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Feltöltés mutatója Összecsukható 120° Alapzat mágnessel

Horgok rejthetők 
a lámpa felső és alsó 

részén

3W+UV Forgatható lámpa
Funkciók és jellemzők:
• Elő 3W COBLED >240 lument biztosítják
• Felső dióda LED z UV, 395~410um
• 120 fokkal való forgathatóság
• Mágnes a fogantyú alsó részén
• „Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részén
• Töltőcsatlakozó a szint mutatójával
• 2–3 óra munka
• 3–4 óra töltés
• 5V 1A CE adapter mini-USB kábellel

Kód MM: 007935030020

3W+3W Forgatható lámpa
Funkciók és jellemzők:
• Elő 3W COBLED >240 lument biztosítják
• Felső 3W SMD LED lument >160 biztosítják
• 120 fokkal való forgathatóság
• Mágnes a fogantyú alsó részén
• „Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részén
• Töltőcsatlakozó a szint mutatójával
• 2–3 óra munka
• 3–4 óra töltés
• 5V 1A CE adapter mini-USB kábellel

Kód MM: 007935030030 

Műhelyi lámpa 
300 lumen
Funkciók és jellemzők:
• Elő 3W COBLED 50 lument 
  biztosítják
• Felső 3W SMD LED >300 lument
  biztosítják
• 150 vagy 300 lumen fényáram
választható
• Por- és vízálló (IP54)
• A mágnesekkel integrált két forgatható 
  horog
• A leszerelhető horgok
• Töltés időtartama: 3–4 óra
• Munkaidő: 3–6 óra
• Töltőcsatlakozó

Kód MM: 007935030150

15W SMD motorházfedél alatti vezetékes lámpa
Funkciók és jellemzők:
• 15W SMD LED világítást biztosítják az adott területen, 450–550 lm fél erőnél, 900–1150 lm teljes erőnél
• A világítást szabályzó gomb lehetővé tesz a fél vagy teljes erő választása
• Befecskendezéssel formázott ABSsel felszerelt és ütés ellen védett fogantyú; ergonomikus szerkezet kényelmes 
alkalmazást biztosítja
• Alumíniumötvözetből kivitelezett horog PCV burkolattal, az horgok puha burkolata megelőzi a jármű karosszéria 
karcolását
• 47”–75”-ig szabályozható fogantyú; könnyen rögzíthető a teherautók és SUV autók többségénél.
• Reteszelő horgok (360°) a biztos és szoros rögzítést biztosítják

Motorházfedél alatti akkumulátoros lámpa
Funkciók és jellemzők:
• 18W SMD LED >2000 lument biztosítja
• 1000 vagy 2000 lumen fényáram választható
• Befecskendezéssel formázott ABSsel felszerelt és ütés ellen védett fogantyú
• Alumíniumötvözetből kivitelezett horog PCV burkolattal, az horgok puha burkolata megelőzi a jármű 
karosszéria karcolását.
• 47”–75”-ig szabályozható fogantyú; könnyen rögzíthető a teherautók és SUV autók többségénél
• Reteszelő horgok (360°) a biztos és szoros rögzítést biztosítják.
• Töltés időtartama: 3,5–4 óra
• Munkaidő: 1,5–3 óra
• Töltőcsatlakozó
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Kód MM: 007935030040 

Műhelyi elemlámpa
Funkciók és jellemzők:
• Nagy erejű 3W LED dióda
• Szilárd fém burkolat
• Por- és vízálló (IP54)
• 140 vagy 250 lumen fényáram választható
• Változtatható a fény gyújtópontja
• Mini USB töltőcsatlakozó
• Töltés időtartama: 3-4 óra
• Munka idő 2,5-5 óra

1.3W nagy erejű zseblámpa\ 

Funkciók és jellemzők:
•  1.3 W nagy erejű LED diódák >80 lument biztosítják
• Befecskendezéssel formázott kettős burkolat
• Szorító/horog 360 fokkal forgatható
• Elemmel való töltés 3 x AAA

