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Elartiklar
Elartiklar & belysning
Kabelvinda Anti twist
Kabelvinda med självstängande lock, 3 st schukouttag 230V/16A och belyst 
termosäkring. Vindan har en Anti twist-funktion, vilket innebär att uttagsde-
len är stationär. På så vis kan du dra ut ytterligare kabel när du har apparater 
och maskiner kopplade till vindan utan att kablarna trasslar ihop sig. Vindan 
är försedd med XYMM-kabel i oljebeständigt, mjukt och flexibelt material 
som är nötningståligt och fryståligt ner till -35ºC. Godkänd för utomhusbruk, 
IP44. Kabellängd 25 m.

Art nr Benämning
550626 Kabelvinda Anti twist

Kabelvinda Anti twist 
Kabelvinda med 4 st petskyddade schukouttag med termosäkring och 
självstängande lock. Vindan har fast nav/anti-twist, vilket gör att ytterligare 
kabel kan dras ut även när maskiner är kopplade till vindan utan att kablarna 
trasslar ihop sig. Godkänd för utomhusbruk, IP44.

Art nr  Benämning
852944  Kabelvinda Anti twist

Skarvkabel PUR
Skarvsladd, jordad med lock, PUR, högflexibel och extra slitstark. Halogenfri 
högflexibel väder- och oljebeständig PUR-kabel speciellt lämpad där kabeln 
utsätts för kraftig, nötande och slitande belastning. För användning i torra, 
fuktiga eller blöta miljöer, t ex industri och jordbruk. Lämplig för inkoppling av 
elverktyg, men även för flyttbara motorer eller maskiner på byggarbetsplat-
ser. För inom- och utomhusbruk. Kabeln är flexibel ner till -40ºC. Vid 
användning utomhus rekommenderas jordfelsbrytare. Skarvsladden är 
försedd med stickpropp och skarvuttag med självstängande lock. IP44.

Art nr Benämning
851625 Skarvkabel PUR 10 m
852691 Skarvkabel PUR 20 m

Grenuttag
3-vägs grenuttag med självstängande lock. Formgjutet för styrka och 
säkerhet. Kabel RDOE (H07RN-F). Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art nr Benämning
550627 Grenuttag

Stickpropp
Tillverkad i kraftig gummi och försedd med brytskydd. Godkänd för utom-
husbruk, IP44.

Art nr Benämning
550636 Stickpropp
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Elartiklar
Elartiklar & belysning
Skarvuttag
Skarvuttag med lock. Tillverkad i kraftig gummi och försedd med brytskydd. 
Godkänd för utomhusbruk, IP44.

Art nr Benämning
550637 Skarvuttag

Arbetsbelysning 72W
Arbetsplatsbelysning för hantverk, industri och verkstäder. Magnum Classic 
HF ger tack vare HF–don och ny reflektor ett mycket bra ljus. HF-donen gör 
också att rören får en bättre livslängd. Arbetslampan har miljövänliga 
lågenergirör som ger ett kallvitt, skuggfritt och behagligt ljus som inte 
bländar. Rören som är lätta att byta vid behov är utvecklade för att belysa 
större områden. Magnum Classic blir inte varm på utsidan och det finns 
därför ingen risk för brännskada. Lampan har justerbart handtag och 2 st 
230V–uttag på baksidan, drivs med 230V och har en 5 m H07RN-F 3G1,5–
kabel, jordad stickpropp. Magnum Classic HF är mycket slagtålig tack vare 
polykarbonatmaterialet och har dessutom en skyddande gummiram, 
samtliga delar är utbytbara. Lampan monteras lätt på ett stativ, alla Gelias 
stativ passar. Ljuskälla: PL-L 36W, sockel 2G11. Ljusfärg 840. IP54. 72W 
(2x36W) =500W glödljus, 7500 lumen. Mått: L: 495 mm, B: 285 mm, H: 110 
mm. Vikt 3,4 kg.

Art nr Benämning
701334 Arbetsbelysning 72W
701490 Kompaktlysrör 36W 840 2-stav

Arbetsbelysning LED 30W
Praktisk och flexibel arbetslampa med patenterad rem för flera monterings- 
möjligheter, justerbart fäste, ett eluttag på baksidan för extra strömanslutning 
samt en belyst strömbrytare som hjälper till att hitta ljuset i mörkret. Kan 
monteras på stativ. Arbetslampan är robust med sin gummibelagda stöt-
dämpande ram. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -25 °C till 
+40 °C. Livslängden för LED-ljuskällan är cirka 50 000 brinntimmar vilket 
motsvarar 5 dagar á 8 timmar i 20-25 år. Ljusflöde 2850 lm. Kabel 2 m 3x1,5 
mm H07RN-F. IP54.

