LITE
WERKLAMPEN
ONTWORPEN OM DE
KLUS TE KLAREN

PROFESSIONELE REEKS
AAN WERKLAMPEN MET
ONGEËVENAARDE
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Ontworpen om de klus te klaren
Of je nu minutieus te werk moet gaan of het overzicht moet bewaren, met
SCANGRIP LITE zit je gebeiteld. Voor elk verlichtingsprobleem hebben we een
oplossing: voor industriële toepassingen, in de werkplaats, voor de professional die
efficiënte werkverlichting nodig heeft, voor de amateur die van zijn hobby geniet en
voor iedereen daartussenin. Je krijgt gegarandeerd waar voor je geld. Nog steeds
puur SCANGRIP.

De vruchten plukken van beproefde technologie
Bij SCANGRIP blijven we innoveren. Als klant haal je voordeel uit onze ervaring
met verlichting en ons gebruik van enkel de beste, beproefde technologie. Klanten
plukken met onze SCANGRIP LITE-oplossingen de vruchten van jaren diepgaand
onderzoek die duurzame en functionele producten hebben opgeleverd.

No-nonsense werklampen
Het ontwerp van de SCANGRIP LITE-productenreeks is gestroomlijnd, functioneel
en gebruiksvriendelijk. Alle overbodige eigenschappen zijn weggelaten ten bate van
kwaliteit en een precieze en handige bediening. Met de intuïtieve en gebruiksklare
werklampoplossingen is succes onmiddellijk verzekerd.
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Door ons ontworpen. Door ons vervaardigd.
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// Het “ORIGINAL SCANGRIP”-waarmerk is jouw garantie dat het
product ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd is door SCANGRIP
en dat het ontwerp door een EU-octrooi wordt beschermd.
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 op de markt 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.
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WORK LITE
// Oplaadbare, multifunctionele
handlampen met een slank design
Twee nieuwe oplaadbare werklampen in zakformaat hebben het
levenslicht gezien!
De kleine (S) en middelgrote (M) WORK LITE-handlampen zijn
no-nonsense universele werklampen van goede kwaliteit en
met een zeer competitieve prijs.
•

Ultralicht voor optimaal comfort.

•

Slank, compact design

•

Gepatenteerd multifunctioneel SMART CLIP 4-in-1-systeem

Met het gepatenteerde geïntegreerde SMART CLIP 4-in-1-concept kan
de lamp op ontelbare verschillende manieren worden gepositioneerd,
afhankelijk van wat de taak in kwestie vereist.
06

// Gepatenteerd SMART CLIP-concept

EU DESIGN

De WORK LITE’s zijn ontworpen voor de professionele gebruiker die functionele,
praktische en gebruiksvriendelijke werklampen nodig heeft. In het SMART CLIP
4-in-1-systeem worden meerdere soorten multifunctionaliteit geïntegreerd. De
clip is ontworpen om aan de werkriem te passen en om de lamp te dragen, zodat
je ze altijd bij de hand hebt voor een inspectietaak.

PATENT
4070035

Met de sterke ingebouwde magneet of met de wegklapbare, draaibare haak
bevestig je de werklamp waar je wilt wanneer je beide handen nodig hebt.
Bovendien kan de SMART CLIP ook als statief worden gebruikt op elk vrij
oppervlak.

// Ultralicht voor maximaal werkcomfort
LIGHT WEIGHT

COMFORT

De nieuwe WORK LITE handlampen zijn technisch ontworpen om
zo weinig mogelijk te wegen, zodat ze maximaal werkcomfort
kunnen bieden. Dankzij het geringe gewicht ligt de lamp
gemakkelijk in de hand bij inspectietaken, zelfs voor langere
tijd. Door het slanke, compacte en afgeronde ontwerp stoort
de werklamp ook niet wanneer je ze een hele werkdag in je zak
draagt.

