
WORK
LIGHTS 

PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ  
PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY



Pracovní osvětlení  
pro nejvyšší nároky
Pracovní svítilny budoucnosti
Svítilny SCANGRIP jsou propracované jako žádné jiné, pro skutečné pro-
fesionály, kteří potřebují ten nejlepší nástroj pro svoji práci. Produktová 
sestava pokryje všechna řešení pracovního osvětlení nejvyšší kvality.

Nejnovější technologie pro nejlepší výkon
SCANGRIP neustále boří hranice LED osvětlení a technologie akumulátorů 
a vytváří stále nové špičkové pracovní svítilny. Vždy dosahujeme extra jasu, 
mimořádného času provozu a všech těch dalších malých výhod, které dělají 
skutečný rozdíl, když potřebujete nejlepší pracovní světlo, jaké můžete 
získat. Zaručujeme, že vám poskytneme pouze prémiové produkty s optimál-
ním výkonem.
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Námi navrženo. Námi vyrobeno.

Pracovní osvětlení  
pro nejvyšší nároky

Extrémní trvanlivost a funkční design
Ve společnosti SCANGRIP jsme se zaměřili na design a pocit, který z něj vyplývá. 
Toto, spolu s touhou neustále zlepšovat a inovovat vytváří prostor pro nové 
vývojové trendy. Chceme vám nabídnout nejlepší pracovní nástroj ze všech.
 
Pracovní svítilny SCANGRIP jsou extrémně trvanlivé a odolné. Celá produk-
tová řada je robustní a je určena pro nejnáročnější pracovní prostředí, jakému 
může být profesionální pracovník vystaven, a stejně tak jeho nástroje skvěle 
odolávají drsným podmínkám, mokru i špíně.
Světelné zdroje splňují vysoké stupně IP ochrany, umožňují tak i venkovní 
použití za každého počasí. 

Prodloužená záruka
Pracovní svítilny SCANGRIP jsou vyráběny ve vlastních továrnách a podléhají 
přísným kontrolám kvality. Naše svítilny splňují nejvyšší standardy kvality a 
jsou zkonstruovány tak, aby vydržely takřka vše. Jsou tak dobré, že nabízíme 
prodloužení záruky. Protože si stojíme za svými produkty, nabízíme u všech 
pracovních světel SCANGRIP řady WORK prodloužení záruky na 3 roky.
(Prodloužená záruka platí pouze po registraci na www.scangrip.com/en-gb/
contact/3-year-warranty-form ).
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roky
záruka

Vysoká kvalita
Výrobky SCANGRIP jsou známé kvalitou s poměrem cena / kvalita, 
který je považován za nejlepší na trhu. Máme komplexní postupy kon-
troly jakosti s certifikací podle ISO 9001.

Unikátní design
Společnost SCANGRIP získala na trhu výjimečné uznání za jedinečný 
design produktu. Jsme inspirováni konceptem dánského designu a shro-
mažďujeme nápady od jiných průmyslových odvětví, abychom vytvořili 
nové produkty, které nebyly dříve k vidění.

Přední evropský výrobce
SCANGRIP nabízí komplexní a nejširší řadu trvanlivých  
a funkčních pracovních LED světel. Je evropským lídrem a tvůrcem
trendů řešení pracovního osvětlení pro profesionály.

Prvotřídní
SCANGRIP je prvotřídní a vždy dva kroky vpředu, pokud jde o vývoj 
nových a inovativních pracovních LED světel.

Od roku 1906
Společnost SCANGRIP vyrábí vysoce kvalitní ruční nářadí pro průmysl  
a automobilový sektor již více než 110 let.

// Symbol ”ORIGINAL SCANGRIP” je vaší zárukou, že  
produkt byl navržen, vyvinut a vyroben společností  
SCANGRIP a je chráněn patentem EU pro design.
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SCANGRIP - Pracovní světla budoucnosti

LINE LIGHT pro zvedáky

MAG řada

LINE LIGHT pro osvětlení kapoty

Stojany a zavěšení

UNIFORM řada

Čelové svítilny

FLASH LIGHT řada LINE LIGHT concept

Technické specifikace

SLIM řada

Audio světlo STAR

ruční lampy LINE LIGHT

LINE LIGHT  pro vlastní 
instalaci

NOVA řada
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// Dobíjecí ruční pracovní svítilny všichni znají - a milují! S výrazně vylep-
šeným světelným výkonem, modernizací baterie a ještě větší funkčností 
nabízejí oblíbené pracovní svítilny MAG v každé dílně skvělou hodnotu.

Řada MAG se skládá z univerzálních a výkonných víceúčelových pracovních 
svítilen, které musí mít všichni profesionální uživatelé!

• Výrazně vylepšené s vyšším světelným výkonem

• Pracovní a kapesní lampa v jednom

• Silné zabudované magnetické držáky a zatahovací  
háky pro snadné zavěšení

• Nová funkce plynulého stmívání

MAG nejprodávanější pracovní 
svítilny v Evropě, nyní ještě lepší

6

3
 



180o

MINI MAG
03.5403

MAG PEN 3
03.5116

MAG
03.5400

MAG PRO
03.5690

Pracovní 
svítilna s SMD 
LED technologií 
a bodovým 
světlem, 
300 lumenů

Pracovní 
svítilna s COP 
LED technologií 
a bodovým 
světlem,
600 lumenů

Pracovní  
svítilna s COP  
LED technologií  
a bodovým  
světlem, 
150 lumenů

Tužková  
svítilna s COP  
LED technologií 
a bodovým  
světlem, 
80 lumenů

NEW

Vylepšený 
model 2019

NEW

// Vylepšené a výkonnější, než kdy předtím
Využitím nejnovějších vysoce výkonných LED technologií zahrnuje řada  
MAG extrémně výkonné pracovní svítilny, které poskytují výrazně lepší  
světelný výkon.

// Víceúčelové v cool designu

Charakteristický a elegantní design ručních svítilen MAG zajišťuje ergonomické  
a uživatelsky přívětivé uchopení. Umístěte kdekoli chcete se silnými vestavěnými 
magnetickými držáky a zasunovacími závěsnými háčky, abyste získali úplnou flexi-
bilitu. Hlava lampy je otočná v rozsahu až o 180 stupňů.

// Plynulé stmívání
Nová řada MAG PRO nahrazuje MAG 3 a je modernizována funkcí  
plynulého stmívání v rozmezí 10% až 100%. Ve srovnání s před-
chozím MAG 3 je světelný výkon dvojnásobný a třída odolnosti byla 
zvýšena na IP54. 

Nový design s indikátorem baterie na přední straně.

// Dobíjecí kontrolní svítilna  
MAG PEN 3 poskytuje ještě vice funkcí než předchozí model. Hlavní bodové 
světlo je nyní silnější. Kompaktní provedení umožňuje osvětlení těžko 
přístupných míst. Dodává se s vestavěnými magnety jak v otočném klipu,  
tak ve spodní části pro flexibilní polohování.
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UNIFORM
03.5407

// Zkonstruována pro nejvyšší možný výkon

Společnost SCANGRIP zavádí aktualizované 
a vylepšené verze celé řady pracovních  
světel UNIFORM.

Pásky COB LED poskytují jedinečné, silné  
a zcela jednotné osvětlení, které je ideální 
pro všechny náročné pracovní operace.  

Celá řada má zvýšenou odolnost na IP65.

UNIFORM - Extrémně  
odolné pracovní svítilny

• COB LED pracovní akumulátorová světla

• Úplné jednotné a silné osvětlení 

• Extrémně odolná a robustní

• Odolnost IP65

• Dobíjecí s USB kabelem 

Extrémně odolná pracovní svítilna
V tomto sortimentu je UNIFORM velký bratr, 
který nabízí všechny funkce, o kterých se vám 
zdá. Brzy se stane vaší oblíbenou multifunkční 
pracovní svítilnou.

Je extrémně odolná a silná. Inteligentní indikátor 
baterie vás dopředu informuje o stavu baterie. 

Dvoustupňová volba: Krok 1 = 100%,  
krok 2 = 50% světelný výkon.

.