Art nr Benämning
800364  Arbetsbelysning 30W

Arbetsbelysning LED 50W
Praktisk och flexibel arbetslampa med patenterad rem för flera monterings- 
möjligheter, justerbart fäste, två eluttag på baksidan för extra strömanslut-
ning samt en belyst strömbrytare som hjälper till att hitta ljuset i mörkret. Kan 
monteras på stativ. Arbetslampan är robust med sin gummibelagda stöt-
dämpande ram. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -25 °C till 
+40 °C. Livslängden för LED-ljuskällan är cirka 50 000 brinntimmar vilket 
motsvarar 5 dagar á 8 timmar i 20-25 år. Ljusflöde 4000 lm. Kabel 3 m 3x1,5 
mm H07RN-F. IP54. 

Art nr  Benämning
800366  Arbetsbelysning 50W
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Elartiklar & belysning
Arbetsbelysning LED 20W
Tunn, uppladdningsbar, tålig arbetsplatsbelysning med justerbart inbyggt 
stativ. Arbetslampan tar liten plats och kan lätt flyttas med bärhandtaget. 
Livslängd 25 000 brinntimmar. Laddningstid 6-7 timmar. Driftstid per 
uppladdning 2,5 timmar. 220-240 V, 50 Hz. IP44. Arbetslampan levereras 
med laddkabel till såväl 230 V samt bilens cigarettuttag. Ljusflöde 1300 lm. 
IP44. 

Art nr  Benämning
800298  Arbetsbelysning 20W

Arbetsbelysning Scangrip Nova 3K C+R
Arbetsbelysning som ger dig obegränsade användningsområden då den 
både är uppladdningsbar och nätdriven. 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. 
Nova är extremt tålig och tillverkad i robust välvd kropp av formgjuten 
aluminium. Lyskraft på 300/3000 lumen. Diodens livslängd är minst 100.000 
timmar. Laddtid 2 timmar, bil-laddare finns som tillbehör. Bredd: 220 mm, 
höjd: 235 mm, vikt 2,2 kg.

Art nr  Benämning
852968  Arbetsbelysning Scangrip Nova
800538 Bil-laddare till Scangrip Nova 3K

Stativ till Belysning
Stativet har en en praktisk och robust konstruktion och är ihopfällbart, vilket 
gör att det tar liten plats och är lätt att transportera. Topplattan är rak och 
passar de flesta av marknadens lampor.

Art nr Benämning
701335 Stativ till Belysning
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Stativ till Belysning
Ett starkt, stabilt och hållbart stativ som utformats för att ge ännu mer 
flexibilitet och bättre ljusfördelning till alla projekt och användningsområden. 
Lampan monteras direkt på stativet. Svetsat monteringslock av stål med 10 
mm gänga för att fästa lampan och pulverlackad yta. Hopvikbart och 
kompakt för enkel transport. Teleskopkonstruktion 1,3 – 3,1 meter. 

Art nr  Benämning
800365  Stativ till Belysning

Ficklampa Scangrip Flashpen LED
Ficklampa med steglöst justerbar lins (fokus) där ljuskäglan har en spridning 
mellan 15-70°. Liten och smidig pennlampa utrustad med den senaste LED 
tekniken med en 1 Watt REBEL diod som ger ett starkt naturligt ljus (som 
dagsljus) med en räckvidd på ca 30 meter. Tillverkad av svart anodiserad 
aluminium med gummerad tryckknapp i bakkant som även har blinkfunktion 
samt metallclips. IP 54 klassad och godkänd (vatten och dammskyddad). 
Lyskraft på 1100 lux - 80 lumen. Drivs av 2 st AAA batterier som medföljer 
och ger en lystid på 8 timmar. Längd: 140 mm. Tjocklek (vid lins): 16 mm. 
LED-diodens livslängd är upp till 100.000 timmar.