Druk met één hand om de
SMART CLIP-functies snel en
gemakkelijk te gebruiken

WORK LITE S

WORK LITE M

€ 29,90

€ 39,90

03.5640

03.5641

Oplaadbare
werklamp met
smart clip,
tot 120 lumen

Oplaadbare
werklamp met
smart clip en
lamp bovenaan,
tot 220 lumen

CLIP

HAAK

MAGNEET

STANDAARD

180˚
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STICK LITE
// Universele handlampen met slank design
De STICK LITE is ideaal voor wie belang hecht aan goed
en compact design in combinatie met ongecompliceerde
functionaliteit. Of het nu is voor dagelijks gebruik of voor
een zware taak, STICK LITE’s lossen hun belofte in: optimale
helderheid en een handig design voor een eerlijke prijs.
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•

Krachtige werklamp met zaklampfunctie

•

Het spreidlicht biedt twee lichtinstellingen van
respectievelijk max. 100/250 lumen.

•

Ultralicht voor maximaal werkcomfort

•

Slank en compact ontwerp: perfect zakformaat

•

Sterke ingebouwde magneten voor handenvrij gebruik

// Handige werklampen met alle basisfuncties
STICK LITE’s zijn herlaadbare, krachtige werklampen met zaklampfunctie die
gemakkelijk en precies werk mogelijk maken. STICK LITE’s worden aanbevolen
voor iedereen die universele, robuuste en draagbare werklampen nodig heeft. De
praktische ingebouwde magneten laten je profiteren van het heldere licht van de
STICK LITE en toch beide handen vrijhouden.

EU DESIGN

PATENT
4070035

// Ultralicht en compact design
Dankzij het flinterdunne en compacte, afgeronde design zit de STICK LITE
nooit in de weg in je broekzak en heb je ze steeds bij de hand voor je dagelijkse
inspectietaken. Ook het gewicht van de gestroomlijnde werklampen is
geoptimaliseerd voor een maximaal gebruikscomfort.

Ultradun, slechts
12 mm breed

LIGHT WEIGHT

COMFORT

STICK LITE S

STICK LITE M

€ 19,90

€ 29,90

03.5638

03.5639

Oplaadbare
werklamp met
bovenlamp, tot
100 lumen

Oplaadbare
werklamp met
bovenlamp, tot
250 lumen

Met sterke ingebouwde
magneten voor bevestiging
aan elk magnetisch oppervlak
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THIN LITE & STAR LITE
// Universele inspectiewerklampen
De LITE-productenreeks biedt een keuze uit meerdere
efficiënte handlampen, allemaal ontworpen voor
standaardinspecties die in zo goed als elke werkplaats worden
uitgevoerd.
De vraag is: ga je voor de THIN LITE, een ultradunne herlaadbare
inspectielamp waarmee je zelfs op de moeilijkst te bereiken en
smalste plekjes raakt,
of verkies je de slanke STAR LITE, de klassieke inspectielamp
met snoer die keer op keer de klus klaart?
Altijd 100% betrouwbaar.
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EU DESIGN

PATENT
4070035

// Ontworpen voor moeilijk inspectiewerk
Met een dunne zaklamp van slechts 12 mm heeft de THIN LITE haar
naam niet gestolen. De THIN LITE biedt een krachtige belichting en is de
ideale werklamp voor veeleisende en moeilijke inspecties. Dankzij het

Ultraslank,
slechts
12 mm breed

ultradunne, compacte ontwerp kom je zelfs op de moeilijkst toegankelijke
en smalste plekken. De krachtige spot van de THIN LITE biedt een efficiënte
zaklampfunctie voor gedetailleerd inspectiewerk. Voor een maximale
bedrijfsduur kun je kiezen tussen 2 verlichtingsinstellingen (50% of 100%).

// Compact voor in je zak
Omdat de THIN LITE in haar geheel flexibel is ontworpen, kun je ze makkelijk
in je zak overal mee naartoe nemen. Dankzij de sterke ingebouwde magneet
plaats je de lamp waar je wilt en gebruik je ze handenvrij.

