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ARBETSLAMPOR NOVA 
 

Nätdrivna 

 
 

Scangrip Area Lite CO är en 360° rundstrålande arbetsbelysning som ger dig stora 
användningsområden och många tillfällen att använda då den både är kraftfull med 
sina 4000 Lumen, går att hänga eller ställa samt även seriekoppla. Lyser effektivt 
upp hela rummet med sina 4000 Lumen i ett mjukt icke bländande sken. Framtagen 
för den professionella användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda. 
Utrustad med den allra senaste 65W LED tekniken som ger ett jämnt behagligt ljus 
både inne och ute. IK07 klassad och godkänd (falltestad). IP54 klassad och godkänd 
(dammskyddad och vattenskyddad från strilande vatten från alla vinklar). Lampan blir 
aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. 5 meter lång 
gummikabel (2x0,75 mm² H05RN-F). Lampan är även utrustad med ett extra jordat 
Schuko uttag med snäpplock för andra maskiner och där du även kan seriekoppla 
flera lampor med varandra. Area Lite CO är extremt tålig och tillverkad i robust 
rundad kropp med elegant konstruktion. Undersidan på lampan är försedd med ett 
starkt nylonband med en stor C-formad krok att både hänga och bära lampan i. 
Undersidan har gängat fäste för montering på Scangrip tripod med artikelnummer 
485431 och 485433. Lyskraft på 4000 lumen. Diodens livslängd är minst 100.000 
timmar. Diameter 200 mm. Höjd: 320 mm. Vikt: 3,5 kg. Som tillbehör finns justerbara 
tripoder 1,35 - 3 meter med artikelnummer 485431 och 485433. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485637 
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Scangrip arbetsbelysning Vega Lite 4000 är framtagen för den professionella 
användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda. Utrustad med kraftiga 
lysdioder som ger ett jämnt, icke bländande starkt vitt behagligt ljus både inne och 
ute. IP54 klassad och godkänd gör den damm och vattenskyddad.Utrustad med två 
inbyggda uttag på baksidan som gör det möjligt att enkelt koppla in fler lampor eller 
annan utrustning. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för 
omgivningen. 5 meter lång gummikabel (3x1,5 mm² H05RN-F). Lampan är extremt 
tålig och tillverkad i ett robust hölje gjort av ett mycket stöttåligt plastmaterial, 
Utrustad med integrerat bärhandtag samt ställbart gummerat stöd i önskad vinkel. 
Lampan går även att hänga på vägg och sätta på stativ. Lyskraft på 4000 lumen och 
6000 Lux@0,5 m. Bredd: 318 mm. Höjd: 310 mm. Djup: 117 mm. Vikt: 3,43 kg. Som 
tillbehör finns beslag och justerbar tripod 1.35 - 3 meter för både enkel och 
dubbelmontage med artikelnummer 485431 för tripoden och 485308 för 
dubbelmontage. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485453 

 

Scangrip nya arbetsbelysning Nova3K är framtagen för den professionella 
användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda.Lampan är dimringsbar i 
fem olika steg. Utrustad med den allra senaste 26W COB LED tekniken som ger ett 
jämnt, starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. IP67 klassad och godkänd gör den 
helt damm och vattentät och klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid 
utan att skadas. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för 
omgivningen. 5 meter lång gummikabel (2x0,75 mm² H05RN-F). Nova är extremt 
tålig och tillverkad i robust välvd kropp av formgjuten aluminium i tunn, elegant och 
kompakt konstruktion. Gummilist runt om för extra stötskydd. Utrustad med integrerat 
bärhandtag samt ställbart gummerat stöd i önskad vinkel. Lampan går även att 
hänga på vägg och sätta på stativ. Lyskraft på 3300 lumen och 5000 Lux@0,5 m. 
Diodens livslängd är minst 100.000 timmar. Bredd: 255 mm. Höjd: 264 mm. Djup: 70 
mm. Vikt: 2,15 kg. Som tillbehör finns beslag och justerbar tripod 1.35 - 3 meter för 
både enkel och dubbelmontage med artikelnummer 485431 för tripoden och 485308 
för dubbelmontage. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485440 
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Scangrip nya arbetsbelysning Nova 5K är framtagen för den professionella 
användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda.Lampan är dimringsbar i 
fem olika steg. Utrustad med den allra senaste 42W COB LED tekniken som ger ett 
jämnt, starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. IP67 klassad och godkänd gör den 
helt damm och vattentät och klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid 
utan att skadas. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för 
omgivningen. 5 meter lång gummikabel (2x0,75 mm² H05RN-F). Nova är extremt 
tålig och tillverkad i robust välvd kropp av formgjuten aluminium i tunn, elegant och 
kompakt konstruktion. Gummilist runt om för extra stötskydd. Utrustad med integrerat 
bärhandtag samt ställbart gummerat stöd i önskad vinkel. Lampan går även att 
hänga på vägg och sätta på stativ. Lyskraft på 5000 lumen och 8000 Lux@0,5 m. 
Diodens livslängd är minst 100.000 timmar. Bredd: 255 mm. Höjd: 264 mm. Djup: 70 
mm. Vikt: 2,66 kg. Som tillbehör finns beslag och justerbar tripod 1.35 - 3 meter för 
både enkel och dubbelmontage med artikelnummer 485431 för tripoden och 485308 
för dubbelmontage. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485442 

