel design
Bij SCANGRIP hechten we enorm veel belang aan het design en de feel van onze 
producten. Die vormen samen met een constant streven naar verbetering en 
innovatie een voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen. We willen enkel het 
beste gereedschap voor jou.
 
SCANGRIP-werklampen zijn extreem duurzaam, gemaakt om te blijven werken en 
keer op keer de klus te klaren. Het volledige gamma is robuust en bestand tegen 
alle zware, natte en vuile omstandigheden waar een veeleisende werkomgeving de 
professional en zijn gereedschap mee confronteert. De hoge IP-beschermingsgraad 
geeft aan dat de lampen ook bestand zijn tegen buitengebruik in alle 
weersomstandigheden. 

Verlengde garantie
Elke SCANGRIP-werklamp wordt in onze eigen fabrieken geproduceerd en wordt 
onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Onze lampen voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsnormen en worden vervaardigd om lang mee te gaan. Ze zijn zó goed dat 
we een verlengde garantie geven. Op alle SCANGRIP-werklampen is er een garantie 
van 3 jaar. Omdat we achter onze producten staan. 
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Hoge kwaliteit
De producten van SCANGRIP staan bekend om hun hoge kwaliteit en 
de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. We voeren uitgebreide 
kwaliteitscontroles uit en beschikken over het ISO 9001-certificaat.

Uniek design
SCANGRIP wordt geroemd om het unieke ontwerp van zijn producten. 
We halen onze inspiratie uit het concept van Deens design en sprokkelen 
ideeën in andere industrietakken om nieuwe, ongeziene producten te 
ontwerpen. 

De grootste producent van Europa
SCANGRIP biedt het sterkste en breedste gamma aan duurzame en 
functionele ledwerklampen en is als fabrikant de Europese marktleider 
en trendsetter in werkverlichtingsoplossingen voor professionals.

Pionier
SCANGRIP is een onvervalste first-mover: altijd twee stappen voor in het 
ontwikkelen van nieuwe, innovatieve ledwerklampen.

Sinds 1906
SCANGRIP produceert al meer dan 110 jaar hoogwaardig 
handgereedschap voor de industriële en de automobielsector.

// Het waarmerk “ORIGINAL SCANGRIP” is jouw garantie dat het 
product ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd is door SCANGRIP 
en dat het ontwerp door een EU-octrooi wordt beschermd.
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MAG serie

LINE LIGHT Motorkaplamp

STATIEVEN en 
OPHANGINGSSYSTEMEN

UNIFORM serie

Hoofdlampen

ZAKLAMP serie LINE LIGHT concept

Technische specificaties
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LINE LIGHT voor installatie 
op maat

SCANGRIP: werklampen van de toekomst

LINE LIGHT 
voor hefbruggen
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//De oplaadbare draagbare werklampen die iedereen kent

Met hun verbeterde lichtopbrengst bij zowel gespreid als gebundeld 
licht vormen de populaire MAG-werklampen een grote meerwaarde 
in elke werkplaats.

De MAG-reeks bestaat uit universele en krachtige multifunctionele 
werklampen die elke professionele gebruiker steeds bij de hand 
moet hebben. 

• Krachtiger gespreid en gebundeld licht

• Geïntegreerde functionaliteit als werklamp en zaklamp in één

• Sterke ingebouwde magneetbevestiging en wegklapbare haken 
voor handenvrij gebruik

• Kies tussen 2 lichtsterktes (50% of 100%) voor een maximale 
bedrijfsduur

• Oplaadbaar met USB-lader

MAG - De best verkochte werklampen 
in Europa
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180°

// Krachtiger dan ooit
Het MAG-gamma maakt gebruik van de nieuwste hoogwaardige ledtechnologie 
en omvat extreem krachtige werklampen met een sterk verbeterde 
lichtopbrengst, bij zowel gespreid als gebundeld licht.

// Multifunctioneel met een cool design
Bij het karakteristieke en elegante ontwerp van de handlampen van de MAG 
serie hoort een ergonomische en gebruiksvriendelijke handgreep. Plaats ze 
waar je maar wil met de sterke ingebouwde magneten en uitklaphaken voor 
volledige flexibiliteit. De kop van de lamp is flexibel en 180 graden verstelbaar.

// Oplaadbare inspectiezaklamp  
Zowel de lichtopbrengst als de functionaliteit van de MAG PEN 3 zijn 
verbeterd, zodat die nu krachtige verlichting uit de kop van de lamp en 
accuraat bovenlicht verschaft.

Dankzij het compacte ontwerp gebruik je ze ook op plekken waar je bijna niet 
bij kunt. Met ingebouwde magneten in de draaibare clips en onderaan kan de 
lamp zowat overal worden gepositioneerd. 

Werklamp met 
SMD-leds en 
spot van 
200 lumen

Werklamp met 
COB-leds en 
spot van 
300 lumen

Werklamp met 
COB-leds en spot 
van 150 lumen

Werklamp in 
penformaat met 
SMD-leds en spot 
van 80 lumen

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

MAG 
€ 49,90
03.5400

MAG 3 
€ 59,90
03.5401

MINI MAG 
€ 39,90
03.5403

MAG PEN 3 
€ 36,90
03.5116
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Werklamp 
met zaklamp 
bovenaan, tot 
500 lumen

// Opgewaardeerd voor absolute 
topprestaties

SCANGRIP stelt van elke werklamp in de 
UNIFORM serie een bijgewerkte, verbeterde 
versie voor. 

De lampen met COB-ledstrips bieden 
een unieke, krachtige en volledig egale 
belichting die ideaal is voor alle veeleisende 
werksituaties. 

De hele reeks is ook opgewaardeerd tot IP65

UNIFORM - Extreem 
duurzame werklampen

• Reeks oplaadbare COB-ledwerklampen 

• Volledig egale en krachtige belichting 

• Extreem duurzaam en robuust

• Waterdicht, IP65

• Oplaadbaar met USB-kabel 

Extreem duurzame werklamp
In dit gamma is UNIFORM de grote broer 
die je een gedroomde functionaliteit biedt. 
Binnen de kortste keren wordt dit je favoriete 
multifunctionele werklamp. Extreem duurzaam 
en krachtig. 

Een intelligente batterij-indicator vooraan houdt 
je op de hoogte van het batterijniveau.  
2 standen:  
Stand 1 = 100%, stand 2 = 50% van de 
lichtopbrengst.