THIN LITE

270°

€ 39,90
03.5644

Smalle herlaadbare
werklamp met zaklamp, tot 250 lumen

// Heldere inspectiewerklampen
STAR LITE is de universele, robuuste werklamp die in de standaarduitrusting
van elke werkplaats thuishoort. Ze is ontworpen voor efficiënt gebruik in de
werkplaats en heeft een ergonomisch en gebruiksvriendelijk design. De 9 leds
zorgen voor een superheldere verlichting van het werkgebied. De STAR LITE is
ook voorzien van een draaibare haak om de lamp gemakkelijk op te hangen.

STAR LITE

€ 29,90
03.5059

Werklamp met snoer,
tot 300 lumen
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HEAD LITES
// Compacte hoofdlampen voor de professional
In bijna elke werksituatie heb je het liefst beide handen vrij om je
werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De heldere HEAD LITE’s
zijn ontwikkeld om die mogelijkheid onmisbaar te maken.
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•

Kies tussen modellen met een accu of alkalinebatterijen

•

Sensorfunctie met contactloze aan-uitknop

•

2 lichtinstellingen voor een maximale bedrijfsduur

•

Waterdicht (IP54) en dus ideaal voor elke werkplaats

•

Uitstekend draagcomfort met verstelbare elastische
hoofdband

HEAD LITE

€ 39,90
03.5642

Herlaadbare
hoofdlamp met
sensorfunctie,
tot 150 lumen

// Geavanceerde hoofdlamp met 2-in-1-verlichtingsfunctie
De herlaadbare HEAD LITE is ontworpen voor optimale werkverlichting met 2
verschillende verlichtingsfuncties in één: een zoeklicht dat je hele werkgebied
verlicht en een gerichte lichtbundel voor inspectie of gebruik op afstand. Kies tussen
2 lichtniveaus (50% of 100%) naargelang je taak en je nood aan efficiënte verlichting.

HEAD LITE A

€ 24,90
03.5643

Hoofdlamp met
sensorfunctie,
tot 150 lumen

// Comfortabele hoofdlamp met batterijen
De HEAD LITE A is compact ontworpen en comfortabel om te dragen, met
een zacht ingebouwd beschermingskussen om afdrukken op het voorhoofd
te voorkomen. Na enkele minuten vergeet je zelfs dat je ze op hebt. De
lichtopbrengst werd geoptimaliseerd voor de allerbeste prestaties, waardoor
de HEAD LITE A ondanks het kleine formaat uiterst efficiënt het hele
werkgebied verlicht. De HEAD LITE A is eenvoudig te bedienen en kan voor
allerhande taken worden ingezet.

// Contactloze sensor
Beide hoofdlampen hebben een contactloze sensor, waardoor je de lamp
eenvoudig aan- of uitschakelt door er met je hand voor te zwaaien. Zo hoef je
daarvoor dikke handschoenen niet uit te trekken of de knop met vuile handen
aan te raken. Om ongewild aanschakelen te voorkomen, moet je tweemaal voor
de sensor zwaaien.

EU DESIGN

PATENT
4070035

// Flexibele verlichtingspositie
De kop van de lamp kan eenvoudig worden aangepast om de optimale
belichtingshoek te verkrijgen.
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FLOOD LITE
// Reeks van 3 hoge prestatie schijnwerpers met een cool design
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•

Licht, compact en slank

•

Krachtige belichting tot 3000 lumen

•

Duurzame behuizing uit schokbestendig plastic

•

Kies tussen verschillende lichtinstellingen naargelang
het soort werk

•

Ingebouwde powerbank

•

Laadindicator

EU DESIGN

// Compacte schijnwerpers voor professioneel gebruik

PATENT

FLOOD LITE is een reeks van drie compacte schijnwerpers die gemakkelijk
mee te dragen zijn van het ene werk naar het andere. De robuuste en duurzame
behuizing van de FLOOD LITE’s wordt uit een bijzonder schokbestendig plastic
vervaardigd voor gebruik in een veeleisende werkomgeving.