 

Scangrip nya arbetsbelysning Nova 10K med Bluetooth är framtagen för den 
professionella användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda. Lampan är 
dimningsbar i fem olika steg samt utrustad med Bluetooth. Med din Bluetooth telefon, 
surflatta eller dator kan du sköta upp till fyra Nova 10K lampor! Utrustad med den 
allra senaste 84W COB LED tekniken som ger ett jämnt, starkt vitt behagligt ljus 
både inne och ute. IP67 klassad och godkänd gör den helt damm och vattentät och 
klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid utan att skadas. Lampan blir 
aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. 5 meter lång 
gummikabel (2x0,75 mm² H05RN-F). Nova är extremt tålig och tillverkad i robust 
välvd kropp av formgjuten aluminium i tunn, elegant och kompakt konstruktion. 
Gummilist runt om för extra stötskydd. Utrustad med integrerat bärhandtag samt 
ställbart gummerat stöd i önskad vinkel. Lampan går även att hänga på vägg och 
sätta på stativ. Lyskraft på 10000 lumen och 16000 Lux@0,5 m. Diodens livslängd är 
minst 100.000 timmar. Bredd: 302 mm. Höjd: 298 mm. Djup: 102 mm. Vikt: 4 kg. 
Som tillbehör finns två olika justerbara tripoder från 0,7 - 3 meter där den ena är på 
hjul. Båda lämpar sig för både enkel och dubbelmontage där adaptern för 
dubbelmontage har artikelnummer 485308. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485444 
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Laddbar 
 

 

  

Scangrip Nova R är den lilla kraftfulla uppladdningsbara arbetsbelysningen för 
proffsen som ger dig obegränsade användningsområden tack vare sin flexibilitet, 
storlek, styrka och drifttid. Framtagen för den professionella användaren med höga 
krav på hållbarhet och prestanda. Utrustad med den allra senaste COB / LED 
tekniken som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. 
Dimningsbar i fem olika lägen ger en lystid på 1-12 timmar beroende på i vilket läge 
lampan är inställd i. Intelligent batteriindikator på baksidan som visar både nuvarande 
och resterande batteritid. Utrustad med inbyggd Powerbank med USB uttag att ladda 
din telefon/surfplatta med. IP67 klassad och godkänd gör den helt damm och 
vattentät och klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid utan att skadas. 
Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. Nova 
R är extremt tålig och tillverkad i robust välvd kropp av formgjuten aluminium i tunn, 
elegant och kompakt konstruktion. Gummilist runt om för extra stötskydd. Utrustad 
med magnetiskt ställbart gummerat stöd i önskad vinkel mellan 0 - 160° gör den 
perfekt att både fästa direkt på magnetiska föremål, hänga på vägg, ställa överallt 
eller använda på tripod / stativ. 1 meter USD kabel medföljer. Lyskraft på 150 - 1500 
lumen beroende på inställt läge (och 2000 Lux@50 cm). Diodens livslängd är minst 
100.000 timmar. Batteri 3,7V/6000 mAh Li-ion. Laddtid 4 timmar. Bredd: 163 mm. 
Höjd: 163 mm. Djup: 63 mm. Vikt: 0,7 kg. Som tillbehör finns beslag och justerbar 
tripod 1,35 - 3 meter för både enkel och dubbelmontage med artikelnummer 485431 
för tripoden och 485308 för dubbelmontage. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485439 
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Nät + Laddbara 

 