Slank laadstation 
voor gemakkelijke 
installatie aan de 
muur

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

UNIFORM 
€ 84,90
03.5407
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180°

13 mm

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

Ultraslanke werklamp in 
zakformaat met bovenaan een 
zaklamp, tot 200 lumen 
Met comfortabele en ergonomische 
handgreep en 2 standen

Werklamp in penformaat 
tot 150 lumen 
met zaklamp bovenaan 
Kleine en handige vorm, 
met zakclip en 2 standen

UV-FORM is een oplaadbare ledwerklamp met een krachtige uv-lamp van 
1,8 W bovenaan. De krachtigste uv-lamp op de markt. In feite krijg je een 
onvervangbare universele werklamp en uv-detectie in één, die tegelijk 
speciale uv-detectielampen vervangt.

Het ultraviolette licht is bedoeld om in aircosystemen door middel van 
spoorelementen lekken te detecteren. Ook handig voor lekdetectie 
bij grotere, complexe koel-/vriesapparatuur, proceskoelsystemen, 
hittepompsystemen enz.

SLECHTS

Robuuste werklamp 
met kabel van 5 m 
en lichtopbrengst 
van 750 lumen  
Presteert beter dan 
klassieke tl-werklampen

Flexibele lampkop die tot 180 graden verstelbaar 
is. Voorzien van een sterke ingebouwde magneet 
en een robuuste draaibare haak, ontworpen om 
aan de werkriem te passen. 

Werklamp met 
bovenaan een 
uv-lamp (400 nm), 
tot 250 lumen

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

UNIPEN 
€ 44,90
03.5420 MINIFORM 

€ 54,90
03.5404

SUPERFORM 
€ 59,90
03.5406

UV-FORM 
€ 74,90
03.5408
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// De SCANGRIP SLIM lampenserie biedt een 
echte flexibele en multifunctionele 3-in-1-werklamp 
voor de meest uiteenlopende toepassingen.

SLIM - De enige dunne 3-in-1-lamp op de markt

• 3-In-1: inspectielamp, werklamp en zaklamp in een.

• Fenomenale belichting tot 500 lumen met een krachtige 
zaklampfunctie

• Ultraslank en compact design

• Sterke ingebouwde magneet en haak voor flexibele 
positionering

• Kies tussen 2 lichtinstellingen (50% of 100%) voor een 
maximale bedrijfsduur

• Oplaadbaar tot een bedrijfsduur van 6u 
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270°

// Ultraslanke inspectielamp  
Het ultradunne, compacte design met een doorsnede van slechts 9 mm laat je 
zelfs de moeilijkst bereikbare en smalste plaatsen inspecteren. Dit maakt de 
SLIM-lampen ideaal voor lastige inspectieopdrachten.

// Werklamp in zakformaat  
De 2 nieuwe SLIM-lampen kregen een volledig opvouwbare behuizing. Volledig 
opgevouwen kan de lamp worden gebruikt als een klassieke handlamp. De 
SLIM wordt dan teruggebracht tot zakformaat – compact en draagbaar om 
overal mee naartoe te nemen. 

// Zaklampfunctie  
De krachtige spot van 100 lumen in de SLIM-lampen biedt je ook een 
zaklampfunctie. Uniek en nooit eerder gezien is dat de opgevouwen SLIM-
lamp kan worden gebruikt als een krachtige zaklamp, met een handige, stevige 
greep. 

Slechts 9 mm

Ultraslanke 3-in-1-
inspectielamp met spot 
tot 200 lumen

Ultraslanke 3-in-1-
inspectielamp met spot 
tot 500 lumen

SLIM 
€ 74,90
03.5612

MINI SLIM
€ 59,90
03.5610
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//  De verfijnde en gestroomlijnde LINE LIGHT-
inspectiehandlampen worden in Denemarken vervaardigd 
en zijn het perfecte voorbeeld van hoe we de grenzen van 
ledverlichting verleggen en werklampen ontwikkelen die 
optimaal presteren, bijzonder lang meegaan en tal van 
lumineuze functies vervullen.

• Robuust en waterdicht, IP65

• Het ultraslanke design (ø25 mm) maakt inspectie op de 
ontoegankelijkste plekken mogelijk.

• Flexibele positionering met verstelbare haak met magneet

• Flexibele zwanenhalzen beschikbaar als optionele 
bevestigingsaccessoires

ULTRA SLIM inspectiehandlampen
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360� 360�

Het erg slanke design maakt het met zijn 
diameter van slechts 25 mm mogelijk om 
zelfs de smalste en moeilijkst bereikbare 
plekken te belichten.

Inspectiewerklamp 
met DUAL SYSTEM en 
zaklamp bovenaan van 
600 lumen

Oplaadbare 
inspectiewerklamp met 
spot tot 400 lumen 

Beide lampen worden geleverd met een 
verstelbare haak met bevestigingsclip 
en magneet

LINE LIGHT C+R
€ 99,90
03.5243

LINE LIGHT R 
€ 89,90
03.5244
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LINE LIGHT motorkaplamp

DUAL SYSTEM is een nieuwe, intelligente en 
innovatieve verlichtingsfunctie.   
De nieuwe BONNET LIGHT is uitgerust met het 
DUAL SYSTEM en heeft dus zowel een oplaadbare 
batterij als een rubberen snoer van 5 m. Dat levert 
onbegrensde toepassingsmogelijkheden en volledige 
vrijheid op. Overschakelen doe je moeiteloos: in een 
seconde sluit je het netsnoer aan of koppel je het los 
indien nodig.

• Verbeterde lichtopbrengst (1000 lumen)

• Stof- en waterdicht, IP65

• Slankste en compactste motorkaplamp  
op de markt

• Vederlicht, minder dan 1000 g

• Kies tussen 2 lichtinstellingen (50% of 100%)  
voor een maximale bedrijfsduur

//  Beste motorkaplamp op de markt 
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// Verlicht de hele motorruimte 

De BONNET LIGHT zorgt voor een extreem heldere en krachtige verlichting van 
de hele motorruimte.

Een aanpasbare telescopische houder en haken met zacht overtrokken 
uiteinden worden meegeleverd en garanderen een stevige en krasvrije grip aan 
het voertuig. De houder is compact en neemt minder opslagruimte in beslag.

Zonder snoer kan de 
motorkaplamp ook als 
grote inspectielamp worden 
gebruikt.

