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 3W+UV Lampă rotativă 
 Funcţii şi specificaţie: 
• 3W de faţă COBLED asigură >240 lumeni 
• LED-ul superior cu UV, 395~410um 
• Rotaţie de 120 de grade 
• Magnet în partea inferioară a mânerului 
• Cârlige de tip „nest" în partea inferioară/superioară 
   a mânerului 
• Priză de încărcare cu indicator de nivel 
• 2-3 ore de lucru 
• 3-4 ore de încărcare 
• Adaptor 5V 1A CE cu cablu mini-USB 

 Cod MM: 007935030020

3W+3W Lampă rotativă 
 Funcţii şi specificaţie: 
• 3W de faţă COBLED asigură >240 lumeni 
• 3W de sus SMD LED asigură >160 lumeni 
• Rotaţie de 120 de grade 
• Magnet în partea inferioară a mânerului 
• Cârlige de tip „nest" în partea 
  inferioară/superioară a mânerului 
• Priză de încărcare cu indicator de nivel 
• 2-3 ore de lucru 
• 3-4 ore de încărcare 
• Adaptor 5V 1A CE cu cablu mini-USB 

 Cod MM: 007935030030 

 Cod MM: 007935030070 

 Cod MM: 007935030170

 Lampă 300 lumeni 
 Funcţii şi specificaţie: 
• 3W de față COB LED asigură 
   50 lumeni 
• 3W de sus SMD LED asigură 
   până la 300 lumeni 
• Două niveluri de putere de 
   luminozitate de150 sau 300 lumeni 
• Rezistentă la praf și apă (IP54) 
• Două cârlige rotative integrate 
   cu magneți 
• Posibilitatea de demontaże a cârligelor 
• Timpul de încărcare: 3-4h 
• Timpul de lucru: 3-6h 
• Priză de încărcare 

 Cod MM: 007935030150

 Lampă cu fir pentru capotă 15W SMD 
 Funcţii şi specificaţie: 
•  15W SMD LED asigură luminozitate în zona respectivă de 450-550lm la jumătate de putere, 900-1150lm la 
putere maximă 
• Buton de reglare a luminozităţii permite la selectarea puterii la jumătate sau la maxim 
• Mâner cu ABS turnat prin injecţie şi cu protecţie anti-lovire; design ergonomic pentru utilizare uşoară 
• Cârlig din aliaj de aluminiu cu protecţie PVC, învelişul moale al cârligelor protejează împotriva zgârierii caroseriei 
• Tijă reglabilă de la 47" până la 75"; fixare uşoară la majoritatea autocamioanelor şi SUV-urilor. 
• Cârlige-clichet (360°) asigură o fixare sigură şi rigidă 

 Lampă pentru capotă cu acumulator 
 Funcţii şi specificaţie: 
• 18W SMD LED asigură până la 2000 lumeni 
• Două niveluri de putere de luminozitate 1000 sau 2000 lumeni 
• Mâner cu ABS turnat prin injecție Cu protecție anti-lovire 
• Cârlig din aliaj de aluminiu cu protecție PCV, învelișul moale al cârligelor protejează împotriva zgârierii 
caroseriei. 
• Tijă reglabilă de la 47" până la 75"; fixare ușoară la majoritatea autocamioanelor și SUV-urilor 
• Cârlige clichet (360)asigură o fixare sigură și rigidă. 
• Timpul de încărcare: 3,5-4h 
• Timpul de lucru: 1,5-3h 
• Priză de încărcare 

Indicator de încărcare  Braţ curbat 120°  Bază cu Magnet 

 Cârlige retractabile 
în partea 

de sus şi de jos a lămpii 

TRADIȚIE DE
95 ANI

TRADIȚIE DE
95 ANI



Cod MM: 007935030040 

Lanternă service 

• 3W diodă LED de mare putere 
• Carcasă metalică rezistentă 
• Rezistentă la praf și apă (IP54) 
• Posibilitatea selectării puterii de luminozitate 140 sau 250 lumeni 
• Posibilitatea schimbării fascicului de lumină 
• Priză de încărcare mini USB 
• Timpul de încărcare: 3-4h 
• Timpul de lucru 2,5-5h 

Funcţii şi specificaţie:

1.3W Lampă de buzunar cu 
putere  Funcţii şi specificaţie: 

• 1.3W LED-uri de mare putere asigură >80 lumeni 
• Carcasă dublă turnată prin injecţie 
• Clemă/cârlig rotativ 360 de grade 
• Alimentare cu baterii 3 x AAA 

2.5W Lampă pliabilă 
Funkce a specifikace:
• 2.5W COB LED asigură >70/230 lumeni 
• Mâner pliabil, rotativ 360 de grade, cu magnet 
• Clemă/cârlig retractabil, rotativ 360 de grade 
• 3-4 ore de lucru continuu 
• 2,5-3 ore de încărcare 
• Adaptor 5V 1A CE cu cablu mini-USB 

