LITE
Gama de produtos
ampliada com luzes de
trabalho CAS

LUZES CONCEBIDAS PARA
TODOS OS TRABALHOS

UMA GAMA PROFISSIONAL DE
LUZES DE TRABALHO COM UMA RELAÇÃO
QUALIDADE-PREÇO INCOMPARÁVEL
Mais potente de sempre
Ao beneficiar de anos de experiência no desenvolvimento de luzes de trabalho de alta qualidade, os produtos SCANGRIP LITE sofreram
atualizações significativas, usando apenas as
tecnologias já comprovadas como as melhores.
Entregues com a altamente eficiente tecnologia
LED COB, a intensidade da luz dos produtos LITE
aumentou consideravelmente, oferecendo agora
um desempenho ainda melhor. O que ganha é uma
excelente mais-valia. SCANGRIP pura.
Gama completa de luzes de trabalho
A gama SCANGRIP LITE foi alargada com várias
lanternas robustas e altamente eficazes que todos precisam, com uma gama completa de luzes
de trabalho a custos competitivos para todos os
tipos de tarefas.
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Feitas para trabalhar
Quer a tarefa exija grande pormenor, ou quer seja
um trabalho mais geral, a SCANGRIP LITE tem
tudo. Tudo o que possa precisar em iluminação,
tanto para a indústria, como para a oficina, para
profissionais que necessitam de uma luz de
trabalho eficiente, para não falar dos amadores
entusiastas, e tudo mais.
Luzes para quem trabalha
A linha de produtos SCANGRIP LITE tem um
design ágil, funcional e fácil de usar. Todas as
funções desnecessárias foram omitidas, para
dar lugar a uma operação precisa e prática, para
oferecer luzes de trabalho de grande qualidade.
Estas soluções de luzes de trabalho intuitivas,
prontas-a-usar, garantem sucesso logo à partida.

GO GREEN – a melhor escolha para o clima
As luzes de trabalho SCANGRIP são uma escolha mais verde, que todos os dias minimizam o
impacto ambiental . Todas as nossas soluções
de iluminação foram desenvolvidas para poupar
energia e oferecer grande durabilidade.

Quer compare com a eficiência energética de
tecnologias tradicionais ou outros produtos
LED, vai poupar energia com uma luz de trabalho
SCANGRIP. A PERFORMANCE LED indica a
potência real da luz LED de uma luz de trabalho
SCANGRIP, e o nosso objetivo é atingir o máximo
com o menor consumo de energia possível, comparado com outras soluções no mercado.

Desenhado por nós. Fabricado por nós.
03

// O símbolo “ORIGINAL SCANGRIP” é a sua garantia que o
produto foi desenhado e fabricado pela SCANGRIP, protegido
por uma patente de design UE.
Alta qualidade
Os produtos SCANGRIP são conhecidos pela sua elevada qualidade,
com um rácio preço-qualidade considerado como o melhor no mercado.
Cumprimos procedimentos de controlos de qualidade extensos, e somos
certificados com a ISO 9001.

Design único
A SCANGRIP é altamente reconhecida no mercado pelo design único
dos seus produtos. Inspiramo-nos no conceito do design dinamarquês, e
recolhemos ideias de outros setores para criar produtos novos, inéditos
no mercado.

O produtor líder da Europa
A SCANGRIP oferece a gama mais robusta e mais extensa de luzes de
trabalho LED duráveis, é líder europeu, e o produtor que lidera as tendências em soluções de luzes de trabalho para profissionais.

Pioneira
A SCANGRIP está sempre na vanguarda, está sempre dois passos à
frente no desenvolvimento de novas luzes de trabalho LED inovadoras.

Desde 1906
Desde 1906 a SCANGRIP fabrica ferramentas manuais de alta qualidade
para o sector industrial e automóvel, há 115 anos.
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WORK LITE
// Luzes portáteis, recarregáveis
com um design elegante
Duas novas luzes de trabalho recarregáveis, com tamanho de bolso
viram a luz do dia!
As luzes portáteis WORK LITE tamanho small(S) e medium (M) são
luzes feitas para quem trabalha, de grande qualidade, para aplicações
universais a um preço muito competitivo.
Comparado com a primeira geração, as lanternas WORK LITE foram
atualizadas com a tecnologia altamente eficiente COB LED que
assegura uma iluminação super intensa da área de trabalho.
•

Ultra leve para o conforto ideal

•

Intensidade de luz ajustável com regulação contínua de intensidade

•

Design elegante, compacto

•

Sistema SMART CLIP 4-in-1 patenteado, com multifunções

Puxar para abrir, e assim
pode rapidamente usar
as funções SMART CLIP

Com o conceito patenteado SMART CLIP 4-in-1 integrado, a
luz pode ser posicionada de várias maneiras, dependendo do
trabalho específico em questão.
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// Conceito SMART CLIP patenteado

EU DESIGN

As WORK LITE foram desenhadas para os profissionais que requerem luzes
de trabalho funcionais, práticas e fáceis de usar. O sistema SMART CLIP
4-in-1 integra várias funções múltiplas na mesma unidade. O clip foi feito
para se encaixar no cinto de trabalho, para poder levar a luz consigo e a ter
sempre disponível e acessível para fazer inspeções.

PATENT
4070035

Por ter um posicionamento flexível, a luz de trabalho pode ser colocada
onde é necessária com o íman integrado, ou pendurada no gancho rotativo
retrátil, quando tem as mãos ocupadas. Para além disso, o SMART CLIP
pode ser usado como suporte em qualquer superfície disponível.