In de cabine kan de BONNET LIGHT ook worden gebruikt als werklamp door ze in de telescopische 
houder of met de flexibele arm met zuignap aan de voorruit te monteren.

beweegbare arm van 20 
cm met clip en zuignap 
met ø60 mm

beweegbare arm van 
20 cm met clip en 
magneet met ø60 mm

Verstelbare haak met 
clipbevestiging en 
magneet

Voor de positionering van de LINE LIGHT-lampen is een heel assortiment aan accessoires verkrijgbaar

// FLEXIBELE ophangingssystemen

360� 360�

(1,2 - 1,7 m)

LINE LIGHT BONNET C+R 
€ 169,90
03.5240 

HAAK  
€ 10,90
03.5312

ZWANENHALS 
€ 29,90
03.5218 

ZWANENHALS 
€ 24,90
03.5219 
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HOOFDLAMPEN voor professionals

//  Blijven streven naar vernieuwende werkverlichting voor 
de professionele eindgebruiker 

• Verlicht je hele werkgebied

• Oplaadbaar

• Lange bedrijfsduur

• Eenvoudig te bedienen

• Sensorfunctie met contactloze aan-uitknop

In tegenstelling tot alle andere hoofdlampen, die een smalle 
lichtstraal produceren, zijn de nieuwe I-VIEW- en ZONE-
hoofdlampen ontworpen om optimale werkverlichting van het 
hele werkgebied te voorzien. 

Beide hoofdlampen worden geleverd met de nieuwste COB-
ledtechnologie en bieden zo een extreem krachtige verlichting 
die het egale licht maximaal spreidt en je hele gezichtsveld 
verlicht. 

Je hoeft je hoofd niet meer te draaien om met de dunne 
lichtstraal van je hoofdlamp je hele werkgebied te proberen 
belichten.
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Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

// Oplaadbare ZONE hoofdlamp  
De ZONE hoofdlamp is net als de I-VIEW ontworpen om het hele werkgebied 
optimaal te verlichten. 
De ZONE is ontworpen voor professioneel gebruik, is robuust en weegt slechts 
84 g. Door de scherpe prijs wordt de ZONE de zoveelste bestseller van SCANGRIP. 
De ZONE werd opgewaardeerd tot 75/150 lumen.

// Oplaadbare I-VIEW met contactloze sensor  
I-VIEW beschikt over de allernieuwste technologie voor oplaadbare batterijen 
en dus over een buitengewoon lange bedrijfsduur.  Wanneer de I-VIEW in 
sensormodus staat, schakel je hem eenvoudig aan of uit door met je hand voor 
de lamp te zwaaien.  
 
Het ontwerp is ergonomisch zodat het perfect past en de geweven band 
is sterk en verstelbaar. De robuuste en strakke I-VIEW is zowel stof- als 
waterdicht en weegt slechts 120 g Er bestaat ook een opgewaardeerde versie 
van die tot 125/250 lumen levert.

GEWONE
HOOFDLAMP

I-VIEW en ZONE
HOOFDLAMPEN

2 standen:
Stand 1 = 50% lichtopbrengst
Stand 2 = 100% lichtopbrengst

Opgewaar-
deerde versie   

2018

NIEUW

ZONE 
€ 39,90
03.5426

I-VIEW  
€ 69,90
03.5026
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STAR - Werklamp en schijnwerper in één

// STAR is de missing link tussen een werklamp en een schijnwerper. 
Ze is de nieuwe multifunctionele werklamp die het allemaal kan! 
 
 

• Extreem krachtige belichting tot 1000 lumen

• Oplaadbaar tot een bedrijfsduur van 5 uur

• Waterdicht IP65

• Ergonomisch design voor een comfortabele, vaste grip 

• Flexibel handvat voor multifunctionele positionering en  
toepassingen

• Robuust handvat met ingebouwde magneet 

• Rechtstreekse bevestiging op de SCANGRIP TRIPOD

• Duurzame behuizing uit schokbestendig plastic

• Ingebouwde powerbank
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// Multifunctionele werklamp  
De STAR is ontwikkeld als werklamp die alles kan. De lamp is ergonomisch 
ontworpen om gebruikt te worden als handwerklamp. Door de handgreep uit te 
schuiven, verandert de lamp in een zoeklicht.

// Handige schijnwerper  
Door de extreem krachtige lichtopbrengst kan de STAR ook een groter 
werkgebied verlichten, ondanks haar geringe afmetingen in vergelijking met 
andere schijnwerpers. De handgreep is ontworpen om ze rechtstreeks te 
bevestigen op de SCANGRIP TRIPOD 

// Flexibele positionering  
Dankzij de flexibele handgreep kan de STAR in verschillende posities staan, om 
zo de optimale belichtingshoek te vinden voor elk karwei. De handgreep kan ook 
worden vastgeklikt om dienst te doen zodat de lamp kan worden opgehangen. 
Met de krachtige ingebouwde magneet in de handgreep kan de STAR in 
verschillende posities worden bevestigd op alle gemetalliseerde oppervlakken.

// Powerbank 
Ingebouwde powerbank met USB-uitgang om 
mobiele apparaten op te laden.

Flexibele positionering

Beschikbaar in 
november

Handwerklamp

 
Bevestig de lamp 
rechtstreeks op 
de SCANGRIP 
TRIPOD en schuif 
hem uit tot 3 m 
hoog 

STAR 
€ 99,90
03.5620

19



Nieuwe draag-, oplaad- en dimbare 
NOVA met USB-powerbank en 
geïntegreerde magnetische beugel, 
met een lichtstroom tot 1500 lumen

NOVA - De meest geavanceerde 
werklamp ter wereld

• Extreem krachtige belichting tot 10.000 lumen

• Dimbaar in 5 standen

• Oplaadbare versies met scherm voor batterijcapaciteit en 
resterende bedrijfsduur

• Elegant ontwerp met geïntegreerde draaggreep

• Opnieuw ontworpen statief voor rechtstreekse bevestiging op 
driepoot

// De oorspronkelijke NOVA-werklampen zijn de beste, krachtigste 
en meest robuuste COB-ledwerklampen op de hele markt. Dit zijn 
universele werklampen voor de lastigste belichtingstaken in alle 
zware en veeleisende werkomstandigheden.

NOVA R 
€ 99,90 
03.5439
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aan/uit- en dimmercontrole

// Extreme duurzaamheid 

De behuizing van de NOVA is gemaakt van gegoten aluminium, waardoor ze 
extreem robuust en schokbestendig is. De NOVA is ook bestand tegen de 
zware, natte en vuile omstandigheden van een professionele werkomgeving 
en dankzij de volledige waterdichtheid (IP67) geschikt voor buitenwerk in alle 
weersomstandigheden. 

