
Arbejdslamper til professionelle
SCANGRIP er Europas førende leverandør af innovativ LED-arbejdslamper til professionelle. Fra store og ekstremt kraftige 
byggepladslamper til små håndlamper, tilbyder SCANGRIP markedets største sortiment, der matcher ethvert behov og ønske  
til en professionel arbejdslampe. Med anvendelse af den nyeste LED-teknologi flytter SCANGRIP konstant grænserne for LED-
belysning. F.eks. var SCANGRIP først til at udvikle et projektørlys baseret på COB LED, som nu er blevet standard på markedet. 

KRAFTIGT BYGGEPLADSLYS 
I den øvre ende af skalaen finder vi de nye og 
ekstremt kraftige SITE LIGHT-byggepladslam-
per, der produceres i Danmark. SITE LIGHT 
leveres i to varianter med hhv. 40.000 og 
80.000 lumen og er kongen blandt bredstråle-
de arbejdslamper. 

De to SITE LIGHT-arbejdslamper er designet 
til at sikre super kraftig oplysning af et stort 
arbejdsområde. De monteres typisk på et 4-5 
m stativ, men de kan også monteres på kraner 
eller anvendes i andre arbejdsmiljøer, hvor det 
er brug for kraftig oplysning af store områder 
f.eks. ved opsætning af tagspær, ved entre-
prenør- og anlægsarbejde, broprojekter mv.

SITE LIGHT-arbejdslamperne er fuldstændig 
støv- og vandtætte (IP65) og kan anvendes 
under alle vejrforhold fra -25° til +40°C. De 
har de en meget lang levetid og kan tåle at 
blive tabt, uden at gå i stykker. Samtidig gør 
det integrerede håndtag det nemt at trans-
portere arbejdslamperne. 

PROJEKTØRLYS DER HOLDER  
I produktserien kaldet NOVA-familien finder du 
en lang række produkter med forskellige lyss-
tyrker helt op til 12.000 lumen. De leveres alle 
med en lysdæmperfunktion, der gør det muligt 
at tilpasse lysstyrken til den aktuelle arbejds-
opgave. På den måde kan man spare energi i 
det daglige, da man kun bruger det lys, der er 
nødvendigt for at løse arbejdsopgaven.

SCANGRIP tilbyder også NOVA-arbejdslamper 
med op til 5 m strømkabel. Til professionelle 
håndværkere, der ønsker et mere fleksibelt 
system tilbyder SCANGRIP også bredstrålede 
arbejdslamper, der BÅDE er genopladelige og 

med kabel. Også kendt som DUAL SYSTEM 
2in1. SCANGRIP‘s opfindelse af „DUAL 
SYSTEM 2in1“, verdens første system til både 
kabel- og batteridrift af arbejdslamper, er et 
andet eksempel vores evne til at skabe inno-
vative løsninger. Med det indbyggede batteri 
kan du arbejde effektivt i mange timer og det 
tager kun et øjeblik at tilslutte strømkablet, når 
der er brug for det.

Hvis du foretrækker en arbejdslampe med 
udskiftelig batteripakke, som man kender 
det fra håndværktøj, tilbyder NOVA-serien to 
muligheder: SCANGRIP POWER SOLUTION 
systemet eller CAS/METABO batterisystemet. 
SCANGRIP POWER SOLUTION er et innovativt 
koncept for fleksibel og pålidelig strømfor-
syning. Indsæt et fuldt opladet batteri, mens 

SCANGRIP har indgået et samarbejde med Cordless Alliance System (CAS). Dette samarbejde med METABO/CAS styrker 
SCANGRIP’s position yderligere og kan være med til at realisere vores ambition om at blive Europas førende leverandør af 
belysningsløsninger med attraktive batteripakker. 

Byggepladslamper monteres typisk på stativer, men SCANGRIP tilbyder 
også kraftige magnetholdere, stilladsbeslag osv. Så stort et sortiment 
af fleksibelt tilbehør til LED-arbejdslamper findes ikke andre steder på 
markedet.

SCANGRIP er Europas førende leverandør af innovativ LED-arbejdslamper



NOVA R-håndlampen er ekstremt handy og yder et kraftigt lys på op til 
2.000 lumen. Lampen er ergonomisk designet for et sikkert greb om 
håndtaget.

SCANGRIP omsætter impulser fra markedet til praktiske belysningsløs-
ninger. Et resultat heraf er f.eks. den indbyggede BLUETOOTH-lysstyring, 
der gør det nem at justere lysudbyttet og tænde- og slukke lamperne 
trådløst fra en mobiltelefon.

et andet lades op eller monter opladeren 
direkte på lampen som strømforsyning. NOVA 
SPS-arbejdslamperne har også en integre-
ret batteribackup, der sikrer dig mod at stå 
uden lys på noget tidspunkt. SCANGRIP CAS 
sortimentet er kompatibelt med alle 12-18 
V-batterier i METABO/CAS batterisystemet og 
som noget helt unikt kan SCANGRIP POWER 
SUPPLY tilsluttes direkte som strømforsyning 
og sikre ubegrænset adgang til lys.