// Peso ultra leve para oferecer o máximo
conforto no trabalho
LIGHT WEIGHT

COMFORT

As luzes portáteis WORK LITE foram tecnicamente concebidas para pesar o mínimo e oferecer o máximo conforto
possível no trabalho. Graças ao seu peso baixo, a luz é
confortável para ter na mão enquanto faz inspeções, até
mesmo durante períodos de tempo mais longos. O seu design elegante e compacto, com formas arredondadas e sem
cantos faz que seja muito confortável para andar com a luz
de trabalho no bolso o dia inteiro de trabalho.

CLIP

GANCHO

ÍMAN

SUPORTE

// Regulação contínua
As lanternas STICK LITE foram atualizadas com um regulador de luz contínuo entre 10% e 100%, que permite
facilmente ajustar a intensidade da luz à tarefa que está a
trabalhar.

WORK LITE S

WORK LITE M

€ 24,90

€ 29,90

03.5667

03.5668

Luzes de trabalho
recarregáveis
com um grampo e
regulador de luz
contínuo com até
250 lúmen

Luz de trabalho recarregáveis com grampo,
luz de topo e regulador de luz contínuo
até 350 lúmen

180˚
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STICK LITE
// Lanternas universais com design ultra fino
STICK LITE é ideal para quem dá valor a um bom design compacto, combinado com funções descomplicadas.
Aproveitando a tecnologia LED COB altamente eficiente, a
nova geração de STICK LITEs proporciona um alto desempenho quer seja para uso diário ou para trabalhos mais difíceis.
Com STICK LITE, garante uma intensidade otimizada e um
design prático a um preço justo.
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•

Luz de trabalho potente com função de luz de topo

•

Intensidade de luz ajustável com regulação contínua
da intensidade

•

Peso ultra leve para o máximo conforto no trabalho

•

Um design elegante e compacto, preparada para andar
no bolso

•

Potentes ímans integrados para utilização mãos livres

// Luzes de trabalho práticas com funções fundamentais
As STICK LITE são luzes de trabalho recarregáveis, potentes, com função de
lanterna, que permitem trabalhar de forma prática e precisa. As STICK LITE são
recomendados para quem necessita de luzes de trabalho universais, robustas e
portáteis. Os práticos ímans integrados permitem beneficiar da luz intensa das
STICK LITE mas ter as mãos livres para trabalhar.

// Design ultra leve e compacto
O design ultra-fino e compacto, com formas arredondadas, faz que a STICK LITE
seja confortável para levar consigo no bolso, pronta para os trabalhos diários de
inspeção. Estas luzes de trabalho com um design fino, têm também o seu peso
mais otimizado, para oferecerem o máximo conforto no trabalho.

// Regulação contínua
As lanternas STICK LITE foram atualizadas com um regulador de
luz contínuo entre 10% e 100%, que permite facilmente ajustar
a intensidade da luz à tarefa que está a trabalhar.

Ultra-fina,
apenas 13mm
de largura

LIGHT WEIGHT

COMFORT

STICK LITE S

STICK LITE M

€ 19,90

€ 29,90

03.5665

03.5666

Luz de trabalho recarregável, com luz
de topo e regulador
de luz contínuo até
200 lúmen

Luz de trabalho recarregável, com luz
de topo e regulador
de luz contínuo até
400 lúmen

Com poderosos imãs
integrados para posicionar
em qualquer superfície
metálica.
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STAR LITE
// Luz de trabalho para inspeções universal
Se prefere uma luz de trabalho com cabo para inspeções tradicionais e básicas, a STAR LITE é a escolha perfeita. Concebida
para trabalhos básicos de inspeção, feitos em praticamente
todas as oficinas.
Atualizado com a tecnologia altamente eficiente COB LED,
a STAR LITE assegura uma iluminação super intensa da área de
trabalho.
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// Luz de trabalho intensa para inspeções
A STAR LITE é a luz de trabalho universal, robusta, que
qualquer um tem que ter como parte do equipamento básico
de uma oficina. Foi desenhada para uso eficiente em oficinas, com um design ergonómico e fácil de usar. A STAR LITE
está equipada com um gancho rotativo, para facilmente ser
suspensa.

STAR LITE

€ 29,90
03.5671

Luz de trabalho com cabo
que oferece 400 lúmen
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LANTERNAS DE CABEÇA
// Lanterna

de cabeça compacta para trabalhar com
as mãos livres
Em praticamente todas as situações de trabalho, o melhor é ter as duas
mãos livres para poder trabalhar da forma mais eficiente possível. As
HEAD LITEs foram desenvolvidas para lhe oferecer uma luz de trabalho
indispensável e de apoio.
Comparado com a primeira geração de lanternas, as HEAD LITEs foram
atualizadas com a altamente eficiente tecnologia COB LED que assegura
uma iluminação otimizada da área de trabalho durante todo o dia.
•

Escolha entre os modelos a pilhas e recarregável

•

Função de sensor com botão de ligar/desligar sem contacto

•

Impermeável (IP54) para resistir aos ambientes de trabalho de oficinas

•

Confortável para usar, com uma banda de cabeça elástica ajustável

// Luz de cabeça altamente eficiente COB LED
A HEAD LITE é uma luz de cabeça compacta, concebida para profissionais que necessitam de uma luz de cabeça básica, que seja fácil de operar e aplicável para todos os
tipos de tarefas. Entregue com um regulador de luz contínuo e a luz de cabeça é facilmente ajustável para obter o ângulo de iluminação otimizado para trabalhar.