// Ontworpen voor efficiënt gebruik in de 
werkplaats 

De COB- of chip on board-led zorgt voor een uniforme en 
volledig egale belichting met een hoge CRI-waarde (colour 
rendering index), die goed op daglicht lijkt en bijzonder 
geschikt is als werkverlichting. Met de nieuwe dimfunctie 
kan het licht worden ingesteld op vijf verschillende standen. 

Met de nieuwe geïntegreerde draaggreep is de lamp makkelijk draagbaar met 
de hand. Het flexibele statief kan worden gebruikt als hanger en om de lamp 
in de juiste belichtingshoek te positioneren. Het statief is ontworpen voor 
rechtstreekse bevestiging op de SCANGRIP TRIPOD.

// Verbeterde oplaadbare NOVA’s 

De NOVA’s met het unieke DUAL SYSTEM zijn oplaadbaar én werken met snoer, 
zodat ze voor ontelbare toepassingen kunnen worden gebruikt. Het DUAL 
SYSTEM is verbeterd, waardoor het snoer nu nóg gemakkelijker kan worden 
bevestigd en ontkoppeld. De oplaadbare versies zijn ook voorzien van een 
gebruiksvriendelijk display waarop de batterijcapaciteit en de resterende 
bedrijfsduur worden aangegeven.

Lichtcontrole

Werklamp met snoer van 5 
m, tot 3000 lumen

Werklamp met DUAL 
SYSTEM, tot 3000 lumen

Werklamp met snoer van 5 
m, tot 5000 lumen

Werklamp met DUAL 
SYSTEM, tot 5000 lumen

Werklamp met draadloze 
lichtcontrole en snoer van 5 
m, tot 10000 lumen

NOVA 3K C+R 
€ 189,90
03.5441 

NOVA 5K 
€ 139,90
03.5442 

NOVA 5K C+R 
€ 229,90
03.5443 

NOVA 10K 
€ 249,90
03.5444

NOVA 3K 
€ 119,90
03.5440 
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STATIEVEN en 
OPHANGINGSSYSTEMEN
// Ontworpen voor de rechtstreekse 
bevestiging van de NOVA-werklampen 
en STAR zonder beugel. Vervaardigd uit 
duurzaam en robuust gepoederlakt staal 
voor binnen- en buitengebruik.
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Gelaste stalen montagekap 
10 mm-draad

360° vergrendelsysteem 
voor een vaste grip  

// Driepikkel met grote stabiliteit  
De SCANGRIP TRIPOD is onvervangbaar als je de werklamp stationair wilt 
positioneren om een specifiek werkgebied te belichten. De SCANGRIP TRIPOD 
kan worden uitgeschoven van 1,35 m tot 3 m, wat je alle flexibiliteit geeft om 
de lamp op de juiste hoogte op te stellen. 

Zijn stabiele constructie maakt de SCANGRIP TRIPOD veilig, zelfs in volledig 
uitgeschoven toestand. Voor extra veiligheid kan tijdens het gebruik het snoer 
van de lamp worden vastgemaakt in de veiligheidsclips die zich op elke poot 
bevinden.
 

// Statief met wielen voor mobiele positionering  
De SCANGRIP WHEEL STAND werd ontwikkeld voor de mobiele positionering 
van de werklamp die gebruikelijk is in de werkplaats. Zo kun je de lamp 
eenvoudig verplaatsen naar waar je hem nodig hebt en hoef je geen logge, 
zware lamp van het ene naar het andere werkgebied te dragen. Wanneer de 
klus is geklaard, kan het statief gemakkelijk en snel worden opgeborgen.

De SCANGRIP WHEEL STAND kan worden uitgeschoven van 0,7 m tot 1,9 
m, wat je alle flexibiliteit geeft om de lamp op de juiste 
hoogte op te stellen. De 3 wielen zijn robuust en van 
hoge kwaliteit en rollen makkelijk, zelfs op een oneffen 
ondergrond. 2 van de wielen zijn blokkeerbaar om een 
veilige en vaste positie te garanderen. 

DUBBELE BEUGEL 
€ 24,90
03.5308 

Dubbele beugel voor het positioneren van 
twee lampen, beschikbaar voor NOVA-
werklampen en STAR

Voor flexibele bevestiging aan stellingen 
of om het even welk rond voorwerp met 
een doorsnede van 40-50 mm

Voor flexibele positionering van de 
werklamp op elk magnetisch oppervlak

MAGNETISCHE BEUGEL 
€ 39,90
03.5340

STEIGER-BEUGEL 
€ 29,90
03.5341

STATIEF OP WIELEN 
€ 109,90
03.5433

SCANGRIP TRIPOD 
€ 89,90
03.5431
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Kleine zaklamp met lichtstroom 
van 50 lumen in 12 stukken 
uitstalling voor verkoop

Met focusfunctie voor een geconcentreerde en gerichte 
lichtbundel van 10° tot 70°. FLASH 100, 200 en 300 worden 
geleverd met een polsband en een praktische nylon riemtas

// Robuuste en krachtige zaklampen met alkalinebatterijen 

FLASH serie

Zaklamp met 
lichtstroom van  
200 lumen

Zaklamp met 
lichtstroom van 
300 lumen

Zaklamp in 
penformaat met 
lichtstroom van  
100 lumen

Zaklamp met 
lichtstroom van 
130 lumen

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
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FLASH R serie 

• Oplaadbaar met USB-kabel
• Robuuste en duurzame aluminium behuizing
• Focusfunctie voor lichtbundelhoek van 10°-70°
• FLASH 200, 200 R en 400 R worden geleverd met 

siliconen polsband en praktische nylon riemtas
• Eenvoudig te vervangen oplaadbare batterij

// Buitengewoon kwalitatieve oplaadbare, 
robuuste en krachtige zaklampen

Oplaadbare zaklamp
De FLASH 12V-zaklamp is ontworpen om eenvoudig te 
kunnen worden opgeladen in de sigarettenaansteker van 
je auto – geen laadapparaat, snoer of batterijen nodig!

De FLASH 12V wordt voorzien van een handvat voor een 
stevigere grip. Dat kan makkelijk worden gedemonteerd 
voor het opladen.