2.5W összecsukható lámpa
Funkciók és jellemzők:
• 2,5W COB LED >70/230 lument biztosítják
• Összecsukható fogantyú 360 fokkal forgatható, 
mágnessel
• Rejthető és forgatható szorító/horog, 360 fokkal 
forgatható
• 3-4 óra szünet nélküli munka
• 2,5-3 óra töltés
• 5V 1A CE adapter mini-USB kábellel

Funkciók és jellemzők:
•SMD LED 65 vagy 130 lument biztosít
• A fényerősség 2 beállítható fokozata
• A lámpa érintésmentes bekapcsolása és kikapcsolása
• Szabályozható és leszerelhető homlokpánt
• Táplálás: 3 x AAA elem.
• Víz- és porálló (IP54)

Mozgásérzékelővel ellátott homloklámpa
Funkciók és jellemzők:
• COB LED 80 vagy 250 lument biztosít
• A fényerősség 2 beállítható fokozata.
• A lámpa érintésmentes bekapcsolása és kikapcsolása
• Szabályozható és leszerelhető homlokpánt
• Táplálás: 3,8 V 1600 mAh Li-Pol akkumulátor.
• Folyamatos világítás 2,5 óra / 6 óra
• Víz- és porálló (IP54)

Mozgásérzékelővel ellátott homloklámpa

KÉSZLET homloklámpa + kézi lámpa
Funkciók és jellemzők:
Homloklámpa
• COB LED 80 vagy 250 lument biztosít
• A fényerősség 2 beállítható fokozata..
• A lámpa érintésmentes bekapcsolása és kikapcsolása
• Szabályozható és leszerelhető homlokpánt.
• Táplálás: 3,8 V 1600 mAh Li-Pol akkumulátor.
• Folyamatos világítás 2,5 óra / 6 óra
• Víz- és porálló (IP54)
Kézi lámpa
LED dióda 60 vagy 120 lument biztosít
• A fényerősség 2 beállítható fokozata
• Hatótávolság >90 m
• Táplálás: 3,7 V 1000 mAh Li-Pol akkumulátor
• Folyamatos világítás 2,5 óra / 5 óra
• Víz- és porálló (IP54)

Kód MM:007935030210

KÉSZLET homloklámpa + kézi lámpa
Funkciók és jellemzők:
Homloklámpa
• SMD LED 65 vagy 130 lument biztosít
• A fényerősség 2 beállítható fokozata
• A lámpa érintésmentes bekapcsolása és 
kikapcsolása.
• Szabályozható és leszerelhető homlokpánt.
• Táplálás: 3 x AAA elem..
• Víz- és porálló (IP54)
Kézi lámpa
SMD LED 50 vagy 100 lument biztosít
• A fényerősség 2 beállítható fokozata
• Hatótávolság >75 m
• Táplálás: 3 x AAA elem.
• Víz- és porálló (IP54)

Kód MM:007935030200

2.5W COB >70/230
 lument biztositják

Forgatható 

fogantyú mágnessel

Horog rejthető 360°
 forgással

Kód MM: 007935030010 

 Funkciók és jellemzők:
•Elő 0,9 W COBLED 90–110 lument biztosítják
• Felső 0,9 W SMD LED 50–60 lument biztosítják
• 120 fokkal való forgathatóság
• Mágnes a fogantyú alsó részén
• „Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részén
• Töltőcsatlakozó a szint mutatójával
• 2,5–3 óra munka
• Mini-USB kábellel

 Funkciók és jellemzők:
• Elő 0,9 W COBLED 90–110 lument biztosítják
• Felső LED UV-val, 395~410 lumen
• 120 fokkal való forgathatóság
• Mágnes a fogantyú alsó részén
• „Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részén
• Töltőcsatlakozó a szint mutatójával
• 2,5–3 óra munka
• Mini-USB vezetékkel

Műhelyi lámpa MINI

Műhelyi lámpa MINI UV-val

>240 >240 90-110 90-110 70-230 >80 900-1150 150-300 80-250 1000-2000  65-130 80-250

Kód MM:007935030190
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Kód MM:007935030180
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Kód MM: 007935030130
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