DIFFUST LYS OG COOL DESIGN
Med et diffust arbejdslys undgås hårde skyg-
ger og risikoen for blænding reduceres. Det er 
ideelt til håndværkeren, der har brug for kraftig 
oplysning af hele rummet for at kunne foreta-
ge reparationer, maler- eller byggearbejder.
SCANGRIP tilbyder et udvalg af særde-
les kraftige arbejdslamper med et diffust 
360°-graders lys. 

AREA 10 SPS arbejdslampen, for eksempel, 
er designet med et bærehåndtag, der gør den 
ekstremt handy og nem at flytte rundt med. 
Den har 360° eller 180° belysning og en ind-
bygget lysdæmperfunktion – og det hele kan 
fjernstyres fra en mobiltelefon. AREA 10 SPS 
er både støv og vandtæt, IP65, og leveres med 
indbygget powerbank med USB-tilslutning for 
opladning af mobile enheder.

VEGA LITE arbejdslamperne er et andet ek-
sempel på bredstrålede arbejdslamper af høj 
kvalitet med et kraftigt, diffust og blændfrit lys. 
Det lette og uopslidelige lampehus er fremstil-
let i et yderst stødsikkert kunststofmateriale til 
brug i krævende arbejdsmiljøer.

FLOOD LITE er en anden serie af tre kompakte 
byggepladslamper i et cool design, der yder et 
kraftigt lys på op til 3.500 lumen og er nemme 
at have med sig fra job til job. FLOOD LITE-

lampernes robuste og uopslidelige lampehus 
er fremstillet i et yderst stødsikkert kunststof-
materiale.

HÅNDHOLDTE ARBEJDSLAMPER  
Når det drejer sig om arbejdsopgaver på 
trange og svært tilgængelige steder som på 
loftet, i kælderen, i fyrrummet eller andre ste-
der, hvor pladsen er trang, så er en kompakt, 
funktionel og kraftig håndlampe lige hvad du 
har brug for. NOVA-håndlamperne har været 
en kæmpe succes og de er uundværlige for 
den krævende håndværker, der har brug for en 
arbejdslampe, der er ekstremt robust og skabt 
til at arbejde. 

NOVA R er en universel arbejdslampe med et 
kraftigt lys. Med den fleksible støttefod med 
kraftige, indbyggede magneter kan den nemt 
placeres i forskellige positioner.

Den ultrakompakte NOVA MINI lyser 1.000 
lumen og er ekstremt kraftig i forhold til dens 
lille størrelse. Det patenterede SMART GRIP-4-
i-1-system integrerer flere funktioner i samme 
enhed for optimal brugervenlighed.

EN ARBEJSLAMPE TIL ETHVERT BEHOV
SCANGRIP har en arbejdslampe til alle hånd-
værkere på byggepladsen, til alle installations-
arbejder, elektrikerarbejder osv. Håndlamper, 
pencillygter, lommelygter – der er kort sagt 
alle typer arbejdslamper i sortimentet.

I-VIEW pandelampen har vist sig at være 
specielt populær hos de professionelle hånd-
værkere, da den giver er kraftig lys, mens man 
samtidigt har begge hænder fri til arbejdet 
Med sensorfunktionen slået til kan I-VIEW-
pandelampen tændes og slukkes blot ved at 
føre en hånd frem og tilbage foran lampen – 
selv med tykke handsker. 

I-VIEW kan leveres i en opdateret version 
med 400 lumen og mulighed for at tilslutte en 
powerbank for ekstra lang driftstid.    

Arbejdslamperne fra SCANGRIP kan fås hos 
de fleste værktøjsforhandlere. Se det fulde 
produktprogram på scangrip.com/da-dk.

EUROPAS FØRENDE PRODUCENT AF LED-
ARBEJDSBELYSNING 

SCANGRIP er en bemærkelsesværdig industrihistorie 
om forvandlingen fra en landsbysmedje til Europas 
førende leverandør af LED-arbejdslamper. SCANGRIP 
designer og udvikler selv sine produkter, der høster 
stor anerkendelse verden over, for deres innovative 
design. Produktionen finder sted på egne lysfabrikker 
i Denmark og Kina. SCANGRIP har også investeret i 
en fabrik, der producerer batteripakker.

I modsætning til traditionelle pandelamper med en smal lyskegle er I-VIEW designet til at 
oplyse hele dit arbejdsområde. Du undgår derfor at skulle dreje hovedet hele tiden og kan 
blot koncentrere dig om at arbejde.