Oplaadbare 
zaklamp met 
lichtstroom van 
200 lumen

Oplaadbare 
zaklamp met 
lichtstroom van 
130 lumen

Oplaadbare zaklamp 
in penformaat met 
lichtstroom van  
100 lumen

Oplaadbare 
zaklamp met 
lichtstroom van 
400 lumenFLASH 200 R

€ 59,90
03.5126

FLASH PEN R
€ 39,90
03.5120

FLASH 12 V
€ 29,90
03,.5124

FLASH 400 R
€ 79,90
03.5128
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• “Onverwoestbaar” – extreem robuust 
en schokbestendig

• Waterdicht en ideaal voor een natte 
en vuile werkomgeving

• Lage spanning, 24 V DC

• Technische levensduur van de leds: 
100,000 uur

• Vervaardigd in Denemarken

// LINE LIGHT is een flexibele 
verlichtingsoplossing met veelzijdige 
toepassingen, die ontworpen werd voor  
gebruik op iedere plek waar sterk,  
efficiënt en geconcentreerd licht nodig  
is in een specifiek werkgebied

LINE LIGHT - Uniek verlichtingsconcept
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IP67 1:1
LICHT-
BUNDEL- 
HOEK 75°

// Heldere verlichting precies waar jij die nodig hebt
Met een ingebouwd prisma concentreert de LINE LIGHT het licht in een 
lichtbundelhoek van 75° en levert ze zo een extreem heldere en krachtige 
verlichting van de werkruimte. Verblinding tijdens het werk wordt vermeden 
en de lamp zelf kan worden gedraaid om de perfecte belichtingshoek te 
verkrijgen. 

// Innovatieve ledtechnologie 
De LINE LIGHT serie is gebaseerd op de allernieuwste ledtechnologie. LINE 
LIGHT levert bijna dubbel zoveel licht als de traditionele tl-buizen van 36 W die 
doorgaans voor industriële toepassingen worden gebruikt. 
De lichtkwaliteit is net als daglicht extreem helder en ideaal om kleuren, 
schakeringen en andere details precies te herkennen. De egale belichting 
zonder stroboscopisch effect vermindert ook het risico op ongevallen.

// Extreme duurzaamheid
De LINE LIGHT wordt vervaardigd uit een gesloten, “onverwoestbaar” 
geëxtrudeerd acrylprofiel en is daardoor extreem robuust en bestand 
tegen sterke inslagen, schokken en trillingen van industriële machines. 
De LINE LIGHT kan op tegen de zware, natte en vuile omstandigheden van 
een professionele industriële werkplaats en is bestand tegen zowel olie 
als chemicaliën. De classificatie IP67 betekent dat de lamp zowel stof- als 
waterdicht is. De LINE LIGHT behoeft geen enkel onderhoud.

// Lager energieverbruik
De LINE LIGHT verbruikt slechts de helft van wat traditionele buislampen aan 
energie verbruiken en biedt dus een reële kostenbesparing op elektriciteit.

// Dimmer 
Met de nieuwe dimmerfunctie is de lichtsterkte 
traploos regelbaar tussen 1 en 100%, afhankelijk van de 
werkomstandigheden. De LINE LIGHT 2-POST en LINE 
LIGHT 4 worden geleverd met een dimmer, maar die kan 
ook apart worden gekocht en worden geïnstalleerd op alle 
bestaande LINE LIGHT-installaties.

ULTRA 
SLANK 

DESIGN 
Ø25 mm
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• Past op 2-koloms en mobiele 
1-koloms hefbruggen van elk type

• Ontworpen om te worden bevestigd 
op bestaande hefbruggen

• Integraal deel van hefbrug

• Eenvoudig en gemakkelijk te 
bevestigen

• Boren in de structuur van de brug 
is niet nodig

• Met DIMMER-functie

De LINE LIGHT 2-POST is een universele alles-in-één 
oplossing die je steeds bij de hand hebt en die altijd 
gebruiksklaar is. 
 
De verlichtingseenheid kan met magneten overal 
onderaan de auto worden gepositioneerd en kan worden 
verplaatst naar de precieze plek waar een reparatie 
moet worden uitgevoerd. 

Dankzij het spiraalsnoer van 5 m kan de lamp 
gemakkelijk worden gebruikt voor verlichting rondom 
de hele auto, of om specifiek de motorruimte of een 
wielkast te verlichten.

FLEXIBELE verlichtingsoplossing voor 
2-koloms en mobiele 1-koloms hefbruggen

FLEXIBEL MAGNETISCH 
OPHANGINGSSYSTEEM

LINE LIGHT 2 -POST 
€ 399,90
03.5225
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// Compact design 
De LINE LIGHT belicht het hele onderstel bijzonder helder en 
krachtig – en geeft bijna twee keer zoveel licht als klassieke 
36W-buislampen. Het slanke en compacte design voorziet plaats 
voor de middenkrik.

// Eenvoudig zelf te installeren  
Omdat de LINE LIGHT op een lage spanning werkt (24V DC), kun je 
ze makkelijk zelf installeren. Alle standaardbevestigingsstukken 
worden meegeleverd bij elke kit, samen met de voedingseenheid 
en het snoer. Met hun vaste samenstelling zijn de LINE LIGHT-
kits universeel en passen ze op de meeste 4-koloms hefbruggen, 
ongeacht de fabrikant of het merk.

De mecanicien wordt niet verblind 
tijdens het werk en de lamp zelf kan 
worden gedraaid om de perfecte 
belichtingshoek te verkrijgen. 

LICHT-
BUNDEL-
HOEK 75°

4-KOLOMS 
HEFBRUGGEN

COMPLETE verlichtings-
oplossing voor autohefbruggen

• Extreem krachtige verlichting van het 
werkgebied

• Verbetert efficiëntie en werkomstandigheden

• Verblindt de mecanicien niet tijdens het werk

• Verstelbare verlichtingshoek

Voorbeeld van LINE LIGHT 6-oplossing 
bevestigd in de put van een 
vrachtwagenmecanicien

1 volledige verlichtingseenheid van 
1630 mm, incl. voedingseenheid 
van 25 W, snoer en 
ophangingssysteem, 1400 lumen

2 volledige verlichtingseenheden 
van 1234 mm, elk 1000 lumen, 
incl. voedingseenheid van 80 W, 
snoer en ophangingssysteem

4 volledige verlichtingseenheden 
van 1630 mm, elk 1400 lumen, 
incl. voedingseenheid van 80 W, 
snoer, ophangingssysteem en 
DIMMER-functie

6 volledige verlichtingseenheden 
van 1630 mm, elk 1400 lumen, incl. 
2 voedingseenheden van 80 W, 
snoer en ophangingssysteem

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
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De LINE LIGHT-verlichtingseenheden zijn beschikbaar in verschillende 
lengtes die apart kunnen worden gebruikt of kunnen worden verbonden voor 
allerhande toepassingen. 

De verlichtingseenheden kunnen naar wens worden gecombineerd precies en 
bieden een flexibele verlichtingsoplossing.