Kompaktní dobíjecí 
základna s možností 
snadné montáže  
na stěnu

Pracovní svítilna 
s max. 500-ti
lumeny  
a s bodovým 
světlem nahoře

8
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180o

13mm

UNIPEN 
03.5420

MINIFORM
03.5404

SUPERFORM 
03.5406

UV-FORM
03.5408

Kapesní velikost, ultraštíhlá 
s bodovým světlem nahoře,  
max. 200 lumenů 
Ergonomicky tvarovaná, dvoustupňové 
zapínání

Tužková svítilna 
s bodovým světlem nahoře,
max. 150 lumenů
Malá příruční, s klipem do kapsy, 
dvoustupňové zapínání

UV-FORM je nabíjecí LED pracovní svítilna s výkonným 1.8W UV světlem 
nahoře. Nejsilnější UV-světlo na trhu. V podstatě získáte univerzální 
nepostradatelnou pracovní svítilnu s detekcí pomocí ultrafialového záření 
v jednom a současně nahrazuje speciální světla pro detekci UV zářením.

Ultrafialové světlo je určeno k detekci úniků v klimatizačních systémech. 
Také je užitečné pro detekci úniků větších komplexních chladicích / mra-
zicích zařízení, systémů chlazení, systémů tepelných čerpadel apod.

Pouze

Robustní pracovní 
světlo s 5m kabelem 
a světelným výkonem 
750 lumenů  
Překonává tradiční fluorescenční 
pracovní svítilny

Otočná hlava svítilny je výkyvná  o 180 stupňů. 
Dodávána se silným vestavěným magnetem a v kli-
pu umístěném robustním hákem, který je navržen 
tak, aby zapadl do opasku

Pracovní svítilna  
s UV-horním osvět-
lením (400nm)  
až 250 lumenů

9



// Řada SCANGRIP SLIM - tři funkce v jedné  
svítilně. Flexibilní a multifunkční pracovní světlo  
pro použití ve všech oblastech.

SLIM -  jedinečná 3 v 1 svítilna na trhu

• 3 v 1: kontrolní a pracovní svítilna, a také baterka v jedné 
lampě

• Extrémně silné osvětlení až 500 lumenů s plně výkonnou 
kapesní lampou 

• Ultra štíhlý a kompaktní design

• Silný vestavěný magnet a hák pro flexibilní polohování

• Zvolte mezi dvojím nastavením světla (50% nebo 100%) 
pro prodloužení provozní doby

• Provozní doba až 6 hodin

10
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SLIM
03.5612

MINI SLIM
03.5610

// Super štíhlá inspekční svítilna   
Extrémně tenký kompaktní design s výškou jen 9 mm umožňuje prohlídku  
v těžko přístupných a úzkých pracovních místech. Díky tomu jsou SLIM svítilny 
ideální pro náročné inspekční úlohy.

// Pracovní světlo do kapsy  
2 nové SLIM svítilny jsou navrženy se 100% sklopným tělem. Při úplném 
sklopení může být použita jako tradiční ruční pracovní svítilna. Ve sklopené 
poloze je SLIM redukována do kapsy - kompaktní a přenosná, vždy po ruce.

// Funkce kapesní svítilny  
S bodovým světlem o 100 lumenech může sloužit i jako kapesní svítilna.  
Toto je jedinečná, dosud nevídaná vlastnost. SLIM může být použita sklopená 
a stane se tak výkonnou kapesní svítilnou s praktickou a pevnou rukojetí.

Pouze 9 mm

Ultra štíhlá 3 v1 inspekční 
lampa s bodovým světlem.
Poskytuje až 200 lumenů

Ultra štíhlá 3 v1 inspekční 
lampa s bodovým světlem.
Poskytuje až 500 lumenů

11



//  Sofistikované a zefektivněné inspekční ruční lampy LINE 
LIGHT jsou vyrobeny v Dánsku a představují vzorový příklad 
naší schopnosti posouvat hranice osvětlení LED, vytvářet pra-
covní lampy s optimálním výkonem, extrémní trvanlivostí  
a spoustou dalších jasných funkcí.

• Odolnost IP65

• Velmi štíhlý design (pouze ø 25mm) umožňuje  
prohlídku v těžko přístupných místech

• Flexibilní polohování s nastavitelným hákem s magnetem

• Flexibilní držák s magnetem a nebo přísavkou  
jako extra příslušenství

ULTRA ŠTÍHLÉ INSPEKČNÍ RUČNÍ LAMPY

12
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360� 360�

LINE LIGHT C+R
03.5243

LINE LIGHT R
03.5244

Inspekční pracovní 
lampa s DUÁLNÍM 
SYSTÉMEM a s bodovým 
světlem, poskytující  
až 600 lumenů

Nabíjecí inspekční 
pracovní lampa s bodovým 
světlem poskytující  
až 400 lumenů

 

Obě lampy jsou dodávány se seřizo-
vatelným hákem, naklapávacím 
držákem a magnetem

Velmi štíhlý design o průměru pouhých 
25mm umožňuje osvětlení v těžko 
přístupných místech

13



LINE LIGHT lampa pro autoservisy

DUAL SYSTEM je inteligentní a inovativní funkce 
lampy. 
Nová řada BONNET LIGHT je vybavena DUAL SYS-
TÉMEM, což dovoluje použít síťovou přípojku  s 5 m 
gumovým kabelem a nebo využít bateriový provoz, 
který nabízí neomezené možnosti použití a kompletní 
volnost. Je to velmi snadné, stačí vám jedna sekunda  
na zapojení či odpojení kabelu.

• Vylepšený světelný výkon (1000 lumenů)

• Odolnost IP65

• Nejtenčí a kompaktní svítilna pro zavěšení na kapotu 
na trhu

• Extrémně nízká hmotnost, menší než 1000 g

• Pro maximální provozní dobu možno volit  
ze 2 nastavení osvětlení (50% nebo   100%)

//  Nejlepší světlo tohoto typu na trhu
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360� 360�

LINE LIGHT BONNET C+R 
03.5240 

HOOK 
03.5312

GOOSENECK 
03.5218 

GOOSENECK 
03.5219 

( 1.2 - 1.7 m )

Uvnitř kabiny může být BONNET LIGHT používána také jako pracovní svítilna. Je možno ji uchytit 
pomocí teleskopického držáku a nebo upevnit přímo na čelní sklo pružným ramenem s přísavkou.

// Osvítí celou oblast motoru  
Řada BONNET LIGHT poskytuje mimořádně jasné a silné osvětlení celé oblasti 
motoru. 

Dodává se s nastavitelným teleskopickým držákem a s měkkými polstrovanými 
koncovkami, které poskytují pevný úchyt na vozidle (bez hrozícího poškrábání).
Držák je kompaktní a zabírá méně prostoru při skladování. 

Bez kabelu může být BONET 
LIGHT také použita jako velká 
inspekční svítilna.

K dispozici je celá řada příslušenství pro umístění LINE LIGHT

// Flexibilní zavěšení

20 cm ohebné rameno 
s držákem klipu  
a magnetem  
(ø 60 mm)

20 cm ohebné rameno  
s držákem klipu 
a přísavkou (ø 60 mm)

Nastavitelný hák s držá- 
kem a magnetem

15



ČELOVÉ SVÍTILNY pro profesionály

• Osvítí celý pracovní prostor

• Dobíjecí

• Dlouhá doba provozu

• Snadná obsluha

• Funkce senzoru s bezdotykovým vypínačem zapnutí / vypnutí

Na rozdíl od všech ostatních čelových svítilen jsou nové I-VIEW 
a ZONE navrženy tak, aby poskytovaly optimální pracovní 
světlo osvětlující celý pracovní prostor. 

Jsou dodávané s nejnovější technologií LED COB, poskytující 
mimořádně silné osvětlení, které rozšiřuje jednotné světlo 
na maximum a zesvětluje celé pole pohledu. 

Nemusíte otáčet hlavou, aby jste si osvětlili požadovaný  
pracovní prostor.