Art nr Benämning
701421 Ficklampa Scangrip Flashpen LED

Ficklampa Scangrip Flash LED 12V
Scangrip Flash 12V är en smart, smidig och kraftfull laddbar ficklampa i hög 
kvalitet Plugga bara in den direkt i 12V uttaget och slipp alla kablar, laddare 
och batterier. Tillverkad i anodiserad aluminium och utrustad med steglöst 
justerbar lins (fokus) där ljuskäglan har en spridning mellan 10 - 70°. Utrustad 
med den senaste LED tekniken med en 1 Watt High Power LED diod som ger 
ett starkt naturligt ljus. IP 30 klassad med en lyskraft på 130 lumen. Fallsäker 
från 1 meter. Längd: 105 mm, vikt  88 gram. Laddtid ca 2 timmar. LED 
diodens livslängd är upp till 100.000 timmar

Art nr  Benämning
800506  Ficklampa Scangrip Flash 12V

Universallampa LED
Liten och behändig uppladdningsbar universallampa. Dess storlek och form 
gör den enkel att hålla samt bekväm att ha i fickan. Kraftfull inbyggd magnet-
hållare på undersidan. Kan hängas i vridupphängningskroken. Lampan 
roterar 180° och ger kraftigt ljus från alla vinklar. Uppladdningsbar, ladd-
ningstid cirka 2,5 timmar. Batteriladdare input 100-240 V AC/50-60 Hz, 
output 5 V DC/1 A. Livslängd 50 000 brinntimmar. Ljusflöde 110 lm. Drifttid 
Steg 1 = 5 timmar, Steg 2 = 2,5 timmar. Temperaturområde -10°C till +40°C. 
IP20.

Art nr  Benämning
853091  Universallampa LED
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Pannlampa PELI 2750C LED 
Stark, kompakt pannlampa som ger upp till 193 lumen i belysnings-, 
blinknings- och lågljuslägen. 2750C bevarar också nattsikten med rött 
lysdiodsljus. Utformad med väderbeständigt hölje. Levereras med 3 st 
AAA-batterier.

Art nr Benämning
852537 Pannlampa PELI 2750C LED

Pannlampa Scangrip Sensor LED
Pannlampa med sensorteknik som gör det möjligt att sätta på och stänga av 
lampan med en enkel handrörelse i luften. Detta gör det lätt att använda 
lampan även med tjocka handskar eller smutsiga händer genom att helt 
eliminera beröring av lampan. Ljusstyrkan är ställbar mellan 50 och 100% för 
att ha rätt ljus vid rätt tillfälle och spara batteri. Ljusstrålen är steglöst ställbar 
mellan brett starkt ljus för nära arbeten till fokus med smalare ljuskägla med 
en räckvidd på upp till 40 meter. Ljusstrålen kan även justeras mellan 45 och 
25° och lamphuvudet är steglöst justerbart vilket ger optimal belysning för 
alla situationer. Med elastisk justerbart pannband där det övre bandet går att 
ta bort. Inbyggd mjuk skyddskudde för att undvika intryck på huden vid 
långvarig användning. IP 54 klassad och godkänd (vatten och dammskyd-
dad). Lyskraft på 1200 lux - 90 lumen. Drivs av 3 st AAA-batterier som 
medföljer och ger en lystid på 8 timmar. LED diodens livslängd är upp till 
100.000 timmar. Vikt 120g inkl batterier.

Art nr Benämning
701419 Pannlampa Scangrip Sensor LED

Pannlampa Scangrip Zone LED
Kraftfull laddbar pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. 
IP30 klassad med en kraftig 2W diod som ger ett brett, jämnt och starkt ovalt 
ljus där du slipper röra på huvudet för att lysa upp hela ytan. Ljusstyrkan är 
ställbar mellan 50 och 100% för att ha rätt ljus vid rätt tillfälle och spara 
batteri. Lyskraft på 60/120 lumen. 6/3 timmars lystid och 3 timmars laddtid. 
USB/micro USB kabel medföljer.

Art nr  Benämning
800505  Pannlampa Scangrip Zone
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Batteri Duracell+ AAA
Miljömärkt med Svanen. IEC-benämning LR03.

Art nr Benämning
550606 Batteri Duracell+ AAA

Batteri Duracell+ AA
Miljömärkt med Svanen. IEC-benämning LR6.

Art nr Benämning
550607 Batteri Duracell+ AA

Batteri Duracell+ 9V
IEC-benämning 6LR61.

Art nr Benämning
550608 Batteri Duracell+ 9V

Eltejp svart
Eltejp av mjuk PVC. Lägsta pålindningstemperatur -10°C. Användes vid 
elinstallationer, vid skarvning av kabel, rör osv. Bredd 19 mm, rullen innehål-
ler 20 m.

Art nr Benämning
701489 Eltejp svart

Buntband svart
Högkvalitativt UV-beständigt buntband som är framtaget för att klara 
långvarigt utomhusbruk. Buntbandet är tillverkat i nylon vilket är ett följsamt 
material. Levereras i påse om 100 st. Mått 200×4,8 mm.

Art nr Benämning
701488 Buntband svart