FLEXIBELE verlichtingseenheden voor 
installaties op maat

// Flexibiliteit die voorziet in jouw specifieke behoeften
Combineer verlichtingseenheden met een voedingseenheid, een snoer 
en het juiste ophangingssysteem. Dankzij een heel gamma aan flexibele 
ophangingselementen kun je de verlichtingseenheden precies plaatsen  
waar je ze nodig hebt.

ONTWERP 
ZELF

Verlichtingseenheid 
838 mm 
550 lumen

Verlichtingseenheid 
1234 mm 
900 lumen

Verlichtingseenheid 
1630 mm 
1300 lumen

Verlichtingseenheid 
2027 mm 
1600 lumen

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
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MAG PEN 3 MINI MAG MAG MAG 3

Productnummer 03.5116 03.5403 03.5400 03.5401

Lichtbron
7 SMD-leds

Spot: 1x CREE XP-G2 R5
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled
 7 SMD-leds

Spot: Hogehelderheidsled
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled

Lichtstroom, lumen 80  Spot: 60 150  Spot: 75 200  Spot: 75 300  Spot: 150

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 110  Spot: 1500 300  Spot: 1000 425  Spot: 850 650  Spot: 4800

Instelbare lichtopbrengst Nee Nee Nee Nee

CRI Ra > 80 Ra > 80  Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 2 Tot 4 Tot 3 Tot 3

Laadtijd, u 1,5 3 3 3,5

Batterij  3,7 V / 750 mAh Li-ion  3,7 V / 1200 mAh Li-ion  3,7 V / 1800 mAh Li-ion  3,7 V / 2200 mAh Li-ion

Beschermingsklasse IP20  IP20 IP20 IP20

Stootvastheid 1 m 1 m - -

Snoer 1,8 m USB  1 m USB  1 m USB  1 m USB

Bedrijfsspanning AC - - - -

Laadspanning/-stroom DC 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Stroomverbruik Max. 2 W Max. 2 W Max. 2,5 W Max. 3 W

Incl. lader Nee Nee Afhankelijk van land Afhankelijk van land

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmeting  174 x 31 x 21 mm  202 x 40 x 28 mm  260 x 61 x 43 mm  270 x 62 x 41 mm

Netto gewicht  98 g  143 g  248 g 280 g

Prijs € 36,90 € 39,90 € 49,90 € 59,90

MAG serie

UNIPEN MINIFORM UNIFORM SUPERFORM UV-FORM

Productnummer 03.5420 03.5404 03.5407 03.5406 03.5408

Lichtbron
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled
 COB-led

 COB-ledspot: Krachtige 
uv-lamp

Lichtstroom, lumen 75-150  Spot: 75 100-200  Spot: 75 250-500  Spot: 175 750 125-250  Spot: UV

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 125-250  Spot: 900 100-200  Spot: 800 475-950  Spot: 6000 1000 200-400  Spot: UV

Instelbare lichtopbrengst 2 standen 2 standen 2 standen Nee 2 standen

Lichtbundelhoek - 110° - - -

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 4 Tot 6 Tot 4,5 - Tot 5

Laadtijd, u 2,5 3 5 - 3

Batterij  3,7 V / 750 mAh Li-ion  3,7 V / 1600 mAh Li-ion  3,8 V / 3000 mAh Li-ion -  3,7 V / 1600 mAh Li-ion

Beschermingsklasse  IP65  IP65 IP65  IP54 / IK08  IP20

Stootvastheid - 1 m - - -

Snoer 1 m USB 1 m USB 1 m USB 5 m HO5RN-F 2x1 mm -

Bedrijfsspanning AC - - -  100-240 V -

Laadspanning/-stroom DC 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A - 5 V / 1 A

Stroomverbruik Max. 1,5 W Max. 1,5 W Max. 6 W Max. 8 W Max. 3 W

Incl. lader Nee Afhankelijk van land Afhankelijk van land - Afhankelijk van land

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmeting  156 x 27 x 18 mm  121 x 59 x 27 mm  190 x 60 x 32 mm  270 x 49 x 31 mm  157 x 59 x 31 mm

Netto gewicht  92 g  138 g  263 g 710 g  180 g

Prijs € 44,90 € 54,90 € 84,90 € 59,90 € 74,90 

UNIFORM serie

Opge-
waardeerd  

2018

Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, uitgezonderd onjuistheden en weglatingen.

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018
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SLIM serie

Alle alkalineproducten zijn getest volgens de ANSI/NEMA FL1-norm

MINI SLIM SLIM

Productnummer 03.5610 03.5612

Lichtbron
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled
 COB-led

Spot: Hogehelderheidsled

Lichtstroom, lumen  100-200  Spot: 100  250-500  Spot: 100

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 150-400  Spot: 5200  400-800  Spot: 4800

Instelbare lichtopbrengst 2 standen 2 standen

CRI Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 5 Tot 5

Laadtijd, u 3 4,5

Batterij  3,7 V / 1200 mAh Li-ion  3,8 V / 2800 mAh Li-ion

Beschermingsklasse IP30 IP30

Stootvastheid 1 m 1 m

Snoer  1 m USB  1 m USB

Bedrijfsspanning AC - -

Laadspanning/-stroom DC 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Stroomverbruik Max. 2 W Max. 4 W

Incl. lader Afhankelijk van land Afhankelijk van land

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

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

Netto gewicht 101 g 224 g

Prijs € 59,90 € 74,90

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

Productnummer 03,5243 03.5244 03.5240

Lichtbron
 24 SMD-leds

Spot: CREE XP-G2
 16 SMD-leds

Spot: CREE XP-G2
 48 SMD-leds

Lichtstroom, lumen 600  Spot: 150 400  Spot: 150 500-1000

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 1300  Spot: 1500 900  Spot: 1500 1000-2000

Instelbare lichtopbrengst Nee Nee 2 standen

Lichtbundelhoek 75°  Spot: 50° 75°  Spot: 50° 75°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 2,5  Spot: 8 Tot 1,5  Spot: 4 Tot 3

Laadtijd, u 4 6 4

Batterij  3,7 V / 5200 mAh Li-ion  3,7 V / 2600 mAh Li-ion  3,7 V / 5200 mAh Li-ion

Beschermingsklasse  IP65 / IK07 IP65 / IK07  IP65 / IK07

Stootvastheid - - -

Snoer  5 m / 2x1 mm2 HO5RN-F  1 m USB  5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