HEAD LITE S

€ 12,90
03.5645

Pilhas não incluídas
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Luz de cabeça com
regulador de luz
contínuo até 140 lúmen

// Lanterna de cabeça avançada com função de luz 2 em 1
A HEAD LITE recarregável foi concebida para oferecer uma iluminação de trabalho
otimizada, com 2 funções de iluminação: um ângulo de foco que ilumina toda a área
de trabalho, e um feixe mais focado para inspeções, ou uso a longa distância.

HEAD LITE

€ 29,90
03.5669

Luz de cabeça
recarregável com
sensor e regulador
de intensidade que
oferece até 150 lúmen
0 lumen

// Lanterna de cabeça confortável com pilhas

HEAD LITE A

HEAD LITE A tem um design compacto e confortável para usar, com uma
proteção almofadada integrada para evitar deixar marcas na testa. Vai ver que
alguns minutos depois de a começar a usar, vai-se esquecer que a tem. Apesar
do seu tamanho pequeno, a potência da luz foi melhorada e otimizada para
oferecer o máximo desempenho, o que permite que a HEAD LITE A ilumine
eficazmente toda a área de trabalho. HEAD LITE A é fácil de operar e aplicável
em vários tipos de tarefas.

€ 19,90
03.5670

Luz de cabeça com
sensor e regulador
de intensidade que
oferece até 150 lúmen

// Regulação contínua
A HEAD LITE e HEAD LITE A foram modernizadas com um regulador de intensidade de luz entre 10 % e 100 % que permite
facilmente ajustar a intensidade daluz à tarefa a executar.

// Sensor sem toque
As duas lanternas de cabeça têm sensor sem contacto, que
facilita ligar e desligar a luz passando a mão à frente da lanterna.
Assim, pode ativar a luz com luvas espessas, porque não precisa
de tocar no botão com as mãos sujas. Para evitar que se apague
involuntariamente, o sensor é ativado com um movimento duplo.

// Posicionamento flexível da luz
A lanterna da cabeça é fácil de ajustar para otimizar
o ângulo de iluminação.
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FLOOD LITE
// Gama de 3 holofotes de grande performance
com um design cool
A FLOOD LITE é uma série de três holofotes compactos, fáceis de
transportar de obra para obra.
Comparado com a primeira geração, a gama FLOOD LITE foi atualizada com a tecnologia altamente eficiente COB LED, para garantir
uma melhor performance e uma iluminação extremamente intensa
da área de trabalho.
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•

Leve e compacta num design elegante

•

Iluminação potente até 3500 lúmen

•

Caixa durável feita de material plástico resistente a choques

•

Escolha entre várias definições de luz dependendo
do trabalho em questão

•

Tomada USB integrada para carregar outros aparelhos

•

Indicador de carga

EU DESIGN

// Holofotes compactos feitos para uso profissional

PATENT
4070035

A FLOOD LITE é uma série de três holofotes compactos, fáceis de transportar
de obra para obra. A construção robusta e durável das FLOOD LITE é feito de
um material plástico altamente resistente a choque, construído para uso em
ambientes de trabalho duros.

// Posicionamento flexível

1.35m - 3m

As FLOOD LITE podem ser colocadas no tripé SCANGRIP, proporcionando
uma luz de trabalho estacionária com altura até 3m. Se o que precisa é de uma
solução de iluminação móvel, a FLOOD LITE pode ser montada num suporte
SCANGRIP com rodas. Está também disponível um suporte duplo para
posicionar duas luzes como acessório opcional.

// Regulação contínua
A FLOOD LITE S e FLOOD LITE M foram atualizadas com um
regulador de luz contínuo entre 10% e 100%, que permite facilmente ajustar a intensidade da luz à tarefa a executar.

180o

// Tomada de carga

// Suporte flexível

Tomada de carga integrada com saída
USB para carregar aparelhos móveis

O suporte é feito de aço revestido a pó, pode
ser usado para transportar a luz manualmente,
ou para posicionar a luz no ângulo pretendido.

FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

€ 59,90

€ 89,90

€ 99,90

03.5660

03.5661

03.5662

Holofotes recarregáveis
com regulador contínuo
que oferece até 1000 lúmen

Holofotes recarregáveis
com regulador contínuo
que oferece até 2000 lúmen

Holofote com cabo de 5m
que oferece até 3500 lúmen

Posicionamento
flexível no suporte de
andaimes
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VEGA LITE - uma gama de holofotes LED
// Luzes de trabalho inovadoras e com alta performance
A gama VEGA LITE é composta por 4 projetores de alta qualidade
com um design moderno, que oferecem uma iluminação muito potente
a um preço atrativo.
•

Uma iluminação potente, difusa e não ofuscante

•

Caixa durável feita de material plástico resistente
a choques

•

Versões recarregáveis e com cabo disponíveis

•

Para uso no interior e no exterior

•

Não há perigo de incêndio por a produção de
calor ser mínima

// VEGA LITE CAS
O VEGA LITE CAS fornece até 4000 lúmenes e é compatível com o
sistema de bateria METABO / CAS de 18V. Ao mesmo tempo, a FONTE
DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta
fornecendo luz durante todo o dia de trabalho. VEGA LITE CAS fornece
tempo de operação muito longo, até 5 horas a 4000 lúmenes com bateria METABO / CAS 18V 10,0 Ah.