// Inovativní pracovní lampy dle požadavků profesionálního  
koncového uživatele

16
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ZONE 
03.5426

I-VIEW 
03.5026

// Dobíjecí čelová svítilna ZONE  
Čelová svítilna ZONE je navržena tak, aby poskytovala optimální osvětlení 
celého pracovního prostoru, stejně jako I-VIEW. 
ZONE je určena pro profesionální použití, je robustní a má nízkou hmotnost 
pouze 84g. S velmi atraktivní cenou se ZONE stane dalším bestsellerem značky 
SCANGRIP. Poskytuje světelný výkon 75/150 lumenů.

// Dobíjecí čelová svítilna I-VIEW se senzorickým 
ovládáním  
I-VIEW je vybavena nejnovější technologií dobíjecí baterie s mimořádně dlouhou 
provozní dobou. V senzorickém módu zapnete a nebo vypnete svítilnu pouhým 
mávnutím ruky před čidlem. 
 
Konstrukce je ergonomická pro dokonalé a pohodlné nošení. Robustní  
a elegantní I-VIEW je velmi odolná proti prachu a stříkající vodě (IP65)  
a má nízkou hmotnost jen 120 g. Nyní je dodávána ve vylepšené verzi,  
která poskytuje až 125/250 lumenů.

Standardní čelové 
svítilny

Čelové svítilny 
I-VIEW a ZONE

Dvoustupňové ovládání: 
Krok 1 = 50% světelného výkonu
Krok 2 = 100% světelného výkonu

17



• Navrženo pro práci ve tmě

• Dobíjecí se senzorickým ovládáním

• Osvítí celý pracovní prostor

• Odolná, robustní a vodotěsná 

• Přepínání mezi normálním bílým světlem a červeným světlem 

// Nová čelová svítilna, která umožňuje noční vidění

NIGHT VIEW - pro práci ve tmě
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632nm

Červená

6500K

Bílá

2 COLOUR LIGHT

NIGHT VIEW  
03.5438

// Vyberte si mezi bílým a červeným  
pracovním světlem
Červené světlo je určeno pro práci ve tmě a poskytuje osvětlení bez nadměrného 
oslnění sítnice, přičemž zároveň udržuje oči nastavené na tmu. 
 
Funkce červeného světla je většinou známa z armády při čtení z map na nočních 
cvičeních, ale je také zapotřebí v civilních profesích pro práci v noci, například 
na lodích na moři. Na lodích je obzvláště užitečné na kapitánském můstku v noci, 
protože zachovává noční vidění, takže můžete sledovat řídící pult. Svítilny 
s režimem červeného světla jsou také vhodné pro bezpečnostní stráže  
pracující v noci.
 

// Nová technologie osvětlení  
NIGHT VIEW poskytuje mimořádně silné osvětlení, které maximálně rozšiřuje 
jednotné světlo a zesvětluje celé zorné pole. Je vybavena nejnovějšími techno- 
logiemi s dobíjecí baterií s mimořádně dlouhou provozní dobou. 
 
Nastavuje tak nové standardy pro profesionální pracovní svítilny. 
Součástí je senzorické ovládání, které usnadňuje ovládání při práci v tlustých 
rukavicích.

Standardní čelové 
svítilny

Čelová svítilna 
NIGHT VIEW 

Udržte si noční vidění

NEW
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SOUND LED S - audio pracovní svítilna

// Malá a kompaktní pracovní svítilna s integrovaným  
reproduktorem 

• Bezdrátová regulace zvuku

• Praktický a kompaktní design

• Odolnost, IP65

• Flexibilní polohování pomocí nohy 
s vestavěným magnetem

20
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180o

BEZDRÁTOVÁ  

SOUND LED  S 
03.5900

NEW

// Dobíjecí audio pracovní světlo   
Díky nejnovější a jedinečné technologii COB LED poskytuje SOUND 
LED S vysoký světelný výkon až 600 lumenů s rovnoměrným osvětle-
ním. Je to praktická a robustní pracovní svítilna, snadno se přenáší  
a vždy je po ruce.

S integrovanou funkcí bezdrátového přenosu můžete snadno přehrá-
vat hudbu z mobilního zařízení. 

Otočná noha se silným magnetem, umožňuje umístit svítilnu kamkoliv 
chcete a to v požadovaném úhlu. 

Odolnost je IP65 a tím pádem může být použita ve vnitřním 
i venkovním prostředí.
 

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ZVUKU

Noha s vestavěným magnetem
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STAR - pracovní svítilna a světlomet v jednom

// STAR je chybějící článek mezi pracovní svítilnou a světlometem. 
Je to nové multifunkční pracovní světlo, které dělá vše! 

• Extrémně silné osvětlení až 1000 lumenů 

• Dobíjecí, provozní doba až 5 hodin

• Odolnost IP65

• Ergonomický design pro pohodlné a pevné držení rukou 

• Flexibilní držadlo pro multifunkční polohování a použití

• Robustní rukojeť s vestavěným magnetem 

• Přímá montáž na SCANGRIP TRIPOD

• Kvalitní pouzdro vyrobené z odolného plastu

• Vestavěná powerbanka
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STAR 
03.5620

// Multifunkční pracovní svítilna   
STAR byla konstruována s důrazem na ergonomii, aby sloužila jako ruční svítil-
na. Otočením rukojeti se změní na hledací světlomet.

// Praktický stavební světlomet  
Díky extrémně výkonnému světelnému výkonu je STAR použitelný i pro osvětlení 
většího pracovního prostoru, a to i přes malou velikost v porovnání s jinými svět-
lomety. Rukojeť je určena pro přímou montáž na SCANGRIP TRIPOD. 

// Flexibilní polohování  
Díky flexibilní rukojeti může STAR stát v různých polohách, aby jste získali 
optimální úhel osvětlení pro konkrétní pracovní úlohu. Rukojeť může sloužit jako 
hák pro zavěšení. Využitím výkonného vestavěného magnetu v rukojeti může být 
umístěna v různých pozicích na jakémkoliv kovovém magnetickém povrchu.

// Powerbanka  
Vestavěná powerbanka s USB konektorem  
pro dobíjení mobilních zařízení.

Flexibilní polohování

Available in November

Ruční pracovní svítilna

 
Přímá montáž 
na SCANGRIP 
TRIPOD až do 3m 
výše
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Řada NOVA – nejlepší pracovní svítilna 
na světě pro profesionálního uživatele

• Pracovní svítilny pro použití v drsných podmínkách,  
jsou ještě více robustní a s dlouhou životností

• Extrémně silné osvětlení až 10 000 lumenů

• Regulace stmívání světla v 5-ti krocích

• Odolnost (IP67) pro všechny druhy vnějších  
povětrnostních podmínek

• Stojany a závěsy pro flexibilní umístění

// Řada pracovních svítilen NOVA SCANGRIP je nejlepším a nejsilnějším 
pracovním světlem COB LED na trhu. Je vyrobena na výdrž tak, aby byla 
schopna svoji práci dělat znovu a znovu. Přichází s prodlouženou 3letou 
zárukou, jako všechny naše svítilny WORK LIGHTS. 
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// Pracovní svítilny pro každou pracovní situaci
 
Řada NOVA nabízí nejširší spektrum trvanlivých pracovních svítilen na světě. 
Takže máte možnost si vybrat svůj nejvhodnější model NOVA. Zvolte, zda má 
být váš model NOVA přenosný, dobíjecí s výměnnými bateriemi nebo kabelem. 

 

// Extrémní životnost  
Všechny modely NOVA jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, což z nich činí 
extrémně robustní zařízení, odolné vůči nárazům. NOVA jsou také navrženy 
tak, aby odolávaly drsným, mokrým a špinavým podmínkám profesionálního 
pracovního prostředí. Vydrží i při venkovní práci za všech druhů počasí,  
protože jsou zcela voděodolné (IP67).

// Navrženo pro efektivní použití na pracovišti  
LED dioda COB poskytuje rovnoměrné a úplné osvětlení s barevnou teplotou 
blízkou dennímu světlu, které je obzvláště účinné jako pracovní osvětlení. 
Funkce stmívání umožňuje nastavit světlo na 5 různých úrovní.