4070035

// Flexibele positionering

1,35 m - 3 m

De FLOOD LITE’s kunnen op de SCANGRIP TRIPOD worden bevestigd, wat een
stationaire werkverlichtingsoplossing biedt tot 3 m hoog. Als er nood is aan
een mobiele verlichtingsoplossing, kan de FLOOD LITE worden bevestigd op
de SCANGRIP WHEELSTAND. Als optioneel accessoire is ook een tweeledige
beugel verkrijgbaar, voor het bevestigen van twee lampen.

180°

// Powerbank

// Flexibel statief

Ingebouwde powerbank met USBuitgang voor het opladen van mobiele
apparaten

Het statief van gepoederlakt staal kan
worden gebruikt om de lamp in de hand
te dragen, als een hanger of om de lamp
in de juiste belichtingshoek te zetten.

FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

€ 69,90

€ 89,90

€ 99,90

03.5630

03.5631

03.5632

Oplaadbare schijnwerper
tot 1000 lumen

Oplaadbare schijnwerper
tot 2000 lumen

Schijnwerper met snoer van 5 m
tot 3000 lumen

Flexibele bevestiging
aan steigerbeugel
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VEGA LITE - reeks ledschijnwerpers
// Innovatieve, prestatiegerichte werklampen
De VEGA LITE-serie bestaat uit 3 hoogkwalitatieve,
krachtige schijnwerpers met een coole look
en een aantrekkelijke prijs.
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•

Krachtige, gespreide, niet-verblindende belichting

•

Duurzame behuizing uit schokbestendig plastic

•

Oplaadbare versie met DUAL SYSTEM

•

Voor binnen- en buitengebruik

•

Geen brandgevaar dankzij geringe warmteontwikkeling

// Krachtig, gespreid ledlicht.
De vele krachtige leds van de VEGA LITE-schijnwerpers leveren een diffuus en
aangenaam, egaal werklicht met een grote spreiding, dat niet verblindt.

// Ontworpen voor professionals
De lichte, robuuste en duurzame behuizing van de VEGA LITE’s wordt
uit een zeer schokbestendig plastic vervaardigd voor gebruik in een
veeleisende werkomgeving. Anders dan bij traditionele halogeenlampen is
de warmteontwikkeling minimaal, waardoor er minder risico is op brand.
Het statief is gemaakt van gepoederlakt staal en kan rechtstreeks op de
SCANGRIP TRIPOD worden bevestigd.

// Unieke werking
De VEGA LITE 1500 C+R is uitgerust met het unieke DUAL SYSTEM wat
betekent dat ze zowel op een oplaadbare batterij als met een snoer van 5 m
werkt en dus volledige flexibiliteit en legio toepassingsmogelijkheden biedt.

VEGA LITE 4000 levert 4000 lumen, heeft
achteraan 2 stopcontacten en is ontworpen
voor gebruik in zware omstandigheden

VEGA LITE 1500 C+R

VEGA LITE 2600

VEGA LITE 4000

€ 99,90

€ 89,90

€ 119,90

03.5451

03.5452

03.5453

Schijnwerper met DUAL
SYSTEM, tot 1500 lumen

Schijnwerper met snoer
van 5 m, tot 2600 lumen

Schijnwerper met snoer van 5 m en
stopcontacten, tot 4000 lumen
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AREA LITE
// 360° hoge prestatie ledwerklamp
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•

Een onmisbare universele lamp voor elke werkplaats

•

Verlicht de hele ruimte en het hele werkgebied

•

Krachtige, gespreide, niet-verblindende verlichting

•

Duurzame behuizing uit schokbestendig plastic

// Verlicht het hele werkgebied

EU DESIGN

PATENT

De AREA LITE is een echte standaardwerklamp die speciaal ontworpen is
om een hele ruimte te verlichten, 360° rond de lamp. Ze biedt een diffuus,
aangenaam en uniform werklicht met grote spreiding dat niet verblindt.
Deze eigenschappen zijn ideaal voor de veeleisende vakman die krachtige en
efficiënte belichting nodig heeft, niet alleen voor grotere oppervlakken maar
voor de hele ruimte, bijvoorbeeld om herstel- of schilderwerk uit te voeren.