VEGA LITE CAS

€ 99,90
03.6104

Projetor fornecendo
até 4000 lúmenes

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO
SCANGRIP para alimentação direta

Troque a bateria

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Compatível com
sistema de bateria

METABO / CAS
18V

BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
Nº do item 03.6121
CARREGADOR CAS
Nº do item 03.6122

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
SCANGRIP
Nº do item 03.6123
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NOVA
Gama
atualizada

// Luz LED potente e difusa
Os vários e potentes LED dos projetores VEGA LITE, proporcionam uma luz de
trabalho difusa agradável, uniforme, com grande dispersão e que não ofusca a
vista.

// Feita para profissionais
A caixa robusta e durável das VEGA LITE é feita de um material plástico
altamente resistente a choque, construído para uso em ambientes de trabalho duros. Ao contrário das luzes de halogénio tradicionais, o calor gerado é
mínimo evitando assim perigos de incêndio. O suporte é feito de aço revestido
a epoxy, que pode ser montado diretamente num SCANGRIP TRIPOD.

// Funcionalidade única

O VEGA LITE C+R vem equipado com o exclusivo “DUAL SYSTEM”, que significa ser utilizado com cabo de 5 metros ou com a bateria recarregável incorporada, que proporciona total flexibilidade e possibildades ilimitadas
de utilização.

// Tomada de corrente

Ambos os novos VEGA LITE COMPACT e VEGA LITE vêm equipados com uma
tomada de corrente que oferece a possibilidade de ligar vários projetores em
linha. Além disso podem ser ligadas máquinas e outros aparelhos elétricos.

VEGA LITE proporciona 6000 lúmens e está
preparado para uso intensivo, com 2 tomadas de corrente na parte posterior

NOVO
Versão
atualizada

VEGA LITE C+R

€ 119,90
03.5451

Projetor com DUAL SYSTEM
que proporciona até 2500
lúmens

NOVO
Versão
atualizada

VEGA LITE COMPACT

€ 119,90
03.5673

Projetor com 3 metros de
cabo e uma tomada de corrente, que proporciona até
4000 lúmens

NOVO
Versão
atualizada

VEGA LITE

€ 139,90
03.5453

Projetor com 5 metros de cabo e
duas tomada de corrente, que proporciona até 6000 lúmens
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TOWER LITE CAS – Projetor de 5000
lúmenes com tripé integrado
// Com dois projetores integrados, TOWER LITE CAS é ideal para o
utilizador profissional que necessita de uma iluminação potente e
eficiente no local de trabalho.

• Tripé integrado com dois holofotes embutidos
fornecendo até 5000 lúmenes
• Compatível com sistema de bateria
METABO / CAS 18V
• Longo tempo de operação, até 4 horas a
5000 lúmen *
• Holofotes flexíveis e giratórios de 360°
• Compacto e fácil de transportar quando dobrado

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
BATERIA CAS
18V 5.2 Ah
Nº do item 03.6121
CARREGADOR CAS
Nº do item 03.6122
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
SCANGRIP
Nº do item 03.6123

* Com bateria METABO / CAS 18V 10,0 Ah
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// Alta flexibilidade
Com projetores 360 ° flexíveis e giratórios, as luzes podem ser posicionadas em
qualquer direção para obter o ângulo de iluminação desejado, proporcionando
condições de iluminação perfeitas para os trabalhos de pintura e instalação. É
extensível até 2 metros e possui 2 níveis de saída de luz (50-100%) o que permite
ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.
TOWER LITE CAS é compatível com sistema de bateria METABO / CAS 18V ou
você pode escolher SCANGRIP POWER SUPPLY como fonte de alimentação
permanente.

// Design fino e leve
TOWER LITE CAS é a luz de trabalho móvel ideal. Com um sistema QUICK-FOLD, é
rápido configurar o tripé em apenas alguns segundos e dobrá-lo novamente quando
o trabalho estiver concluído. Na posição dobrada, o TOWER LITE CAS é compacto
e projetado para transporte com uma mão com a pega de transporte integrada. O
design robusto e fino e o peso reduzido de apenas 5,2 kg tornam o TOWER LITE CAS
feito sob medida para ser transportado na parte de trás do carro e conveniente para
transportar de um local de trabalho para o outro.

Flexibilidade 360º

m

1.2 m - 2 m

892 m

TOWER LITE CAS
€ 229,90

Compatível com
sistema de bateria

METABO / CAS
18V

03.6105
Projetor com tripé embutido
fornecendo até 5000 lúmenes

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO
SCANGRIP para alimentação direta

ø800 mm
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AREA LITE CO
// Luz de trabalho LED 360° de alta
performance
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•

Uma luz universal indispensável em qualquer obra

•

Ilumina toda a sala e área de trabalho

•

Uma iluminação potente, difusa e não ofuscante

•

Caixa durável feita de material plástico altamente
resistente a choques

// Ilumina toda a área de trabalho

EU DESIGN

PATENT

A AREA LITE CO é uma luz de trabalho básica, feita especialmente para
iluminar uma sala 360� a toda a volta. A AREA LITE CO oferece uma luz de
trabalho difusa e agradável, não ofuscante, e uniforme com grande difusão.
Estas funções são ideais para profissionais exigentes, que precisam de uma
iluminação potente e eficiente não apenas de grandes superfícies mas que
iluminem toda a sala onde é feito algum tipo de trabalho de reparações,
pinturas ou construção.

// Potente luz de trabalho de 360º

BEAM ANGLE

A emissão de luz da AREA LITE CO incrementada de 4000 para
6000 lúmens, o que é muito potente quando comparada com
projetores similares existentes no mercado. AREA LITE CO é
extremamente robusta, duradoura e resistente a quedas.