4000 / 6000 / 10000 lumenů

3000 / 5000 / 10000 lumenů

3000 / 5000 lumenů

1500 lumenů 

// NOVA – modely

Nabíjecí s DUAL SYSTÉMEM  
s výměnnou baterií

Přenosné s akumulátorem

DUAL systém  
s akumulátorem

Se síťovým kabelem

Flexibilní podpěra

Štíhlý design

PRACOVNÍ SVÍTILNY S DLOUHOU 
ŽIVOTNOSTÍ NAVRŽENY  
PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH
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// Ruční a dobíjecí s regulovatelným světlem, s integrovanou  
powerbankou s USB konektorem, včetně integrovaného  
magnetického držáku a se světelným výkonem až 1500 lumenů

NOVA R - Přenosná ruční nabíjecí 
svítilna

• Dobíjecí COB LED pracovní svítilna s maximálním  
světelným výkonem až 1500 lumenů

• Velmi štíhlý a kompaktní design

• Vhodná pro použití v těžkých pracovních podmínkách

• Flexibilní polohování 

• Podpěra s vestavěným magnetickým držákem

• Ruční držadlo

• Vestavěná powerbanka
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NOVA R 
03.5439

// Přenosná pracovní svítilna    
NOVA R je univerzální všestranná pracovní  
svítilna určená pro profesionálního uživatele. 

Svítilna je pozoruhodně štíhlá, praktická a kompaktní 
s překvapivě velkým světelným výkonem, který lze 
nastavovat v 5-ti úrovních. 

Je snadno přenosná a ergonomicky navržena pro jisté držení v ruce. Dva silné  
magnety v rukojeti umožňuji pohotové uchycení.  

Díky otočné rukojeti může být NOVA R umístěna v různých polohách a tím získáte 
požadovaný úhel osvětlení. 

Rukojeť je určena pro přímou montáž na TRIPOD nebo SCAFFOLDING BRACKET.

Díky nejnovější a jedinečné technologii COB LED nabízí NOVA R extrémně  
vysoký světelný výkon s rovnoměrným osvětlením. Robustní konstrukce NOVA R  
je připravena na použití v hrubých pracovních podmínkách. 

Jako extra funkci má NOVA R vestavěnou 
powerbanku s USB zásuvkou  
pro nabíjení mobilních zařízení.

Ruční a dobíjecí, regulovatelná 
NOVA R s napájecím zdrojem USB 
a integrovaným magnetickým 
držákem poskytuje až 1500 lumenů
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//  Originální pracovní svítilny NOVA jsou nejlepší, nejsilnější  
a nejrobustnější COB LED na trhu vůbec. Tyto univerzální pracovní 
svítilny byly vyrobeny pro nejnáročnější úkoly v náročném pracovním 
prostředí.

• Dobíjecí verze s funkcí DUAL SYSTEM

• Zobrazení kapacity baterie a zbývající doby provozu

• Integrovaná rukojeť pro přenášení

• Aplikace pro ovládání světla pomocí BLUETOOTH pro NOVA 10K

NOVA – světově nejodolnější 
pracovní svítilna
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// Navrženo pro efektivní dílenské použití  
Funkce plynulého stmívače umožňuje nastavit světlo do 5-ti 
různých úrovní. Díky integrované rukojeti je vhodná k ručnímu 
přenášení. Flexibilní stojan lze použít jako závěs a umožňuje  
nastavit polohu svítilny v požadovaném úhlu. Stojan je určen  
pro přímou montáž na SCANGRIP TRIPOD.

// Dobíjecí modely NOVA 
Modely NOVA jsou vybaveny funkcí DUAL SYSTEM. Jsou tedy jak nabíjecí, tak  
i síťové s 5-ti m kabelem a nabízejí neomezené možnosti použití. Kabel lze velmi 
jednoduše a rychle připojit /odpojit. Nabíjecí verze jsou také dodávány s uživatel-
sky přívětivým ukazatelem, který zobrazuje jak kapacitu baterie, tak i zbývající 
provozní dobu.

// Modely NOVA s kabelem   
Řady NOVA nabízí 3 modely se síťovým připojením, které poskytují mimořádně 
silné osvětlení. Se světelným výkonem až 10000 lumenů je NOVA 10K nejvýkon-
nější svítilnou SCANGRIPU a je navržena pro ty nejnáročnější osvětlovací pracovní 
operace. 

S integrovanou funkcí ovládání světla pomocí BLUETOOTH můžete snadno ovládat 
až čtyři pracovní svítilny. Ovládané světlo tak můžete zapnout / vypnout a upravit 
intenzitu světla tak, aby odpovídalo danému pracovnímu úkolu. Aplikace BLUE-
TOOTH je perfektní při práci s jednou nebo více vzdálenými svítilnami, případně 
umístěnými na SCANGRIP TRIPODU.

Pracovní svítilna s DUAL-
SYSTÉMEM,  poskytuje  
až 3000 lumenů

NOVA 3K C+R
03.5441 

Pracovní svítilna se síťovým kabelem  
o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním 
světla a světelným výkonem  5000 lumenů

NOVA 5K
03.5442 

Pracovní svítilna s DUAL-
SYSTÉMEM,  poskytuje  
až 5000 lumenů

NOVA 5K C+R
03.5443 

Pracovní svítilna se síťovým kabelem 
o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním 
světla a světelným výkonem  10 000 lumenů

NOVA 10K 
03.5444

Pracovní svítilna se síťovým kabelem 
o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním 
světla a světelným výkonem  3000 lumenů

NOVA 3K
03.5440 

OVLÁDÁNÍ SVÍTILEN 
POMOCÍ BLUETOOTH

ON / OFF plynulý stmívač
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// SCANGRIP je hrdý na to, že může představit světově nej- 
výkonnější a nejrobustnější pracovní světla s novým patento-
vaným systémem baterií SPS, s neomezenou možností svícení 
SCANGRIP POWER SOLUTION.

• DUAL SYSTEM 2v1 s výměnnou baterií umožňující provoz  
z dobíjecí baterie nebo z nabíječky 

• Funkce integrované záložní baterie - až 1 hod  
při výkonu 1000 lumenů bez baterie nebo kabelu

• Ukazatel stavu baterie a provozní doby

• Aplikace pro ovládání osvětlení BLUETOOTH  
s rozšířenou funkcí

Vestavěná powerbanka

Stále svítí. Nikdy vás nenechá ve tmě.

NOVA SPS - průlom v oblasti  
pracovních světel
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•   Regulace síly světla v 5-ti     
     stupních (od 10 do 100%)
•   Zapnutí / vypnutí
•   Přejmenovaní jednotlivých  
     svítilen
•   Možnost zadání PIN kódu
•   Kontrola stavu baterie
•   Ovládání až 4 svítilen

Bluetooth – aplikace pro ovládání  
světla

NOVA 10 SPS
03.6002

Pracovní svítilna s fukncí SPS 
a BLUETOOTH poskytuje až 
10000 lumenů. Včetně vymě-
nitelné baterie a nabíječky

NOVA 4 SPS 
03.6000 

Pracovní svítilna s fukncí SPS  
a BLUETOOTH poskytuje až 
4000 lumenů. Včetně vymě-
nitelné baterie a nabíječky

NOVA 6 SPS
03.6001

Pracovní svítilna s fukncí SPS  
a BLUETOOTH poskytuje až 
6000 lumenů. Včetně vymě-
nitelné baterie a nabíječky

Nabíječku akumulátoru je možno použít přímo  
na lampě jako zdroj napájení

Výměna baterií Dobíjení výměnné baterie

// SCANGRIP POWER SOLUTION  
Společnost SCANGRIP využila nových vysoce výkonných bateriových technologií 
a vynalezla inovativní koncepci flexibilního a spolehlivého napájení. Jedinečný, 
patentovaný koncept se nazývá: SCANGRIP POWER SOLUTION a poskytuje  
neomezenou dostupnost světla.  
 
Snadno můžete vložit novou, plně nabitou baterii a pokračovat v práci a mezitím 
nabíjet druhou baterii. Nebo můžete jednoduše připojit nabíječku přímo do svítilny, 
abyste získali napájení. Integrovaná funkce zálohování baterií zabraňuje tomu, 
abyste byli kdykoli bez světla.
 