// Krachtige 360°-werklamp

BEAM ANGLE

Met 4000 lumen is de AREA LITE bijzonder krachtig en
biedt ze zo meer dan het dubbele van de lichtopbrengst die
gelijkaardige lampen op de markt leveren. De AREA LITE is
extreem robuust, duurzaam en valbestendig.

// Flexibele positionering

4070035

Sterke ingebouwde
nylon riem met haak om
de lamp op te hangen.
De riem is ook
ontworpen als
praktische draagriem

De AREA LITE kan rechtstreeks aan een werkbank worden bevestigd of, aan
de stevige haak, om het even waar worden opgehangen. Voor een volledige
flexibiliteit biedt SCANGRIP statieven aan. De lamp kan rechtstreeks en
zonder tijdverlies op de TRIPOD worden bevestigd en bereikt zo een hoogte
tot 3 m. Als je een snel verplaatsbare mobiele lamp nodig hebt, kan je ze ook
rechtstreeks op de WHEELSTAND monteren.

AREA LITE C

€ 119,90
03.5636

360�-werklamp met snoer
van 5 m, 4000 lumen

AREA LITE CO

€ 129.90
03.5637

360°-werklamp met snoer van
5 m en stopcontact,4000 lumen
Met het stopcontact van de AREA LITE CO kunnen
meerdere lampen aan elkaar worden gekoppeld en
de lamp kan ook worden gebruikt als stroombro
voor gereedschap en machines.
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RETRO LITE
// 360°-ledwerklamp met cool design
•

Verlicht het hele werkgebied

•

Naar wens te positioneren met twee tegenoverstaande haken

•

Krachtige, gespreide, niet-verblindende verlichting

•

Duurzame behuizing uit schokbestendig plastic

Net zoals Nikola Tesla, die een belangrijke bijdrage
leverde aan de uitvinding van het elektrische licht,
staat SCANGRIP voor innovatie. Vandaag eren we die
geest van innovatie door verder te blijven verkennen.
Net zoals alle legendarische wetenschappers en
ingenieurs die steeds op nieuwe ideeën komen,
omarmen we bij SCANGRIP vernieuwing, en in het
bijzonder de toekomst van verlichting: de led. Eigenaar
en CEO Anders Borring is gepassioneerd door
verlichting en wordt gedreven door een verlangen naar
constante verbetering en ontwikkeling.
Het eigentijdse ontwerp van de klassieke elektrische
handlamp heeft ergonomische, zachte vormen en
afgeronde hoeken. De lamp is zo ontworpen dat ze
perfect in de hand ligt en dankzij de haken heb je beide
handen vrij wanneer nieuwe ideeën zich aandienen!
RETRO LITE vult de ruimte met overvloedig
diffuus, egaal en toch helder licht. Nikola Tesla zou
ongetwijfeld graag hebben gewerkt met dit
eerbetoon aan ontdekkingen uit het verleden.”

20

// Verlicht het hele werkgebied

EU DESIGN

RETRO LITE is in essentie een herinterpretatie van de oorspronkelijke, alom
geliefde draagbare ronde werklamp die in alle nijverheden ter wereld wordt
gebruikt.

PATENT
4070035

// Krachtigste 360° -werklamp
RETRO LITE maakt gebruik van de nieuwste prestatiegerichte ledtechnologie
en levert extreem krachtige verlichting tot wel 1600 lumen.