// Posicionamento flexível

4070035

Cinta de nylon forte
integrada com gancho
para suspensão.
A cinta também pode
ser usada para transporte

A AREA LITE CO pode ser posicionada diretamente numa bancada, ou
pendurada no gancho em qualquer suporte disponível. O suporte SCANGRIP
oferece soluções de iluminação completamente flexíveis; a luz pode ser
montada diretamente no tripé SCANGRIP para conseguir uma altura de 3m,
sem passar tempo com montagens. Se o que necessita é uma luz móvel, que
pode ser deslocada rapidamente de um lugar para outro, pode montar a luz
diretamente no suporte com rodas SCANGRIP.

AREA LITE CO

€ 149,90
03.5637

Luz de trabalho de 360º com 5
metros de cabo e tomada de
corrente, proporciona 6000 lúmens

Podem ser ligadas mais luzes em linha na tomada elétrica da AREA LITE CO,
que também pode ser usada como fonte de potência para várias ferramentas
e maquinaria.
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SUPORTES e SUSPENSÕES
// Concebido para montagem direta das
luzes de trabalho VEGA LITE, FLOOD
LITE e AREA LITE sem acessórios extras.
Em aço, duradouro e resistente, com revestimento eletrostático, para utilização
no interior e exterior.

// TRIPÉ leve com função QUICK RELEASE
NOVO

Com seu design leve e extremamente prático, o SCANGRIP TRIPOD 2M é indispensável para o
posicionamento estacionário da luz de trabalho para iluminação de uma área de trabalho específica.
O tripé é extensível de 0,9 metros até 2 metros, o que lhe dá total flexibilidade
para posicionar a luz na altura solicitada. Quando montada no tripé, a luz pode

SCANGRIP TRIPOD 2M
€ 79,90

ser inclinada para fornecer o ângulo de feixe ideal.

03.5685

Com um design compacto e função QUICK RELEASE, é fácil e conveniente

2.1 kg
Carga máxima 5 kg

transportar o tripé e montá-lo onde a iluminação é necessária. O tripé é extremamente durável e pode ser aplicado para uso interno e externo. A constru-

Função QUICK RELEASE
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0.78 m

alumínio pintado de preto.

Até 2m

ção estável torna-o seguro mesmo quando totalmente estendido. É feito de
Leve
Fácil de transportar

SUPORTE DUPLO não aplicável.

// Tripé de alta qualidade ajustável até 3 m
O SCANGRIP TRIPOD é indispensável para um posicionamento estacionário da luz de trabalho, para iluminar uma área de trabalho específica. O
SCANGRIP TRIPOD é extensível a partir de apenas 1,35 até 3m, ou seja,
oferece uma flexibilidade total para posicionar a luz na altura que precisar.
A construção estável do TRIPÉ SCANGRIP torna-o seguro mesmo quando se encontra completamente extendido. Está equipado com pontos de
ancoragem que possibilitam uma estabilidade adicional mesmo que esteja
exposto a vento forte ou está colocado sobre uma superficie irregular.
Para aumentar a segurança quando está em uso o cabo pode ser fixado aos
clips de cada uma das pernas

Tampa de fixação de
aço soldado com rosca
de 10mm

SCANGRIP TRIPOD

€ 109,90
03.5431

// Tripé com rodas para posicionamento móvel da
O TRIPÉ COM RODAS SCANGRIP facilita o movimento de posicionamento
da luz onde seja necessária e simultaneamente evita o incomodo do transporte para vários locais de trabalho. Melhorou-se com uma nova base de 5
rodas para melhorar a segurança, estabilidade e ser mais fácil manobrar. 2
das rodas podem-se bloquear para assegurar uma posição segura e fixa.

WHEEL STAND

€ 139,90
03.5682

0.9m - 1.9m

Como caracteristica adicional, agora vem equipado com um suporte flexivel extra, para uma iluminação mais abaixo. O suporte extra é ajustável em
altura e proporciona a colocação da luz na posição ideal.

Sistema de bloqueio
de 360° para uma
aderência forte

1.35m - 3m

luz de trabalho

NOVO
Versão
atualizada

SCAFFOLDING BRACKET

DUAL BRACKET

€ 29,90

€ 24,90

03.5341

03.5308

Para um posicionamento flexível em
andaimes, ou qualquer outro objeto
redondo com ø40-50 mm

Suporte duplo para posicionar duas luzes

23

LANTERNAS
// Lanternas de alta qualidade para aplicações

universais a preços muito competitivos
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•

Lanternas potentes feitas para uso diário

•

Função de foco com ângulo de feixe entre 10°-60°

•

Concebidas para um aderência ergonómica e segura

•

Caixa de alumínio robusta e durável

// Lanternas de confiança para todos os tipos de tarefas
Quer seja para inspeções, ou para tarefas mais exigentes, a série LITE
FLASHLIGHT oferece lanternas compactas e potentes, com alta performance
e que são fáceis de transportar durante o dia de trabalho. Foram concebidas
para qualquer profissional que necessite de uma lanterna fiável e robusta.

// Função de foco
Com a função de foco, pode variar o ângulo do feixe entre 10° a 60°, de um
feixe de luz focado e concentrado até luzes de longa distância.

A fita de pulso prática oferecem uma operação segura
ao mesmo tempo que tem
sempre a lanterna à mão.