Bedrijfsspanning AC -  -  -

Laadspanning/-stroom DC 4,2 V / 3,5 A 5 V / 1 A 4,2 V / 3,5 A

Stroomverbruik Max. 8 W Max. 5,5 W Max. 13 W

Incl. lader Ja Afhankelijk van land Ja

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmetingen  ø25 x 461 mm  ø25 x 357 mm  ø25 x 1017 mm

Nettogewicht  300 g  220 g  470 g (980 g incl. rek)

Prijs € 99,90 € 89,90 € 169,90 

LINE LIGHT 
motorkapLINE LIGHT inspectie
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ZONE I-VIEW STAR

Productnummer 03.5426 03.5026 03.5620

Lichtbron  COB-led COB-led  COB-led

Lichtstroom, lumen 75-150 125-250 500-1000

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 200-400 400-600 800-1600

Instelbare lichtopbrengst 2 standen 2 standen 2 standen

Lichtbundelhoek 120° / 60° 120° / 60° -

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 4 Tot 5 Tot 5

Laadtijd, u 3 3 6

Batterij  3,7 V / 800 mAh Li-ion 3,8 V / 1600 mAh Li-poly  3,7 V / 5200 mAh Li-ion

Beschermingsklasse  IP30  IP65 / IK07 IP65

Stootvastheid 1 m 1 m -

Snoer 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Bedrijfsspanning AC - - -

Laadspanning/-stroom DC 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Stroomverbruik Max. 2 W Max. 3 W Max. 8,5 W

Incl. lader Nee Afhankelijk van land Afhankelijk van land

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmeting  95 x 34 x 35 mm  105 x 52 x 43 mm  156 x 103 x 98 mm

Netto gewicht 66 g 260 g 710 g

Prijs € 39,90 € 69,90 € 99,90

HOOFDLAMPEN STAR

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

Productnummer 03.5439 03.5440 03.5441 03.5442

Lichtbron Hoogrendements-COB-led Hoogrendements-COB-led Hoogrendements-COB-led  Hoogrendements-COB-led

Lichtstroom, lumen 150-1500 300-3000 300-3000 500-5000

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 200-2000 500-5000 500-5000 800-8000

Instelbare lichtopbrengst 5 standen 5 standen 5 standen 5 standen

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 10 - Tot 14 -

Laadtijd, u 3,5 - 2 -

Batterij 3,6 V / 6000 mAh Li-ion -  11,1 V / 4400 mAh Li-ion -

Beschermingsklasse IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Stootvastheid 1 m - - -

Snoer 1 m USB 5 m / 3x1 mm2 H05RN-F  5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

Bedrijfsspanning AC - 100-240 V -  100-240 V

Laadspanning/-stroom DC 5 V / 2 A - 12,6 V / 2,4 A -

Stroomverbruik Max. 16,5 W Max. 26 W Max. 26 W Max. 42 W

Incl. lader Ja - Ja -

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

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

Netto gewicht 705 g  2,15 kg  1,72 kg  2,66 kg

Prijs € 99,90 € 119,90 € 189,90 € 139,90

NOVA serie
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Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, uitgezonderd onjuistheden en weglatingen.

Opge-
waardeerd  

2018

Opge-
waardeerd  

2018
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Alle alkalineproducten zijn getest volgens de ANSI/NEMA FL1-norm

FLASH PEN FLASH 100 FLASH 200 FLASH 300 FLASH MINI

Productnummer 03.5110 03.5105 03.5106 03.5107 03,5102

Lichtbron CREE XP-G  CREE XP-G CREE XP-G  CREE XP-G  Hogehelderheidsled

Lichtstroom, lumen 100 130 200 300 50

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 300-4000 800-12000 800-22000 1200-35000 2000

Instelbare lichtopbrengst Nee Nee Nee Nee Nee

Lichtbundelhoek 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°

Lichtbundelbereik Tot 75 m Tot 125 m Tot 180 m Tot 210 m Tot 50 m

CRI Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 65

CCT 6000 K 6000K 6000K 6000 K -

Bedrijfsduur, u Tot 6 Tot 7 Tot 3 Tot 9 Tot 10

Laadtijd, u - - - - -

Batterij  2xAAA / 1,5 V Alkaline  3xAAA / 1,5 V Alkaline  2xC / 1,5 V Alkaline  3xC / 1,5 V Alkaline  3xAAA / 1,5 V Alkaline

Beschermingsklasse  IP54  IP54 IP54  IP54  IP54

Stootvastheid 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Snoer - - - - -

Bedrijfsspanning AC - - - - -

Laadspanning/-stroom DC - - - - -

Stroomverbruik Max. 2,5 W Max. 2,5 W Max. 4 W Max. 5 W Max. 1 W

Incl. lader - - - - -

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

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

Netto gewicht 60 g 130 g  238 g  550 g 84 g

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

FLASH serie

NOVA 5K C+R NOVA 10K

Productnummer 03.5443 03.5444

Lichtbron  Hoogrendements-COB-led  Hoogrendements-COB-led

Lichtstroom, lumen 500-5000 1000-10000

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 8000 16000

Instelbare lichtopbrengst 5 standen 5 standen

CRI Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 12 -

Laadtijd, u 2 -

Batterij  11,1 V / 5200 mAh Li-ion -

Beschermingsklasse IP67 / IK07 IP67 / IK07

Stootvastheid - -

Snoer  5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

Bedrijfsspanning AC -  100-240V

Laadspanning/-stroom DC 12,6V / 4,3A -

Stroomverbruik Max. 42 W Max. 84 W

Incl. lader Ja -

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmeting  267 x 87 x 262 mm  302 x 102 x 298 mm

Netto gewicht  2,12 kg  4 kg

Prijs € 229,90 € 249,90

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

Productnummer 03.5225 03.5203 03.5202 03.5201 03.5200

Lichtbron  2 x 96 SMD-leds  216 SMD-leds  2 x 156 SMD-leds  4 x 216 SMD-leds  6 x 216 SMD-leds

Lichtstroom, lumen  2 x 600 1400  2 x 1000  4 x 1400  6 x 1400

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m  2 x 1300 1600  2 x 1600  4 x 1600  6 x 1600

Instelbare lichtopbrengst Traploos Nee Nee Traploos Nee

Lichtbundelhoek 75° 75° 75° 75° 75°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u - - - - -

Laadtijd, u - - - - -

Batterij - - - - -

Beschermingsklasse  IP67 / IK07  IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Stootvastheid - - - - -

Snoer
 8 m / H03VV-F 

2x0,5 mm2

8 m / H03VV-F 
2x0.5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2x0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2x0,5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2x0,5 mm2