Funcţii şi specificaţie:
• LED-ul SMD garantează 65 sau 130 lumeni
• Două setări pentru intensitatea luminii
• Pornirea și oprirea proximității lămpii.
• Bandă de susținere reglabilă și detașabilă.
• Alimentare: 3 baterii AAA.
• Rezistență la praf și apă (IP54)

Lampă cu senzor de mișcare
Funcţii şi specificaţie:
• LED-urile COB garantează 80 sau 250 lumeni
• Două setări pentru intensitatea luminii.
• Pornirea și oprirea proximității lămpii.
• Bandă de susținere reglabilă și detașabilă.
• Alimentare: baterie de 3,8V 1600mAh Li-Pol.
• Durata lustruirii 2,5h / 6h
• Rezistență la praf și apă (IP54)

Lampă cu senzor de mișcare

Set de faruri + lanternă
far
• LED-urile COB garantează 80 sau 250 lumeni
• Două setări pentru intensitatea luminii.
• Pornirea și oprirea proximității lămpii.
• Bandă de susținere reglabilă și detașabilă.
• Alimentare: baterie de 3,8V 1600mAh Li-Pol.
• Durata lustruirii 2,5h / 6h
• Rezistență la praf și apă (IP54)
lanternă
• LED-ul furnizează 60 sau 120 lumeni
• Două setări pentru intensitatea luminii
• Rezistența conului luminos> 90 M
• Alimentare: baterie de Li-ion de 1000 mAh, de 3.7V
• Durata luminii 2,5H / 5H.
• Rezistență la praf și apă (IP54)

Cod MM:007935030210

Set de faruri + lanternă
Funcţii şi specificaţie:

• 

far
• LED-ul SMD garantează 65 sau 130 lumeni
• Două setări pentru intensitatea luminii
• Pornirea și oprirea proximității lămpii.
• Bandă de susținere reglabilă și detașabilă.
• Alimentare: 3 baterii AAA.
• Rezistență la praf și apă (IP54)
lanternă

LED-ul garantează 50 sau 100 lumeni
• Două setări pentru intensitatea luminii
• Acoperire ușoară a conului> 75 M
• Alimentare: 3 baterii AAA.
• Rezistență la praf și apă (IP54)

Cod MM:007935030200

2.5W COB asigură 
>230 Lumeni 

Mâner rotativ 

cu magnet 

Cârlig retractabil 
cu rotaţie 360° 

Cod MM: 007935030010 

Funcţii şi specificaţie:
• 0.9W de față COBLED asigură 90-110 lumeni 
• 0.9W de sus SMD LED asigură 50-60 lumeni 
• Funcția de rotație de 120 grade 
• Magnet în partea de jos a mânerului 
• Cârlige de tip„nest" în partea de jos/sus a mânerului 
• Priză de încărcare cu indicator de nivel 
• 2.5-3 ore de lucru 
• Cu cablu mini-USB 

Funcţii şi specificaţie:
• 0.9W de față COBLED asigură 90-110 lumeni 
• Dioda de sus LED cu UV, 395~410um 
• Funcția de rotație de 120 grade 
• Magnet în partea de jos a mânerului 
• Cârlige de tip „nest" în partea de jos/sus a mânerului 
• Priză de încărcare cu indicator de nivel 
• 2.5-3 ore de lucru 
• Cu cablu mini-USB 

Lampă MINI 

Lampă MINI cu UV 

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

Cod MM:007935030190

  3W+3W 
Lampă rotativă

3W+UV 
Lampă rotativă

Lampă MINI Lampă service Lampă pliabilă Lampă 
de buzunar

Lampă cu fir
 pentru capotă

Lampă 
300 lumeni

Lanternă service
 250 lumeni

Lampă 
pentru capotă 
cu acumulator

far
cu mișcare

senzor

far
cu mișcare

senzor

Lampă principală 

(în lumeni) 

Întărire lumină 

Lampă frontală 

(în lumeni)

Tip de sursă led 

Lumină UV 

Intrare usb

Alimentară

Clasa de protecție

Timp de încărcare

Timp de lucru

Mâner

Magnet

Consum de energie(W) 

Cod MM 
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Cod MM: 007935030140

Cod MM: 007935030130

Cod MM: 007935030160

Cod MM:007935030180
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1xcobled 

1x smdled 

nu 

da 

Acumulator 

IP20 

3-4 h 

2-3h 

2xcârlige tip 

"nest" 

da 

3W 

nu 

led UV 

295410 um 

1x cobled 

1x ledUV 

da 

da 

Acumulator 

IP20 

3-4h 

2-3h 

2x cârlige 

tip "nest" 

da 

3W 

 

nu 
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50-60 
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da 
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3-4h 
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da 
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1 x cobled 

nu 

da 
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2,5-3h 

3-4h 
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3x AAA 
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tijă reglabilă, 

cârlige clichet 

nu 

15W 
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3-4h 

3-6h 
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