BEAM ANGLE

Robuuste, wegklapbare metalen haken in
het handvat en bovenaan zorgen ervoor
dat je je handen vrij hebt om te werken.

RETRO LITE

€ 49,90
03.5635

360°-werklamp
met snoer van 5 m
tot 1600 lumen
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STATIEVEN en OPHANGINGSSYSTEMEN
// Ontworpen voor rechtstreekse
bevestiging van
VEGA LITE, FLOOD LITE, en AREA LITEwerklampen zonder beugel. Vervaardigd uit
duurzaam en robuust gepoederlakt staal
voor binnen- en buitengebruik.
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// Verstelbare driepikkel met grote stabiliteit tot 3 m
De SCANGRIP TRIPOD is onvervangbaar voor het stationair positioneren van de
werklamp om een specifiek werkgebied te belichten. De SCANGRIP TRIPOD kan

Gelaste stalen
montagekap met
10 mm-draad

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 wanneer hij
volledig uitgeschoven is. Voor extra veiligheid kan het snoer van de lamp tijdens het
gebruik worden vastgemaakt in de veiligheidsclips die zich op elke poot bevinden.

SCANGRIP TRIPOD

€ 89,90
03,5431

// Statief op wielen voor mobiele positionering van de

werklamp
De SCANGRIP WHEEL STAND is ontwikkeld om de werklamp mobiel te
positioneren zoals dat gebruikelijk is in de werkplaats. Zo kun je de lamp
gemakkelijk verplaatsen naar waar je hem nodig hebt en hoef je geen logge, zware
lamp van de ene naar de andere werkplek te dragen. Wanneer de klus is geklaard,
kan het statief gemakkelijk en snel worden opgeborgen.
De SCANGRIP WHEEL STAND kan worden

360° vergrendelsysteem
voor een vaste grip

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.

MAGNETISCHE BEUGEL

€ 39,90
03.5340

WHEEL STAND
Voor een flexibele positionering
van de werklamp op elk magnetisch
oppervlak

€ 109,90
03.5433

STEIGER BEUGEL

TWEELEDIGE BEUGEL

€ 29,90

€ 24,90

03.5341

03.5308

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

Tweeledige beugel voor het bevestigen van
twee lampen.
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WORK LITE serie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnummer
Lichtbron
Lichtstroom, lumen

WORK LITE S

WORK LITE M

03.5640

03.5641

4 SMD-leds

8 SMD-leds
Spot: high power led

60-120

110-220 Spot: 75

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

100-200

200-400 Spot: 700

Instelbare lichtopbrengst

2 standen

2 standen

120°

120°/ 40°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Tot 4

Tot 4

Lichtbundelhoek

Bedrijfsduur, u
Laadtijd, u
Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid
Snoer
Bedrijfsspanning AC
Laadspanning/-stroom DC
Stroomverbruik
Incl. lader

2,5

2,5

3,7 V / 600 mAh Li-ion

3,7 V / 1200 mAh Li-ion

IP20 / IK07

IP20 / IK07

1m

1m

1 m USB

1 m USB

-

-

5V/1A

5V/1A

Max. 1,5 W

Max. 2,5 W

Nee

Nee

Temperatuur

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

Afmeting

120 x 54 x 24 mm

180 x 54 x 27 mm

77 g

131 g

€ 29,90

€ 39,90

Netto gewicht
Prijs

STICK LITE serie
Productnummer
Lichtbron
Lichtstroom, lumen

STICK LITE M

03.5638

03.5639

4 SMD-leds

10 SMD-leds

50-100 Spot: 50

125-250 Spot: 65

150-300 Spot: 900

200-400 Spot: 900

Instelbare lichtopbrengst

2 standen

2 standen

Lichtbundelhoek

110°/ 35°

110°/ 35°

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Tot 4

Tot 4

Bedrijfsduur, u
Laadtijd, u
Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid
Snoer
Bedrijfsspanning AC
Laadspanning/-stroom DC
Stroomverbruik
Incl. lader