MINI LITE A

€ 7,90
03.5102

Lanterna de bolso com
porta chaves com 100 lúmen

TORCH LITE 400

TORCH LITE 400 A

POCKET LITE A

PEN LITE A

€ 44,90

€ 34,90

€ 19,90

€ 19,90

03.5154

03.5153

03.5151

03.5150

Lanterna
recarregável
com 400 lúmen

Lanterna
com 400 lúmen

Tamanho de
bolso Lanterna
com 150 lúmen

Luz de caneta com
100 lúmen
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Série WORK LITE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WORK LITE S

WORK LITE M

Número do artigo

03.5667

03.5668

Fonte de luz

COB LED

Performance LED, lúmen/W
Fluxo luminoso, lúmen
Iluminance, lux@0.5 m
Potência de luz ajustável
Ângulo do feixe

COB LED
Holofote: LED de alta potência

165

165

25-250

35-350 Foco: 75

30-300

40-400 Foco: 600

Contínuo

Contínuo

120°

120°/ 40°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000K

6000K / 6000K

Tempo de funcionamento com máx. lumens/h

2

2

Tempo de funcionamento com min. lumens/h

20

20

Tempo de carregamento, h
Bateria
Classe de proteção
Resistência a impactos
Cabo
Tensão operacional AC

3

3.5

3.7V / 1500 mAh Li-ion

3.7V / 2000 mAh Li-ion

IP20 / IK07

IP20 / IK07

1m

1m

1 m USB

1 m USB

-

-

Tensão de carregamento/corrente DC

5V / 1A

5V / 1A

Consumo de energia

Máx 3 W

Máx 4 W

Não

Não

Carregador incl.
Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensões

120 x 54 x 24 mm

180 x 54 x 27 mm

Peso líquido

96 g

160 g

€ 24,90

€ 29,90

Preço

Série STICK LITE
STICK LITE S

STICK LITE M

STAR LITE

Número do artigo

03.5665

03.5666

03.5671

Fonte de luz

COB LED

COB LED

COB LED

Performance LED, lúmen/W

165

130

175

Fluxo luminoso, lúmen

20-200 Foco: 50

40-400 Foco: 75

400

Iluminance, lux@0.5 m

28-280 Foco: 380

50-500 Foco: 380

550
Não

Potência de luz ajustável

Contínuo

Contínuo

Ângulo do feixe

110°/ 35°

110°/ 35°

-

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 70

CCT

6000K / 6000K

6000K / 6000K

6000K

2

2

-

Tempo de funcionamento com min. lumens/h

20

20

Tempo de carregamento, h

2.5

3

3.7V / 1200 mAh Li-ion

3.7V / 1800 mAh Li-ion

-

IP20 / IK07

IP20 / IK07

IP40/ IK08

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F
100-240V

Tempo de funcionamento com máx. lumens/h

Bateria
Classe de proteção
Resistência a impactos
Cabo
Tensão operacional AC
Tensão de carregamento/corrente DC
Consumo de energia
Carregador incl.

-

-

-

5V / 1A

5V / 1A

-

Máx 2.5W

Máx 4W

Máx. 4.5 W

Não

Não

-

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensões

150 x 34 x 13 mm

250 x 34 x 15 mm

340 x 40 x 25 mm

Peso líquido

52 g

88 g

600 g

€ 19,90

€ 29,90

29,90

Temperatura

Preço

26

STAR LITE

Todos os preços são ilíquidos, excluindo o IVA e sujeitos a alterações sem aviso prévio, exceto erros e omissões.

Série HEAD LITE
HEAD LITE S

HEAD LITE A

HEAD LITE

Número do artigo

03.5645

03.5670

03.5669

Fonte de luz

COB LED

COB LED

COB LED Foco: 1 SMD LED

100

127

127

Fluxo luminoso, lúmen

14-140

15-150

15-150 Foco: 75

Iluminance, lux@0.5 m

20-200

25-250

25-250 Foco: 3000

Performance LED, lúmen/W

Potência de luz ajustável

Contínuo

Contínuo

Contínuo

110°

120°/100°

110°/95° Foco: 25°

CRI

Ra > 65

Ra > 80

Ra > 80

CCT

Ângulo do feixe

6000 K

6000K

6000K / 6000K

Tempo de funcionamento com máx. lumens/h

1

6

1.5

Tempo de funcionamento com min. lumens/h

10

60

15

-

-

3

3x1.5V alcalina AAA

3.7V / 800 mAh Li-ion

IP 30

IP54 / IK07

IP54 / IK07

1m

1m

1m

Cabo

-

-

1 m USB

Tensão operacional AC

-

-

-

Tensão de carregamento/corrente DC

-

-

5V/ 1A

Máx 1.5W

Máx 2W

Máx 2W

-

-

Não

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensões

55 x 32.5 x22 mm

70 x 35 x 40 mm

74 x 41 x 41 mm

Peso líquido

65 g

100 g

73 g

€ 12,90

€ 19,90

€ 29,90

Tempo de carregamento, h
Bateria

2x1.5V alcalina AAA
(Não Incluidas)

Classe de proteção
Resistência a impactos

Consumo de energia
Carregador incl.
Temperatura

Preço

Série FLOOD LITE
FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

Número do artigo

03.5660

03.5661

03.5662

Fonte de luz

COB LED

COB LED

COB LED

Performance LED, lúmen/W

170

170

170

Fluxo luminoso, lúmen

100-1000

200-2000

1750-3500

Iluminance, lux@0.5 m

140-1400

280-2800

2250-4500

Potência de luz ajustável

Contínuo

Contínuo

2 níveis

120°

120°

120°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000K

6000K

6000K

Tempo de funcionamento com máx. lumens/h

2

2

-

Tempo de funcionamento com min. lumens/h

20

20

-

Tempo de carregamento, h

3.5

5

-

3.6V / 5000 mAh Li-ion

7.2V / 5000 mAh Li-ion

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Ângulo do feixe

Bateria
Classe de proteção
Resistência a impactos
Cabo
Tensão operacional AC

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

5 m / 2x1.0mm2 H05RN-F

-

-

100-240V

5V / 2A

5V / 3A

-

Máx 10W

Máx 13W

Máx 30W

Sim

Sim

-

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensões

230 x 135 x 43 mm

275 x 163 x 47 mm

275 x 16.3 x 47 mm

Peso líquido

885 g

1.48 kg

1.91 kg

€ 59,90

€ 89,90

€ 99,90

Tensão de carregamento/corrente DC
Consumo de energia
Carregador incl.
Temperatura