Bedrijfsspanning AC - - - - -

Laadspanning/-stroom DC  24 V  24 V 24 V  24 V 24 V

Stroomverbruik Max. 2x9 W Max. 20 W Max. 2x15 W Max. 4x20 W Max. 6x20 W

Incl. lader - - - - -

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmeting  2 x ø25 x 770 mm  ø25 x 1630 mm  2x ø25 x 1234 mm  4x ø25 x 1630 mm  6x ø25 x 1630 mm

Netto gewicht 2,9 kg 1,4 kg 2,1 kg 4,5 kg 8 kg

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

LINE LIGHT serie

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

Productnummer 03.5124 03.5120 03.5126 03.5128

Lichtbron  ledlamp  CREE XP-G2  CREE XP-G2  CREE XM-L2

Lichtstroom, lumen > 130 100 200 400

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m > 900-8000 500-800 1000-15000 1500-25000

Instelbare lichtopbrengst Nee Nee Nee Nee

Lichtbundelhoek 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70°

Lichtbundelbereik Tot 100 m Tot 90 m Tot 200 m Tot 280 m

CRI > 70 > 70 > 70 > 65

CCT 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u Tot 1 Tot 2 Tot 2 Tot 2

Laadtijd, u 2 4 6 6

Batterij  3,7 V / 550 mAh Li-ion  3,7 V / 1100 mAh Li-ion  3,7 V / 2600 mAh Li-ion  3,7 V / 2600 mAh Li-ion

Beschermingsklasse  IP30  IP30  IP30  IP30

Stootvastheid 1 m 1 m 1 m 1 m

Snoer  Aansluiting sigarettenaansteker 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Bedrijfsspanning AC - - - -

Laadspanning/-stroom DC  10-28 V 5 V / 1 A 5 V / 1 A 5 V / 1 A

Stroomverbruik - - - -

Incl. lader - Afhankelijk van land Afhankelijk van land Afhankelijk van land

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

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

Netto gewicht  106 g (118 g met afdekking) 85 g 230 g 420 g

Prijs € 29,90 € 39,90 € 59,90 € 79,90

FLASH R serieT
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Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, uitgezonderd onjuistheden en weglatingen.
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LINE LIGHT 75 LINE LIGHT 120 LINE LIGHT 160 LINE LIGHT 200

Productnummer 03.5221 03.5222 03.5223 03.5224

Lichtbron  96 SMD-leds  156 SMD-leds  216 SMD-leds  276 SMD-leds

Lichtstroom, lumen 600 1000 1400 1800

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m 1300 1600 1600 1600

Instelbare lichtopbrengst Nee Nee Nee Nee

Lichtbundelhoek 75° 75° 75° 75°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K

Bedrijfsduur, u - - - -

Laadtijd, u - - - -

Batterij - - - -

Beschermingsklasse  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07

Stootvastheid - - - -

Snoer - - - -

Bedrijfsspanning AC - - - -

Laadspanning/-stroom DC  24 V  24 V 24 V  24 V

Stroomverbruik Max. 9 W Max. 15 W Max. 20 W Max. 26 W

Incl. lader - - - -

Temperatuur -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C -10 °C tot +40 °C

Afmeting  ø25 x 838 mm  ø25 x 1234 mm  ø25 x 1630 mm  ø25 x 2027 mm

Netto gewicht 500 g 600 g 700 g 800 g

Prijs € 119,90 € 199,90 € 229,90 € 269,90

LINE LIGHT serie

Alle alkalineproducten zijn getest volgens de ANSI/NEMA FL1-norm

Lichtbron Lumen  & Lux

Bedrijfsduur Laadtijd Batterij IP IK

Stootvastheid Snoer Bedrijfsspanning AC

Netto gewichtAfmetingTemperatuur

Laadspanning/ 
-stroom DC

Stroomverbruik

CRI CCT KelvinLichtbundelhoek

Combineer LINE LIGHT-verlichtingseenheden met een voedingseenheid, een snoer en het juiste ophangingssysteem. Dankzij een heel gamma aan flexibele 
ophangingselementen kun je de verlichtingseenheden precies plaatsen waar je ze nodig hebt. Bezoek onze website voor een overzicht van alle beschikbare accessoires.

// Laders voor alle landen 
Elektrische stekkers en spanningen verschillen van land tot land. 
SCANGRIP biedt laders voor alle nationale varianten over de hele 
wereld. Bezoek onze website voor een volledige lijst van laders voor 
onze oplaadbare werklampen en van alle beschikbare accessoires. 

// Gecertificeerd en streng gekeurd 
Het deskundige personeel van SCANGRIP zorgt ervoor dat onze lampen voldoen aan 
alle normen en voorschriften. Onze werklampen worden vervaardigd in onze eigen 
fabrieken en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles, volledig overeenkomstig 
de plaatselijke regelgeving. Onze lampen voldoen aan de strengste voorschriften en 
zijn gecertificeerd volgens de verordeningen, richtlijnen en geharmoniseerde normen 
van de EU. We hebben het ISO9001-certificaat verkregen van Bureau Veritas. 
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GESPECIALISEERDE WERK-
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN

 
Licht is een belangrijk hulpmiddel bij vele taken. Daar houden we ernstig rekening 
mee wanneer we gespecialiseerde werklampen ontwikkelen voor verschillende 
nichemarkten – zoals lampen voor explosieve werkomgevingen of lampen die voor 
een perfect accurate kleurweergave zorgen in de lak- en detailingindustrie. 

EXPLOSIEBESTENDIG DETAILS EN KLEUROVEREENKOMST
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Door ons ontworpen. Door ons vervaardigd.
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// SCANGRIP is de grootste Europese producent
van werklampen voor professionals en biedt de 
sterkste en breedste gamma’s aan werklampen 
met de nieuwste ledverlichtingstechnologie op de 
markt.

SCANGRIP staat voor innovatie uit Denemarken: Alle producten 
worden ontworpen en ontwikkeld door SCANGRIP in Denemarken 
en vervaardigd in onze eigen fabrieken.

SCANGRIP wordt op de markt geroemd om zijn productdesign en 
de hoge kwaliteit van zijn producten.

SCANGRIP streeft perfectie na en optimaliseert onophoudelijk 
lichtopbrengst, batterijcapaciteit, ontwerp en ergonomie, 
duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Het 
doel is om nieuwe maatstaven vast te leggen voor professionele 
werkverlichting.

SCANGRIP is opgericht in 1906 en vervaardigt al meer dan 
110 jaar hoogwaardig handgereedschap voor de industriële en 
automobielsector.

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