2,5

3

3,7 V / 600 mAh Li-ion

3,7 V / 1200 mAh Li-ion

IP20 / IK07

IP20 / IK07

1m

1m

1 m USB

1 m USB

-

-

5V/1A

5V / 1A

Max. 1,5 W

Max. 2,5 W

Nee

Nee

Temperatuur

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

Afmeting

150 x 34 x 13 mm

250 x 34 x 15 mm

52 g

88 g

€ 19,90

€ 29,90

Netto gewicht
Prijs
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STICK LITE S

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

THIN LITE en STAR LITE
Productnummer
Lichtbron
Lichtstroom, lumen
Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

Instelbare lichtopbrengst
Lichtbundelhoek

THIN LITE

STAR LITE

03.5644

03.5059

8 SMD-leds

9 SMD-leds

125-250

300

175-300 Spot: 175

400

2 standen

Nee

115° Spot: 60°

-

CRI

Ra > 80 Spot: Ra > 70

Ra > 80

CCT

6500 K

6500 K

Tot 4

-

Bedrijfsduur, u
Laadtijd, u

3

-

3,7 V / 1200 mAh Li-ion

-

IP20 / IK07

IP40 / IK08

1m

-

1 m USB

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

Bedrijfsspanning AC

-

100-240 V

Laadspanning/-stroom DC

-

-

Max. 2,5 W

Max. 4 W

Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid
Snoer

Stroomverbruik
Incl. lader

Nee

-

Temperatuur

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

Afmeting

280 x 40 x 32 mm

340 x 40 x 25 mm

136 g

600 g

€ 39,90

€ 29,90

Netto gewicht
Prijs

HEAD LITE serie
Productnummer
Lichtbron
Lichtstroom, lumen

HEAD LITE A

HEAD LITE

03.5643

03.5642

5 SMD-leds

Spot met 4 SMD-leds: 1 SMD-leds

75-150

75-150 Spot: 75

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

150-300

100-200 Spot: 2000

Instelbare lichtopbrengst

2 standen

2 standen

Lichtbundelhoek

120°/100°

110°/95° Spot: 25°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6500 K

6500 K

Bedrijfsduur, u

Tot 12

Tot 3

Laadtijd, u
Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid

-

2,5

3x1,5 V Alkaline AAA

3,7 V / 800 mAh Li-ion

IP54 / IK07

IP54 / IK07

1m

1m

Snoer

-

1 m USB

Bedrijfsspanning AC

-

-

Laadspanning/-stroom DC
Stroomverbruik
Incl. lader

-

5V/1A

Max. 2 W

Max. 1,5 W

-

Nee

Temperatuur

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

Afmeting

70 x 35 x 40 mm

74 x 41 x 41 mm

100 g

75 g

€ 24,90

€ 39,90

Netto gewicht
Prijs

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

25

FLOOD LITE serie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnummer
Lichtbron

FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

03.5630

03.5631

03.5632

40 SMD-leds

72 SMD-leds

72 SMD-leds

Lichtstroom, lumen

500-1000

500-2000

1500-3000

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

600-1200

600-2400

1800-3600

Instelbare lichtopbrengst

2 standen

3 standen

2 standen

120°

120°

120°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6500 K

6500 K

6500 K

Tot 4

Tot 10

-

3,5

6

-

3,6 V / 5000 mAh Li-ion

3,6 V / 12000 mAh Li-ion

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

5 m / 3x1,0 mm2 H05RN-F

100-240 V

100-240 V

100-240 V

Lichtbundelhoek

Bedrijfsduur, u
Laadtijd, u
Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid
Snoer
Bedrijfsspanning AC
Laadspanning/-stroom DC
Stroomverbruik
Incl. lader
Temperatuur
Afmeting
Netto gewicht
Prijs