Scangrip nya uppladdningsbara arbetsbelysning Nova 3K C + R ger dig obegränsade 
användningsområden och tillfällen då den både är uppladdningsbar och nätdriven. 
Framtagen för den professionella användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda. 
Utrustad med den allra senaste 26W COB LED tekniken som ger ett jämnt, extra starkt vitt 
behagligt ljus både inne och ute. Dimningsbar i fem olika lägen. Lystid 1-14 timmar beroende 
på i vilket läge lampan är inställd i. Intelligent batteriindikator på baksidan som visar både 
nuvarande och resterande batteritid. IP67 klassad och godkänd gör den helt damm och 
vattentät och klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid utan att skadas. Lampan 
blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. 5 meter lång 
gummikabel (2x0,75 mm² H05RN-F). Nova är extremt tålig och tillverkad i robust välvd kropp 
av formgjuten aluminium i tunn, elegant och kompakt konstruktion. Gummilist runt om för 
extra stötskydd. Utrustad med integrerat bärhandtag samt ställbart gummerat stöd i önskad 
vinkel. Lampan går även att hänga på vägg och sätta på stativ. Lyskraft på 300/3000 lumen 
och 5000 Lux@50 cm). Diodens livslängd är minst 100.000 timmar. Batteri 11,1V/4400 mAh. 
Laddtid 2 timmar. Utgångsspänning 12,6V/2,4 A. Bredd: 220 mm. Höjd: 235 mm. Djup: 75 
mm. Vikt: 2,2 kg. Som tillbehör finns beslag och justerbar tripod 1,35 - 3 meter för både enkel 
och dubbelmontage med artikelnummer 485431 för tripoden och 485308 för dubbelmontage. 
Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485441 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Scangrip nya uppladdningsbara arbetsbelysning Nova 5K C + R ger dig obegränsade 
användningsområden och tillfällen då den både är uppladdningsbar och nätdriven. 
Framtagen för den professionella användaren med höga krav på hållbarhet och prestanda. 
Utrustad med den allra senaste 42W COB LED tekniken som ger ett jämnt, extra starkt vitt 
behagligt ljus både inne och ute.Dimringsbar i fem olika lägen.Lystid 1-14 timmar beroende 
på i vilket läge lampan är inställd i.Intelligent batteriindikator på baksidan som visar både 
nuvarande och resterande batteritid. IP67 klassad och godkänd gör den helt damm och 
vattentät och klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid utan att skadas. Lampan 
blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. 5 meter lång 
gummikabel (2x0,75 mm² H05RN-F). Nova är extremt tålig och tillverkad i robust välvd kropp 
av formgjuten aluminium i tunn, elegant och kompakt konstruktion. Gummilist runt om för 
extra stötskydd. Utrustad med integrerat bärhandtag samt ställbart gummerat stöd i önskad 
vinkel. Lampan går även att hänga på vägg och sätta på stativ. Lyskraft på 500/5000 lumen 
och 8000 Lux@50 cm). Diodens livslängd är minst 100.000 timmar. Batteri 11,1V/5200 mAh. 
Laddtid 2 timmar. Utgångsspänning 12,6V/4,3 A. Bredd: 220 mm. Höjd: 235 mm. Djup: 75 
mm. Vikt: 2,6 kg. Som tillbehör finns beslag och justerbar tripod 1,35 - 3 meter för både enkel 
och dubbelmontage med artikelnummer 485431 för tripoden och 485308 för dubbelmontage. 
Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485443 
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Tillbehör som passer alla Nova lampor 
 

 

Scangrip tripod i pulverlackerat stål till arbetsbelysning är justerbar mellan 1,35 - 3 
meter i höjd och försedd med tre infällbara ben där ett är justerbart för ojämnt 
underlag. Varje ben är fösedd med klammer för fixering av kabeln för ökad säkerhet. 
Som tillval finns beslag för dubbelmontage med artikelnummer 485308. Vikt: 6 kg. 
Max belastning 10 kg. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485431 

 

Scangrip tripod i pulverlackerat stål på hjul till arbetsbelysning är justerbar mellan 0,7 
- 1,9 meter i höjd och försedd med tre infällbara ben. Försedd med tre kraftiga hjul 
varav två är låsningsbara. Som tillval finns beslag för dubbelmontage med 
artikelnummer 485308. Vikt: 6 kg. Max belastning 10 kg. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485433 

 

 

Scangrip dubbelbeslag i pulverlackerat stål är avsedd att användas för 
dubbelmontage av samtliga nya arbetslampor från Nova och Vega serien att passa 
på tripod med artikelnummer 485431 eller 485433. Levereras i kartong.  

Artikelnummer: 485308 

 