// Svítí vždy. Neopustí vás ve tmě.  
Díky novému inovativnímu systému SPS se nikdy nebudete cítit úplně bez světla 
a nezůstanete v naprosté tmě. Nezáleží na tom, jak omezený je přístup k napájení, 
SPS zajišťuje, že máte vždy potřebné světlo k výkonu své práce. SPS poskytuje 
úplnou svobodu, flexibilitu a maximální efektivitu práce.

Kompatibilní s iPhone 5 nebo vyšší / Android 5.0 
nebo vyšší. Přejděte do App Store iTunes a stáh-
něte si aplikaci nebo získejte aplikaci  
z webu scangrip.com

Stále svítí. Nikdy vás nenechá ve tmě.

NEW
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Stojany a zavěšení
//Navrženo pro přímou montáž pracovních 
svítilen NOVA a STAR bez držáku. Vyrobeno 
z odolné a robustní oceli s práškovým 
nástřikem pro vnitřní i venkovní použití
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WHEEL STAND 
03.5433

SCANGRIP TRIPOD
03.5431

MAGNET BRACKET - Large 
03.5391

MAGNET  BRACKET 
03.5390

Ocelová hlava  
s navařenou vložkou  
s M10 závitem

360° aretační systém pro pevné 
držení  

DUAL BRACKET 
03.5308

Pro umístění na lešení a jakémkoliv 
kulatém povrchu o průměru ø40-50 mm

SCAFFOLDING BRACKET 
03.5341

NEW

1.
35

m
 - 

3m

Stojany a zavěšení

Pro flexibilní umístění na jakém- 
koliv magnetickém povrchu

Pro flexibilní umístění velkých  
modelů od NOVA 10K, NOVA 6 
SPS, po NOVA 10 SPS  
na jakémkoliv magnetickém 
povrchu 

Duální konzole pro umístění dvou svítilen.  

// Vysoká stabilita  
SCANGRIP TRIPOD je nepostradatelný pro stacionární umístění pracovních 
svítilen pro osvětlení v určité pracovní oblasti. SCANGRIP TRIPOD je výškově 
nastavitelný od 1,35 m do 3 m, což vám dává plnou flexibilitu pro umístění světla 
v požadované výšce. 

Stabilní konstrukce přístroje SCANGRIP TRIPOD je bezpečná i při úplném 
vytažení. Pro zvýšení bezpečnosti při používání svítilny můžete upevnit kabel 
bezpečnostními svorkami umístěnými na každé jednotlivé noze stojanu.
 

// Pojízdný stojan pro mobilní polohování  
SCANGRIP WHEEL STAND je vyvinut pro mobilní umístění pracovních svítilen  
v dílně. Umožňuje snadné přemístění tam, kde ho potřebujete a zároveň se vy-
varujete nepohodlnému a těžkému přenášení z jednoho pracoviště na druhé.  
Po dokončení práce lze stojan snadno a rychle složit.

Stojan SCANGRIP WHEEL STAND je výškově nastavitelný již od 0,7m  
až do 1,9 m, což vám dává plnou flexibilitu k umístění svítilny v požadované 
výšce. Tři kola jsou robustní, vysoce kvalitní a snadno se pohybují i na nerovných 
plochách. Dvě kola mají brzdu pro zajištění bezpečné a pevné polohy. 
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FLASH PEN
03.5110

FLASH 300
03.5107

FLASH 100
03.5105

FLASH 200
03.5106

FLASH MINI 
03.5102

Malá kapesní svítilna se světelným 
výkonem 50 lumenů v prodejním 
displeji po 12ti kusech.

Se zaměřením na koncentrované a ostré světlo paprsku  
v rozmezí od 10 ° do 70 °. FLASH 100, 200 a 300 jsou vybave- 
ny popruhem na zápěstí a praktickým nylonovým opaskovým  
pouzdrem.

// Robustní a výkonné svítilny s alkalickými bateriemi 

Řada FLASH

Svítilna se světel-
ným výkonem  
200 lumenů

Svítilna se světel-
ným výkonem  
300 lumenů

Tužková svítilna se 
světelným výkonem 
100 lumenů

Svítilna se světel-
ným výkonem  
130 lumenů
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FLASH 200 R
03.5126

FLASH PEN R
03.5120

FLASH 12V
03.5124

FLASH 400 R
03.5128

Řada FLASH R 

• Dobíjecí s USB  kabelem
• Robustní a odolné hliníkové pouzdro
• Úhel zaostření se nastavuje od 10 ° do 70 °
• FLASH 200 R a 400 R obsahují silikonový popruh  

na zápěstí a praktické nylonové pouzdro
• Snadná výměna dobíjecí baterie

// Nabíjecí, robustní a výkonné svítilny  
mimořádně vysoké kvality

Dobíjecí svítilna
FLASH 12V kapesní velikosti je navržena pro snadné 
dobíjení přímo ze zásuvky zapalovače cigaret ve vašem 
voze - bez nutnosti nabíječky, kabelu nebo baterie!

FLASH 12V je dodávána s rukojetí pro pevnější uchopení. 
Rukojeť lze při dobíjení snadno demontovat.

Dobíjecí svítilna, 
se světelným výko-
nem 200 lumenů

Dobíjecí svítilna, 
se světelným výko-
nem 130 lumenů

Dobíjecí tužková 
svítilna, se světelným 
výkonem 100 lumenů

Dobíjecí svítilna, 
se světelným  
výkonem  
400 lumenů
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• “Nerozbitné” - extrémně robustní  
a odolné proti nárazům

• Vodotěsné, aby odolaly mokrému  
a špinavému venkovnímu prostředí 

• Nízké napětí 24 V DC

• Technická životnost LED 100 000 hodin

• Vyrobeno v Dánsku

// Řada zářivek LINE LIGHT nabízí flexibilní 
řešení osvětlení pro univerzální použití kdeko-
liv, kde je potřeba silné, účinné a koncentrované 
světlo

LINE LIGHT- Unikátní koncepce osvětlení
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IP67 1:1
ÚHEL 
SVĚTLA 
75°

// Jasné osvětlení přesně tam, kde ho potřebujete  
Prostřednictvím vestavěné prizmatické lišty svítí LINE LIGHT v úhlu 75 ° a poskytu-
je mimořádně jasné a silné osvětlení konkrétní pracovní oblasti. Zabraňuje oslnění 
při práci a může být natočena tak, aby poskytovala optimální úhel osvětlení. 

// Inovativní technologie LED  
Řada LINE LIGHT je založena na nejmodernější technologii LED. LINE LIGHT 
poskytuje téměř dvojnásobné množství světla ve srovnání s tradičními 36W 
zářivkami, které se v průmyslu běžně používají. Kvalita světla je mimořádně silná, 
jako denní světlo, které je optimální pro přesné rozpoznání barev, odstínů a dalších 
detailů produktů. Rovnoměrné osvětlení bez blikání, bez stroboskopických efektů 
také minimalizuje riziko nehod.

// Extrémní životnost  
Řada LINE LIGHT je tvořena uzavřeným “nerozbitným” extrudovaným akrylovým 
profilem, díky němuž je extrémně robustní a nárazuvzdorná, aby odolala  
i silným nárazům a vibracím od průmyslových strojů. LINE LIGHT odolává drsným, 
mokrým a špinavým podmínkám profesionálního pracovního prostředí v průmyslu 
a je odolná vůči oleji i chemikáliím. Klasifikace IP67 znamená, že je odolná vůči 
prachu i vodě. Je zcela bezúdržbová.

// Snížená spotřeba energie  
Ve srovnání s tradičními zářivkami LINE LIGHT spotřebuje pouze polovinu množství 
elektřiny, což představuje skutečné úspory nákladů za elektřinu.

// Regulace světla 
Díky nové funkci plynulého stmívání je možné nastavit intenzitu světla plynule  
od 1% do 100%, aby bylo možné splnit jednotlivé pracovní požadavky. LINE LIGHT 
2-POST a LINE LIGHT 4 jsou dodávány včetně stmívače a lze je také zakoupit samo-

statně a dodatečně ke všem stávajícím LINE LIGHT. 
 