Preço
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AREA LITE
360°

Série VEGA LITE
VEGA LITE C+R
Número do artigo
Fonte de luz

Atualizado

VEGA LITE COMPACT

VEGA LITE

Atualizado

AREA LITE CO

Atualizado

03.5451

03.5673

03.5453

03.5637

66 SMD LED

83 SMD LED

123 SMD LED

168 SMD LED

LED performance, lumen/W

189

189

189

189

Fluxo luminoso, lúmen

1250-2500

4000

6000

6000

Iluminance, lux@0.5 m

1900-3800

5500

8500

3000

Potência de luz ajustável

2 níveis

Não

Não

Não

100°

100°

100°

360°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000K

6000K

6000K

6000K

1.5

-

-

-

Ângulo do feixe

Tempo de funcionamento com máx. lumens/h
Tempo de funcionamento com min. lumens/h

3

-

-

-

1.5

-

-

-

11.1V / 2600 mAh Li-ion

-

-

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

-

-

-

1m

Tempo de carregamento, h
Bateria
Classe de proteção
Resistência a impactos
Cabo
Tensão operacional AC
Tensão de carregamento/corrente DC
Consumo de energia

5 m / 2x0.75 mm H05RN-F

3 m / 3x1.5 mm H07RN-F

5 m / 3x1.5 mm H07RN-F

5 m / 3x1.5 mm2 H07RN-F
220-240V

2

2

100-240V

100-240V

100-240V

12.6V / 2.4 A

-

-

-

Máx 18W

Máx 32W

Máx 45W

Máx 45W

Sim

-

-

-

Carregador incl.
Temperatura

2

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +30°C

Dimensões

288 x 103 x 280 mm

288 x 103 x 280 mm

318 x 117 x 310 mm

305 x 199 mm

Peso líquido

2.59 kg

2.46 kg

3.43 kg

2.95 kg

€ 119,90

€ 119,90

€ 139,90

€ 149,90

Preço

Série FLASHLIGHT
MINI LITE A

PEN LITE A

POCKET LITE A

TORCH LITE 400 A

TORCH LITE 400

03.5102

03.5150

03.5151

03.5153

03.5154

Fonte de luz

LG

CREE XP-G2

CREE XP-G2

CREE

CREE

LED performance, lumen/W

158

142

142

165

165

Fluxo luminoso, lúmen

100

100

150

400

400

Iluminance, lux@0.5 m

8000

300-4000

400-6000

800-15000

800-15000

Não

Não

Não

Não

Não

Número do artigo

Potência de luz ajustável
Ângulo do feixe

10°

10° - 60°

10° - 60°

10° - 60°

10° - 60°

Até 80 m

Até 60 m

Até 70 m

Até 120 m

Até 120

CRI

Ra > 75

Ra > 70

Ra > 70

Ra > 65

Ra > 65

CCT

6000K

6000K

6000K

6000K

6000K

Tempo de funcionamento com máx. lumens/h

4.5

8

3.5

3

2.5

Tempo de funcionamento com min. lumens/h

-

-

-

-

-

Distância do feixe

Tempo de carregamento, h

-

-

-

-

4

3xAAA /1.5V Alcalinas

2xAAA /1.5V Alcalinas

1xAA /1.5V Alkaline

2xC /1.5V Alcalinas

3.7V / 2600mAh Li-ion

Classe de proteção

IP54

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Impact resistance

1m

1m

1m

1m

1m
1 m USB

Bateria

Cabo

-

-

-

-

Tensão operacional AC

-

-

-

-

-

Tensão de carregamento/corrente DC

-

-

-

-

5V / 1A

Máx 2W

Máx 1.5W

Máx 1.5W

Máx 5.1W

Máx 4.5W

-

-

-

-

Não

Consumo de energia
Carregador incl.
Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

5V / 1A

Dimensões

ø28 x 102 mm

ø19 x 152 mm

ø20 x 110 mm

ø32 x 179 mm

ø29 x 163 mm

Peso líquido

72 g

55 g

65 g

280 g

182 g

€ 7,90

€ 19,90

€ 19,90

€ 34,90

€ 44,90

Preço
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Todos os produtos alcalinos são testados de acordo com a norma ANSI/NEMA FL-1

VEGA LITE CAS
VEGA LITE CAS

TOWER LITE CAS
TOWER LITE CAS

Número do artigo

03.6104

03.6105

Fonte de luz

105 LEDs

120 LEDs

Performance LED, lúmen/W
Fluxo luminoso, lúmen
Iluminance, lux@0.5 m
Potência de luz ajustável
Ângulo do feixe

189

189

2000 / 4000
(step 1 / 2)
3000 / 6000
(step 1 / 2)

2500 / 5000
(step 1 / 2)
4000 / 8000
(step 1 / 2)

2 níveis

2 níveis

100°

110°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Tempo de funcionamento com máx. lumens, h

2.25@18V 5.2 Ah bateria

2@18V 5.2 Ah bateria

Tempo de funcionamento com min. lumens, h

4.5@18V 5.2 Ah bateria

4.5@18V 5.2 Ah bateria

Tempo de funcionamento com bateriainterna, h

Bateria

Classe de proteção
Proteção contra impacto
Resistência a impactos
Tensão de entrada do carregador

-

-

Compatível com sistema de bateria
METABO / CAS
18V
IIP54 com fonte de alimentação
IP30 com bateria

Compatível com sistema de bateria
METABO / CAS
18V

IK07

IK07

1m

1m

IP30

-

-

Máx 40 W

Máx 45 W

Bateria incl.

