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Latarki Guardsman z nakładkami do kierowania ruchem 

drogowym 
(nakładki nie stanowią wyposażenia standardowego) 

 
 

MX-132L-RC Latarka ładowalna BlacEye 
 

Nakładki sygnalizacyjne należy dokupić 
osobno.  

 
 
 
 

 
Latarka ładowalna wysokiej klasy zasilana diodą Cree Q5 LED o mocy światła 260 lumenów. Wykonana 
z aluminium. Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą przed upuszczeniem. Generuje światło 
skupione. Ma aż pięć trybów działania: trzy stałe:100% mocy, 50% mocy, 10% mocy, tryb pulsacyjny 
oraz SOS. Specjalna konstrukcja umożliwia zbicie szyby w sytuacji awaryjnej. W zestawie ładowarka i 
akumulator 
Dane produktu:  
Kod produktu: MX132L-RC 
Producent: MacTronic®® 
Zasilanie: akumulatorowe 
Zastosowanie: służby mundurowe 
Wodoszczelna: tak 
Źródło światła: Q5 Cree 
Siła światła: 260 lumenów 
Ilość LED: 1 
Obudowa: aluminium lotnicze 
Rodzaj produktu: latarka ładowalna 
Kolor obudowy: czarny 
Typ opakowania: pudełko 
Wymiary: dł:120 mm, średnica główki :34mm 
Rodzaj ładowania: 230 V AC 
Waga: 380.00 g 

 



 

 
 

MX-232L-RC - Latarka ładowalna Guardsman Explorer 
 

 
Nakładki sygnalizacyjne należy dokupić 

osobno.  
 

Latarka ładowalna Guardsman Explorer zaprojektowana dla wymagających użytkowników. Moc 
światła generowanego przez diodę CREE LED to 200 lumenów. Latarka pracuje w 3 trybach: 100% 
mocy, 30%, tryb stroboskopowy. Bardzo wytrzymała obudowa z aluminium lotniczego zapewnia 
długotrwałe użytkowanie. Odporność na wodę , smar, oleje i kurz. Posiada system światła 
awaryjnego - w trakcie ładowania, w wypadku braku zasilania zapalają się diody umieszczone w 
statywie ładującym. Każda latarka zaopatrzona w indywidualny numer seryjny. 
Dane produktu: 
kod produktu: MX232L-RC 
marka: MacTronic® 
seria: MX 
model: MX 232L-RC 
zastosowania: służby mundurowe 
rodzaj produktu: latarka ładowalna 
Ąródło światła: LED 
ilość LED: 1 
obudowa latarki: aluminium lotnicze 
zasilanie: akumulatorowe 
rodzaj ładowania: 230 V AC , 12V DC 
dostępność towaru: na stanie 
kolor obudowy: czarny 
wodoszczelna: tak 
kod kreskowy: 5907596105889 
typ opakowania: pudełko 
wymiary: 176mm x 58mm 
masa: 284 g 
siła światła: 200 lumenów 
czas świecenia: 2,5h/ 8h/ 15h 

 
 
 
 
 
 



 

MX-352L-RC Ładowalna latarka Guardsman  
 

 

 
 

Nakładki sygnalizacyjne należy dokupić 
osobno.  

 
 

 
Ładowalna latarka aluminiowa z super nowoczesną oryginalną diodą CREE P4 o mocy 130lm. Trzy tryby 
świecenia: 100%, 30%, stroboskop. Posiada funkcję fokus. Trwałość zapewnia nietłukąca się soczewka 
poliwęglanowa oraz mocna obudowa z aluminium lotniczego, wodoodporna, z atestem IP56. Akumulator 
Niklowo-Wodorkowy (Ni-Mh) 5x0,5D/6V/3200mAh, ładowarki 230V i 12V w komplecie. Akcesoria: nakładki 
sygnalizacyjne, uchwyt do pasa. 

Dane produktu: 
kod produktu: MX352L-RC 
marka: MacTronic® 
seria: MacTronic® 
model: Extreme CREE LED 
zastosowania: Uniwersalna, Służby mundurowe 
rodzaj produktu: Latarka ładowalna 
Ąródło światła: LED CREE XR-E P4 
ilość LED: 1 
obudowa latarki: aluminium lotnicze 
zasilanie: akumulatorowe 
rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC 
dostępność towaru: w stałej ofercie 
kolor obudowy: czarny 
wodoszczelna: tak 
kod kreskowy: 5907596105520 
typ opakowania: pudełko 
tworzywo soczewki: poliwęglan 
wymiary: dł. 30,8cm, średnica głowicy: 57,8mm, średnica korpusu: 40,0mm 
masa: 840g 
siła światła: 130lm 
numer atestu: IP56 
czas świecenia: 100% mocy - 5h, 30% mocy - 15h, stroboskop - 24 

 

 



 

 
 

MX-252 L Latarka Guardsman Expert 2D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakładki sygnalizacyjne należy dokupić osobno.  
 

 
 
Latarka z super jasna biała diodą CREE Q3 LED amerykańskiej produkcji emitującą światło o natężeniu aż 
170  lumenów. Posiada 5 trybów świecenia: 100% mocy, 50% mocy, 10 % mocy, tryb stroboskopowy oraz 
SOS. Niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne, dzięki zastosowaniu obudowy a z aluminium 
lotniczego. Dożywotnia gwarancja na korpus latarki. Latarka jest wodoodporna oraz posiada nietłukące 
się soczewki. Dzięki żłobieniom na korpusie nie toczy się. Zasilana 2 bateriami R20/D 
Dane produktu: 
kod produktu: MX252L 
marka: MacTronic® 
model: MX252L 
rodzaj produktu: latarka bateryjna 
Ąródło światła: LED 
ilość LED: 1 
obudowa latarki: aluminium lotnicze 
zasilanie: bateryjne 
rodzaj baterii: R20/D 
ilość baterii: 2 
dostępność towaru: tak 
kolor obudowy: czarny 
wodoszczelna: tak 
typ opakowania: blistr 
wymiary: długosć:263 mm, średnica główki 57mm 
masa: 429g 
siła światła: 170 lumenów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MX-352L  Latarka Guardsman Expert 3D 
 

 
 
Nakładki sygnalizacyjne należy dokupić 

osobno.  
 

 
Latarka z super jasna biała diodą CREE Q3 LED amerykańskiej produkcji emitującą światło o natężeniu aż 
245  lumenów. Posiada 5 trybów świecenia: 100% mocy, 50% mocy, 10 % mocy, tryb stroboskopowy oraz 
SOS. Niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne, dzięki zastosowaniu obudowy a z aluminium 
lotniczego. Dożywotnia gwarancja na korpus latarki. Latarka jest wodoodporna oraz posiada nietłukące 
się soczewki. Dzięki żłobieniom na korpusie nie toczy się. Zasilana 3 bateriami R20/D  

Dane produktu: 
kod produktu: MX352L 
marka: MacTronic® 
seria: MX 
model: MX352L 
rodzaj produktu: latarka bateryjna 
Źródło światła: LED 
ilość LED: 1 
obudowa latarki: aluminium lotnicze 
zasilanie: bateryjne 
rodzaj baterii: R20/D 
ilość baterii: 3 
dostępność towaru: tak 
kolor obudowy: czarny 
wodoszczelna: tak 
typ opakowania: blistr 
wymiary: długość 323 mm, średnica główki 57 mm 
masa: 429 
siła światła: 245 lumenów 

 
 
 


