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DANE PRODUKTU
Źródło światła halogen

Obudowa latarki tworzywo sztuczne

Zasilanie akumulatorowe

Rodzaj ładowania 230V AC + 12V DC

Baza żarówki H4

Żarówka 12V/100W

Kolor obudowy żółty

Wodoszczelna bryzgoszczelna

Tworzywo soczewki szkło

Wymiary dł. 36,5 cm, średnica lustra 17,6 cm

Masa 4,8 kg

Siła światła 10 000 000 candeli

Czas świecenia do 50 min

DANE PRODUKTU
Model 9001LED

Zastosowania uniwersalne

Rodzaj produktu reflektor akumulatorowy

Źródło światła LED

Ilość LED 1

Obudowa latarki tworzywo sztuczne

Zasilanie akumulatorowe

Rodzaj ładowania 230V AC , 12V DC

Kolor obudowy czarny

Siła światła 90 lumenów

Czas świecenia 12h

Nowość w ofercie MacTronic. Szperacz 9001 LED ładowalny 230V AC 

i 12V DC. Moc światła do 90 lumenów. Długi czas świecenia do 12h. 

Rączka umożliwiająca również chwyt pistoletowy. Możliwość zawie-

szenia na ścianie. Trwała do 10.000 godzin świecenia super jasna dioda 

1 Watt LED. 2 tryby świecenia: 100% i 50%. Akumulator 2500mAh. 

Najjaśniejszy szperacz ładowalny marki MacTronic. Oślepiające 

światło skupione o zasięgu do kilku kilometrów. Możliwość wyboru 

dwóch poziomów mocy światła. Doskonałe narzędzie między inny-

mi do przeszukiwania terenu przez służby ochrony, straż graniczną, 

a także do użytku na dużych posiadłościach czy podczas samocho-

dowej wyprawy turystycznej. Można go używać zasilając bezpo-

średnio prądem 12V DC z gniazda zapalniczki. Dla wygody pasek 

do zawieszenia na ramieniu w komplecie.

Szperacz JML-2940

To rozwiązanie pomoże uniknąć kłopotów z transportem jakie mo-

gły występować przy tradycyjnych pachołkach. Niewielkie wymiary 

po złożeniu, pozwalają transportować je nawet w niewielkich samo-

chodach osobowych lub po prostu znacznie zaoszczędzić miejsce

w samochodach specjalistycznych. W miejsce 1 klasycznego pachoł-

ka 50 cm można umieścić w aucie 10 pachołków składanych!

Pachołek jest koloru pomarańczowego, jaskrawego przez co 

jest dobrze widoczny z dużych odległości. Dwa dookólne odblaski 

w górnej części poprawiają widoczność w trudnych warunkach lub 

nocą. W podstawie pachołka zastosowany jest obciążnik dla popra-

wienia jego stabilności na wietrze. 

Pachołek zawiera lampkę sygnalizacyjną montowaną na wierz-

chołku. Lampka jest diodowa (LED) i świeci światłem błyskowym. 

Osadzona na pachołku trzyma się bardzo solidnie. Wystarczają-

co widoczne światło w trudnych warunkach oświetleniowych lub

w nocy zapewnia dodatkową sygnalizację i zwiększa bezpieczeństwo 

Pachołek drogowy składany

WYKONANIE:
Podstawa: sztywny plastik, jednocześnie odporny na

przypadkowe pęknięcia wskutek urazów mechanicznych.

Stożek: gruby materiał nieprzemakalny typu brezent, nylon.

Wymiary rozłożonego
pachołka: 26x26x55 cm

Wymiary złożonego
pachołka:
podstawa 26x26 cm,

wysokość tylko 5 cm! 

uczestników ruchu drogowego. Zasilana jest 2 bateriami typu AAA 

(popularny „mały paluszek”). Baterie wystarczają na ok. 130-150 

godzin ciągłego świecenia. Wartość ta może być różna w zależności

o temperatury zewnętrznej. Alternatywnie można zastosować aku-

mulatorki AAA. 

Szperacz L-9001 LED

SWIATŁO, DŹWIĘK, ŁĄCZNOŚĆ
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