Ultra 
štíhlý 
design
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LINE LIGHT 2 -POST
03.5225

• Je vhodná pro všechny dvousloupové 
zvedáky a mobilní sloupové zvedáky 
bez ohledu na typ

• Navržena pro montáž na stávající 
zvedáky

• Pevně umístěná trvalá součást  
zvedáku

• Snadná a nekomplikovaná montáž

• Pro uchycení není potřeba vrtání  
do nosné konstrukce

• Včetně funkce DIMMER - plynulého 
stmívání 

Univerzální osvětlení LINE LIGHT 2-POST je vždy  
po ruce a připraveno k použití. 

Pomocí magnetu může být zářivka umístěna kdekoliv 
pod vozem.

Díky 5m spirálovému kabelu ji lze snadno použít  
pro osvětlení celého vozu nebo jako vyhrazená svítilna 
pro osvětlení motoru nebo osvětlení oblouku. 

FLEXIBILNÍ řešení osvětlení pro dvousloupové 
zvedáky a pro mobilní sloupové zvedáky

Flexibilní zavěšení
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LINE LIGHT 4
03.5201

LINE LIGHT 2
03.5202

LINE LIGHT 1
03.5203

LINE LIGHT 6 
03.5200

FLEXIBILNÍ řešení osvětlení pro dvousloupové 
zvedáky a pro mobilní sloupové zvedáky

 

// Kompaktní design  
LINE LIGHT poskytuje extrémně jasné a silné osvětlení celého 
podvozku - téměř dvakrát silnější osvětlení ve srovnání s tradičními 
36W zářivkami. Tenký a kompaktní design ponechá prostor  
pro umístění na konstrukci zvedáku.

// Snadná instalace svépomocí  
Protože LINE LIGHT je systém s nízkým provozním napětím  
(24 V DC), můžete sami snadno provést instalaci. Všechny základní 
armatury jsou dodávány s každou sadou spolu s napájecím zdrojem 
a kabelem. Předem definované sestavy LINE LIGHT jsou považo- 
vány za univerzální a budou odpovídat většině čtyřsloupových 
zvedáků bez ohledu na výrobce nebo značku.

Zabraňuje nepříjemnému oslnění 
mechaniků během práce a samotná 
svítilna se může otáčet tak,  
aby poskytovala optimální úhel 
osvětlení.
 

ÚHEL 
OSVĚTLENÍ
75°

4-POST 
LIFTS

KOMPLETNÍ řešení pro osvětlení  
automobilových zvedáků

• Extrémně silné osvětlení pracovního prostoru

• Zlepšuje efektivitu práce a pracovní podmínky

• Žádné nepříjemné oslňování mechaniků  
během práce

• Nastavitelný úhel osvětlení

Například LINE LIGHT 6 je výborné řešení  
při práci v montážní jámě

1 kompletní zářivka - 1630 mm 
včetně 25W napájení, kabelu  
a zavěšení, poskytuje  
1400 lumenů

2 kompletní zářivky o rozměrech 
1234mm, z nichž každá poskytuje 
1000 lumenů včetně 80W napá-
jení, kabelu a zavěšení

4 kompletní zářivky o rozměrech 
1630 mm, z nichž každá poskytu-
je 1400 lumenů včetně 80W napá-
jení, kabelu, zavěšení a funkce 
DIMMER - plynulé stmívání

6 kompletních zářivek o rozměrech 1630 
mm, z nichž každá poskytuje 1400 lumenů, 
včetně 2 ks 80W napájecího zdroje, kabelu 
a zavěšení

39



LINE LIGHT 75
03.5221

LINE LIGHT 120
03.5222

LINE LIGHT 160
03.5223

LINE LIGHT 200
03.5224

LINE LIGHT zářivky jsou k dispozici v různých délkách, které mohou být použi-
ty samostatně nebo zapojené v sérii, aby vyhovovaly všem druhům aplikací. 

Lze je kombinovat přesně tak, jak potřebujete.

FLEXIBILNÍ osvětlovací jednotky   
specifické pro zákaznické instalace

// Flexibilita, která splňuje vaše specifické potřeby
Kombinovat je lze s napájecím zdrojem, kabelem a vhodnými závěsy. Řada 
flexibilních závěsů umožňuje umístit svítilny přesně tam, kde je potřebujete.

DESIGN 
YOURSELF

Zářivka 838 mm,  
poskytující 550 lumenů

Zářivka 1234mm,  
poskytující  900 lumenů

Zářivka 1630mm,  
poskytující 1300 lumenů

Zářivka 2027mm,  
poskytující  1600 lumenů
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MAG PEN 3 MINI MAG MAG MAG PRO

Obj. číslo 03.5116 03.5403 03.5400 03.5690

Zdroj světla
7 SMD LED

Spot: 1x CREE XP-G2 R5
 COB LED

Spot: High power LED
 10 SMD LEDs

Spot: High power LED
 COB LED

Spot: High power LED

Světelný tok - lumeny 80 Spot: 60 150 Spot: 75 150-300 Spot: 80 60-600 Spot: 150

Intenzita, Lux 0,5m 110 Spot: 1500 300 Spot: 1000 250-500 Spot: 850 90-900 Spot: 2000

Nastavitelný výkon světla Ne Ne Ne Ne

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80  Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K 6000K

Doba provozu až 2 hod. až 4 hod. až 5 hod. až 15 hod.

Doba nabíjení 1.5 3 4 4

Akumulátor  3.7V / 750 mAh Li-on  3.7V / 1200 mAh Li-ion  3.7V / 2200 mAh Li-ion  3.7V / 2600 mAh Li-ion

Třída ochrany IP20  IP20 IP20 IP54

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m - 1m

Kabel 1.8 m USB  1 m USB  1 m USB  1 m USB

Provozní napětí AC - - - -

Nabíjecí napětí / proud DC 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Příkon Max 2W Max 2W Max 3.5W Max 6.5W

Nabíječka Ne Ne Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost  98 g  143 g  252 g 326 g
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MAG řada

Řada UNIFORM

MODEL 
 2019 NEW

UNIPEN MINIFORM UNIFORM SUPERFORM UV-FORM

Obj. číslo 03.5420 03.5404 03.5407 03.5406 03.5408

Zdroj světla
 COB LED

Spot: High power LED
 COB LED

Spot: High power LED
 COB LED

Spot: High power LED
 COB LED

 COB LED Spot: High 
power UV-light

Světelný tok - lumeny 75-150 Spot: 75 100-200 Spot: 75 250-500 Spot: 175 750 125-250 Spot: UV

Intenzita, Lux 0,5m 125-250 Spot: 900 100-200 Spot: 800 475-950 Spot: 6000 1000 200-400 Spot: UV

Nastavitelný výkon světla 2 úrovně 2 úrovně 2 úrovně Ne 2 úrovně

Úhel osvětlení - 110° - - -

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K 6000K 6000K

Doba provozu až 4 hod. až 6 hod. až 4.5 hod. - až 5 hod.

Doba nabíjení: 2.5 3 5 - 3

Akumulátor  3.7V / 750 mAh Li-ion  3.7V / 1600 mAh Li-ion  3.8V / 3000 mAh Li-ion -  3.7V / 1600 mAh Li-ion

Třída ochrany  IP65  IP65 IP65  IP54 / IK08  IP20

Odolnost proti nárazu - 1 m - - -

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

Provozní napětí AC - - -  100-240V -

Nabíjecí napětí / proud DC 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A - 5V / 1A

Příkon Max 1.5W Max 1.5W Max 6W Max 8W Max 3W

Nabíječka Ne Ano Ano - Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost  92 g  138 g  263 g 710 g  180 g
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LINE LIGHT zářivky LINE LIGHT na kapoty

Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1

SLIM řada
MINI SLIM SLIM

Obj. číslo 03.5610 03.5612

Zdroj světla
 COB LED

Spot: High power LED
 COB LED

Spot: High power LED

Světelný tok - lumeny  100-200 Spot: 100  250-500 Spot: 100

Intenzita, Lux 0,5m 150-400 Spot: 5200  400-800 Spot: 4800

Nastavitelný výkon světla 2 úrovně 2 úrovně

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K

Doba provozu až 5 hod. až 5 hod.