5V/2A

5V/3A

-

Max. 10 W

Max. 20 W

Max. 28 W

Ja

Ja

-

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

230 x 13,5 x 43 mm

275 x 163 x 47 mm

275 x 16,3 x 47 mm

885 g

1,48 kg

1,91 kg

€ 69,90

€ 89,90

€ 99,90

VEGA LITE 1500 C+R

VEGA LITE 2600

VEGA LITE 4000

03.5451

03.5452

03.5453

66 SMD-leds

83 SMD-leds

123 SMD-leds

VEGA LITE serie
Productnummer
Lichtbron
Lichtstroom, lumen
Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

Instelbare lichtopbrengst
Lichtbundelhoek

2600

4000

4000

6000

2 standen

Nee

Nee

100°

100°

100°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6500 K

6500 K

6500 K

Bedrijfsduur, u
Laadtijd, u
Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid
Snoer
Bedrijfsspanning AC
Laadspanning/-stroom DC
Stroomverbruik
Incl. lader
Temperatuur
Afmeting
Netto gewicht
Prijs
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750-1500
1700-3000

Tot 3

-

-

1,5

-

-

11,1 V / 2600 mAh Li-ion

-

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

-

-

-

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x1,0 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1,5 mm2 H07RN-F

100-240 V

100-240 V

-

12,6V / 2,4 A

-

-

Max. 18 W

Max. 32 W

Max. 48 W

Ja

-

-

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

-10 °C tot +40 °C

288 x 103 x 280 mm

288 x 103 x 280 mm

318 x 117 x 310 mm

2,59 kg

2,46 kg

3,43 kg

€ 99,90

€ 89,90

€ 119,90

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

360° serie
Productnummer
Lichtbron

AREA LITE C

AREA LITE CO

RETRO LITE

03.5636

03.5637

03.5635

144 SMD-leds

144 SMD-leds

72 SMD-leds

Lichtstroom, lumen

4000

4000

1600

Verlichtingssterkte, lux@0,5 m

2000

2000

900

Nee

Nee

Nee

Instelbare lichtopbrengst
Lichtbundelhoek

360°

360°

360°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6500 K

6500 K

6500 K

Bedrijfsduur, u

-

-

-

Laadtijd, u

-

-

-

Batterij
Beschermingsklasse
Stootvastheid
Snoer

-

-

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

1m

1m

1m

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1.5 mm2 H07RN-F

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

220-240 V

220-240 V

220-240 V

-

-

-

Max. 65 W

Max. 65 W

Max. 22 W

-

-

-

-10 °C tot +30 °C

-10 °C tot +30 °C

-10 °C tot +30 °C

305 x 199 mm

305 x 199 mm

300 x 122 mm

2,95 kg

2,95 kg

1,02 kg

€ 119,90

€ 129,90

€ 49,90

Bedrijfsspanning AC
Laadspanning/-stroom DC
Stroomverbruik
Incl. lader
Temperatuur
Afmeting
Netto gewicht
Prijs

// Gecertificeerd en streng gekeurd

// Laders voor alle landen

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.

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.

Lichtbron

Lumen
& Lux

Lichtbundel-

Bedrijfsduur

Laadtijd

Batterij

Stootvastheid

Snoer

Bedrijfsspanning AC

Temperatuur

Afmeting

Netto gewicht

CRI

CCT Kelvin

IP

IK

hoek

Laadspanning/
-stroom DC

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

Stroomverbruik
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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 A/S

LITE NL-2018-1

SCANGRIP.COM

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

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

// SCANGRIP is de grootste Europese producent
van werklampen voor professionals en biedt de
sterkste en breedste reeksen aan werklampen met
de nieuwste ledverlichtingstechnologie op de markt.

Rytterhaven 9

DK-5700 Svendborg

DENEMARKEN

Tel. +45 6320 6320

scangrip@scangrip.com