Não

Não

Carregador incl.

Não

Não

Consumo de energia

Fonte de energia incluída

Não

Não

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensões

280x289x103mm

121x153x892mm

Peso líquido

2.02 kg

5.2 kg

€ 99,90

€ 229,90

Temperatura

Preço

Compatível com
sistema de bateria

METABO / CAS
18V

SCANGRIP CAS acessórios
Número do artigo

CAS BATTERY
18V Li-POWER 5.2Ah

CAS CHARGER SC30

SCANGRIP
POWER SUPPLY

03.6121

03.6122

03.6123

18V 5.2Ah Li-power

-

-

Cabo

-

1.35m 2x0.75mm2 H03V VH2-F

5m 2x0.75mm2 H05RN-F

Tensão de entrada do carregador

-

220-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

Consumo de energia

-

Máx 30 W

Máx 90 W

208min@100%
com carregador CAS 03.6122

-

-

IP20

IP20

IP65

Impact protection

-

-

IK07

Impact resistance

-

-

1m

-10° a +40°C

0° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensões

121x80.5x66mm

150x140x75mm

124x83x72mm

Peso líquido

670 g

700 g

1 kg

-

12V-18V CAS bateria

Lâmpadas de trabalho
SCANGRIP CAS 12V-18V

€ 134.90

€ 49.90

€ 69.90

Bateria

Tempo de carregamento, h

Protection class

Temperatura

Compatibilidade

Preço

Todos os preços são ilíquidos, excluindo o IVA e sujeitos a alterações sem aviso prévio, exceto erros e omissões.
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Uma solução de iluminação para todas as baterias

JUST CONNECT

Compatível com BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL
FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP ON - WÜRTH

Com a nova série SCANGRIP CONNECT, criamos uma gama de luzes de trabalho
híbridas e inovadoras compatíveis com todas as principais marcas de ferramentas
elétricas - uma excelente solução de iluminação nunca vista antes!
Conectamos o mundo das baterias de ferramentas elétricas e das luzes de
trabalho profissionais, proporcionando total liberdade para usar uma luz de
trabalho SCANGRIP, independentemente da preferência da marca da bateria.
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// Liberdade máxima
A linha SCANGRIP CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS e todas as
outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas. Como algo único, também
oferecemos a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP, que pode ser usada para alimentação direta,
fornecendo disponibilidade ilimitada à luz.
Com suportes e suspensões disponíveis, as luzes de trabalho podem ser colocadas em qualquer lugar
em que você precise de iluminação eficiente, oferecendo total flexibilidade no local de trabalho.

Use a sua bateria de 18V para luzes de trabalho
SCANGRIP CONNECT

JUST CONNECT
Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18V

CONECTOR

A sua bateria de 18V

Converta a sua luz de trabalho
SCANGRIP CONNECT num modelo com fio,
usando a FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Uma bateria de reserva integrada
impede-o de ficar sem luz em qualquer altura

Aplica-se à NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT e AREA 10 CONNECT

Compatible con METABO/CAS sistema de baterías
Para Metabo/CAS não é necessário conector

OUTRAS GAMAS DE PRODUTOS SCANGRIP

Uma solução de iluminação
para todas as baterias

Soluções de iluminaç ão para
a melhor performance

Luzes especializadas
para indústria de pintura

Luzes ATEX

Luzes portáteis
para secagem rápida
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// A SCANGRIP é o produtor líder europeu de luzes de trabalho para profissionais, que oferece a
gama mais extensa e as luzes profissionais mais
robustas, usando as mais recentes tecnologia LED
disponíveis no mercado.

Todos os preços são ilíquidos, excluindo o IVA e sujeitos a alterações sem aviso prévio, exceto erros e omissões.

SCANGRIP é inovação da Dinamarca e recebe um forte reconhecimento no mercado pela sua conceção de produtos, e os produtos
são conhecidos pela sua alta qualidade.
A SCANGRIP esforça-se por atingir a perfeição, com a otimização
e melhoria constantes do rendimento da iluminação, capacidade
da bateria, design e ergonomia, durabilidade, utilização fácil e
pela sua funcionalidade. O objetivo é definir novos standards para
luzes de trabalho para profissionais.
A SCANGRIP foi fundada em 1906 e tem uma longa e impressionante história de fabrico de ferramentas manuais e luzes de
trabalho de alta qualidade para os setores industrial, de construção e automóvel.

// SCANGRIP A/S

49.0271-PT-2022-2

SCANGRIP.COM

A SCANGRIP faz parte do Grupo Hultafors - uma empresa global
que oferece um portfólio exclusivo de marcas premium em proteção pessoal, ferramentas e outros equipamentos para profissionais exigentes. Juntos, temos a missão de criar um dia melhor para
utilizadores profissionais.

Rytterhaven 9

DK-5700 Svendborg

DENMARK

Tel +45 6320 6320

scangrip@scangrip.com