Doba nabíjení 3 4.5

Akumulátor  3.7V/1200 mAh Li-ion  3.8V/2800 mAh Li-ion

Třída ochrany IP30 IP30

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m

Kabel  1 m USB  1 m USB

Provozní napětí AC - -

Nabíjecí napětí / proud DC 5V / 1A 5V / 1A

Příkon Max 2W Max 4W

Nabíječka . Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost 101 g 224 g

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

Obj. číslo 03.5243 03.5244 03.5240

Zdroj světla
 24 SMD LED

Spot: CREE XP-G2
 16 SMD LED

Spot: CREE XP-G2
 48 SMD LED

Světelný tok - lumeny 600 Spot: 150 400 Spot: 150 500-1000

Intenzita, Lux 0,5m 1300 Spot: 1500 900 Spot: 1500 1000-2000

Nastavitelný výkon světla Ne Ne 2 úrovně

Úhel osvětlení 75° Spot: 50° 75° Spot: 50° 75°

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K

Doba provozu až 2,5 hod.  Spot: 8 hod. až 1,5 hod.  Spot: 4 hod. až 3 hod.

Doba nabíjení  4 6 4

Akumulátor  3.7V / 5200 mAh Li-ion  3.7V / 2600 mAh Li-ion  3.7V / 5200 mAh Li-ion

Třída ochrany  IP65 / IK07 IP65 / IK07  IP65 / IK07

Odolnost proti nárazu - - -

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

Provozní napětí AC -  -  -

Nabíjecí napětí / proud DC 4.2V / 3.5A 5V / 1A 4.2V / 3.5A

Příkon Max 8W Max 5.5W Max 13W

Nabíječka Ano Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

Rozměry  ø25 x 461 mm  ø25 x 357 mm  ø25 x 1017 mm

Čistá hmotnost  300 g  220 g  470 g (980 g incl. rack)
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STAR SOUND LED S

ZONE I-VIEW NIGHT VIEW

Obj. číslo 03.5426 03.5026 03.5438

Zdroj světla  COB LED COB LED Ultra high CRI + COB LED

Světelný tok - lumeny 75-150 125-250 80-160

Intenzita, Lux 0,5m 200-400 400-600 250-500

Nastavitelný výkon světla 2 úrovně 2 úrovně 2 úrovně

Úhel osvětlení 120° / 60° 120° / 60° 120° / 60°

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6500K RED 632nm

Doba provozu až 4 hod. až 5 hod. až 5 hod.

Doba nabíjení 3 3 4

Akumulátor  3.7V/800 mAh Li-on 3.8V / 1600 mAh Li-poly 3.8V / 1600 mAh Li-poly

Třída ochrany  IP30  IP65 / IK07  IP65 / IK07

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m 1 m

Kabel 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Provozní napětí AC - - -

Nabíjecí napětí / proud DC 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Příkon Max 2W Max 3W Max 3W

Nabíječka Ne Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost 66 g 120 g 120 g

NEW

STAR SOUND LED S

Obj. číslo 03.5620 03.5900

Zdroj světla  COB LED  COB LED

Světelný tok - lumeny 500-1000 300-600

Intenzita, Lux 0,5m 800-1600 1000-2000

Nastavitelný výkon světla 2 úrovně 2 úrovně

Úhel osvětlení - -

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K

Doba provozu Up to 5 Up to 6

Doba nabíjení: až 5 hod. až 6 hod.

Akumulátor  3.7V/5200 mAh Li-ion 3.7V / 5200 mAh Li-ion

Třída ochrany IP65 IP65 / IK07

Odolnost proti nárazu: - -

Kabel 1 m USB 1 m USB

Provozní napětí AC - 100-240V AC

Nabíjecí napětí / proud DC 5V / 1A 5V DC / 2A

Příkon Max 8.5W Max 7W

Nabíječka Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40° C 

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

Čistá hmotnost 710 g 430 g

NEW

4444



Dobíjecí řada NOVA

Řada NOVA se síťovým kabelem

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

Obj. číslo 03.5439 03.5441 03.5441

Zdroj světla High efficiency COB LED High efficiency COB LED  High efficiency COB LED

Světelný tok - lumeny 150-1500 300-3000 500-5000

Intenzita, Lux 0,5m 200-2000 500-5000 8000

Nastavitelný výkon světla 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K

Doba provozu až 10 hod. až 14 hod. až 12 hod.

Doba nabíjení 3.5 2 2

Akumulátor 3.6V / 6000 mAh Li-ion 11.1V / 4400 mAh Li-ion  11.1V / 5200 mAh Li-ion

Třída ochrany IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odolnost proti nárazu 1 m -

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

Provozní napětí AC - -

Nabíjecí napětí / proud DC 5V / 2A 12.6V / 2.4A 12.6V / 4.3A

Příkon Max 16.5W Max 26W Max 42W

Nabíječka Ano Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost 705 g 1.72 kg  2.12 kg

NOVA 3K NOVA 5K NOVA 10K

Obj. číslo 03.5440 03.5442 03.5444

Zdroj světla High efficiency COB LED  High efficiency COB LED  High efficiency COB LED

Světelný tok - lumeny 300-3000 500-5000 1000-10000

Intenzita, Lux 0,5m 500-5000 800-8000 16000

Nastavitelný výkon světla 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K

Doba provozu - - -

Doba nabíjení - - -

Akumulátor - - -

Třída ochrany IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odolnost proti nárazu - - -

Kabel 5 m / 3x1 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

Provozní napětí AC 100-240V  100-240V  100-240V

Nabíjecí napětí / proud DC - - -

Příkon Max 26W Max 42W Max 84W

Nabíječka - - -

Provozní teplota  -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost  2.15 kg  2.66 kg  4 kg
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NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS

Obj. číslo 03.6000 03.6001 03.6002

Zdroj světla High efficiency COB LED High efficiency COB LED High efficiency COB LED

Světelný tok - lumeny 400-4000 600-6000 1000-10000

Intenzita, Lux 0,5m 600-6000 900-9000 1600-16000

Nastavitelný výkon světla 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní

Úhel osvětlení 115° 115° 115°

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K

Doba provozu až 15 hod. až 20 hod. až 10 hod.

Doba nabíjení 1.5* 2* 1.5*

Akumulátor 11.1V / 4000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion

Třída ochrany IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m 1 m

Nabíjecí napětí / proud DC 12.6V / 2.8A 12.6V / 4A 12.6V / 6.8A

Příkon Max 30W Max 45W Max 75W

Akumulátor incl. SPS akumulátor
03.6003

SPS akumulátor
03.6004

SPS akumulátor
03.6004

Nabíječka incl. SPS nabíjecí systém 35W
03.6006

SPS nabíjecí systém 50W
03.6007

SPS nabíjecí systém 85W
03.6008

Provozní teplota -10° až +40°C  -10° až +40°C  -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost 1.97 kg  2.69 kg  3.6 kg

Řada NOVA SPS
NEW NEW NEW

Námi navrženo. Námi vyrobeno.

Příslušenství SCANGRIP POWER SOLUTION
SPS akumulátor 

4Ah
SPS akumulátor

8Ah
SPS nabíjecí 
systém 35W

SPS nabíjecí 
systém 50W

SPS nabíjecí 
systém 85W

Obj. číslo 03.6003 03.6004 03.6006 03.6007 03.6008

Akumulátor 11.1V / 4000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion - - -

Nabíjecí napětí / proud DC 12.6V / 2.8A 12.6V / 6.8A 12.6V / 2.8A 12.6V / 4A 12.6V / 6.8A

Kabel - - 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Vstupní napětí: - - 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Spotřeba energie - - Max 35W Max 50W Max 85W

Doba nabíjení: 1.5* 1.5* - - -

Třída ochrany IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost 320 g 560 g 650 g 700 g 760 g
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Řada FLASH R

Řada FLASH
FLASH PEN FLASH 100 FLASH 200 FLASH 300 FLASH MINI

Obj. číslo 03.5110 03.5105 03.5106 03.5107 03.5102

Zdroj světla CREE XP-G  CREE XP-G CREE XP-G  CREE XP-G  High power LED

Světelný tok - lumeny 100 130 200 300 50

Intenzita, Lux 0,5m 300-4000 800-12000 800-22000 1200-35000 2000

Nastavitelný výkon světla Ne Ne Ne Ne Ne

Úhel osvětlení 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°

Vzdálenost osvětlení až 75 m až 125 m až 180 m až 210 m až 50 m

Index podání barev CRI Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 65

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K 6000K -

Doba provozu až 6 hod. až 7 hod. až 3 hod. až 9 hod. až 10 hod.

Doba nabíjení - - - - -

Akumulátor  2xAAA / 1.5V Alkaline  3xAAA / 1.5V Alkaline  2xC / 1.5V Alkaline  3xC / 1.5V Alkaline  3xAAA / 1.5V Alkaline

Třída ochrany  IP54  IP54 IP54  IP54  IP54

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Kabel - - - - -

Provozní napětí AC - - - - -

Nabíjecí napětí / proud DC - - - - -

Příkon Max 2.5W Max 2.5W Max 4W Max 5W Max 1W

Nabíječka - - - - -

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost 60 g 130 g  238 g  550 g 84 g

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

Obj. číslo 03.5124 03.5120 03.5126 03.5128

Zdroj světla  LED light  CREE XP-G2  CREE XP-G2  CREE XM-L2

Světelný tok - lumeny > 130 100 200 400

Intenzita, Lux 0,5m > 900-8000 500-800 1000-15000 1500-25000

Nastavitelný výkon světla Ne Ne Ne Ne

Úhel osvětlení 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70°

Vzdálenost osvětlení až 100 m až 90 m až 200 m až 280 m

Index podání barev CRI > 70 > 70 > 70 > 65

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K 6000K

Doba provozu Up to 1 Up to 2 Up to 2 Up to 2

Doba nabíjení 2 4 6 6

Akumulátor  3.7V 550 mAh Li-ion  3.7V / 1100 mAh Li-ion  3.7V / 2600 mAh Li-ion  3.7V / 2600 mAh Li-ion

Třída ochrany  IP30  IP30  IP30  IP30

Odolnost proti nárazu 1 m 1 m 1 m 1 m

Kabel  cigaretová zástrčka 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Provozní napětí AC - - - -

Nabíjecí napětí / proud DC  10-28V 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Příkon - - - -

Nabíječka - Ano Ano Ano

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

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

Čistá hmotnost  106 g (s konektorem 118 g) 85 g 230 g 420 g
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Přejděte na naše webové stránky a podívejte se na nabízené dostupné příslušenství.
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LINE LIGHT 2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

Obj. číslo 03.5225 03.5203 03.5202 03.5201 03.5200

Zdroj světla  2 x 96 SMD LED  216 SMD LED  2 x 156 SMD LED  4 x 216 SMD LED  6 x 216 SMD LED

Světelný tok - lumeny  2 x 600 1400  2 x 1000  4 x 1400  6 x 1400

Intenzita, Lux 0,5m  2 x 1300 1600  2 x 1600  4 x 1600  6 x 1600

Nastavitelný výkon světla plynulý Ne Ne plynulý Ne

Úhel osvětlení 75° 75° 75° 75° 75°

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K 6000K 6000K

Doba provozu - - - - -

Doba nabíjení - - - - -

Akumulátor - - - - -

Třída ochrany:  IP67 / IK07  IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Odolnost proti nárazu - - - - -

Kabel
 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

Provozní napětí AC - - - - -

Nabíjecí napětí / proud DC  24V  24V 24V  24V 24V

Příkon Max 2x9W Max 20W Max 2x15W Max 4x20W Max 6x20W

Nabíječka - - - - -

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

Rozměry  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

Čistá hmotnost 2.9 kg 1.4 kg 2.1 kg 4.5 kg 8 kg

Řada LINE LIGHT

Řada LINE LIGHT

Kombinujte zářivky LINE LIGHT s napájecím zdrojem, kabelem a vhodnými závěsy. Řada flexibilních závěsů umožňuje umístit 
zářivky přesně tam, kde je potřebujete.

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

Obj. číslo 03.5221 03.5222 03.5223 03.5224

Zdroj světla  96 SMD LED  156 SMD LED  216 SMD LED  276 SMD LED

Světelný tok - lumeny 600 1000 1400 1800

Intenzita, Lux 0,5m 1300 1600 1600 1600

Nastavitelný výkon světla Ne Ne Ne Ne

Úhel osvětlení 75° 75° 75° 75°

Index podání barev CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Barevná teplota CCT 6000K 6000K 6000K 6000K

Doba provozu - - - -

Doba nabíjení - - - -

Akumulátor - - - -

Třída ochrany  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07

Odolnost proti nárazu - - - -

Kabel - - - -

Provozní napětí AC - - - -

Nabíjecí napětí / proud DC  24V  24V 24V  24V

Příkon Max 9W Max 15W Max 20W Max 26W

Nabíječka - - - -

Provozní teplota -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C -10° až +40°C

Rozměry  ø25 x 838 mm  ø25 x 1234 mm  ø25 x 1630 mm  ø25 x 2027 mm

Čistá hmotnost 500 g 600 g 700 g 800 g

4848



// Nabíječky pro všechny země
Elektrické zástrčky a napětí se v jednotlivých zemích po celém světě liší
SCANGRIP nabízí nabíjecí zařízení do všech zemí světa. Na našich we-
bových stránkách naleznete kompletní seznam nabíječek pro naše nabíjecí 
světla a další dostupné příslušenství.
. 

// Certifikováno a schváleno 
Všechny pracovní svítilny SCANGRIP splňují předepsané normy a předpisy. Naše 
pracovní svítilny jsou vyráběny ve vlastním výrobním závodě a jsou zde podrobovány 
kontrole kvality v souladu s platnými předpisy a splňují ty nejvyšší standardy. Jsou 
certifikovány podle předpisů EU, směrnic EU a harmonizovaných norem. ISO9001 
jsme certifikovaní kanceláří Bureau Veritas.

Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1

Zdroj světla Lumen   
 & Lux

Provozní doba Doba nabíjení Baterie IP IK

Odolnost vůči nárazu Zástrčka Provozní napětí AC

Čistá váhaRozměryTeplota

Nabíjecí napětí /
proud DC

Spotřeba energie

CRI CCT KelvinÚhel paprsku

Námi navrženo. Námi vyrobeno.
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3
 

SVÍTILNY WORK PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Světlo je důležitym nástrojem pro mnoho úkolů. Klademe proto velký důraz i pro vývoj světel pro speciální užití, 
jako např. svítilny pro výbušné pracovní prostředí nebo světla pro malíře, lakýrníky, detailing.

EXPLOSION PROOF DETAILING AND COLOUR MATCH

NEWNEW
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UV CURING

NEW

Námi navrženo. Námi vyrobeno.
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// SCANGRIP je přední světový výrobce pracovních 
svítilen pro profesionály, poskytuje nejsilnější  
a nejkomplexnější řadu pracovních svítilen s nej-
novějšími technologiemi LED osvětlení, které 
nejsou k dispozici na trhu.

SCANGRIP je inovace z Dánska. Všechny produkty jsou navrženy  
a vyvíjeny společností SCANGRIP v Dánsku a vyráběny ve vlast-
ních továrnách.

Společnost SCANGRIP získala na trhu silné uznání za svůj produk-
tový design a výrobky jsou známé díky své vysoké kvalitě.

SCANGRIP usiluje o dokonalost, zlepšování a optimalizování 
výkonu, zvyšování kapacity baterie, design a ergonomii, odolnost, 
uživatelskou přívětivost a funkčnost. Cílem je stanovit nové normy 
pro profesionální pracovní svítilny.

Společnost SCANGRIP byla založena v roce 1906 a již více než 
110 let vyrábí vysoce kvalitní ruční nářadí pro průmysl a automo-
bilový sektor.
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