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UMA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PARA TODAS AS BATERIAS

Compatível com  BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL 

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP   ON - WÜRTH



JUST CONNECT

Compatível com

Uma solução de iluminação para todas as baterias

Com a nova série SCANGRIP CONNECT, criamos uma gama de luzes de trabalho 
híbridas e inovadoras compatíveis com todas as principais marcas de ferramentas 
elétricas - uma excelente solução de iluminação nunca vista antes! 

Conectamos o mundo das baterias de ferramentas elétricas e das luzes de 
trabalho profissionais, proporcionando total liberdade para usar uma luz de 
trabalho SCANGRIP, independentemente da preferência da marca da bateria.

Compatível com  BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL 

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP   ON - WÜRTH
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JUST CONNECT
Linha de produtos SCANGRIP CONNECT

Desenhado por nós. Fabricado por nós.

Série NOVA CONNECTO conceito CONNECT

Série VEGA CONNECT Série AREA CONNECT

TOWER 5 CONNECT SUPORTES e SUSPENSÕES

Especificações técnicas

Compatível com  BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL 

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP   ON - WÜRTH
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JUST CONNECT

Com o conceito exclusivo SCANGRIP CONNECT, você tem total liberdade para escolher a luz de 
trabalho SCANGRIP que se adapta às suas necessidades, independentemente da preferência da marca.

Um novo CONECTOR inteligente inventado foi projetado para cada marca de ferramenta elétrica. 
Basta montar o CONECTOR na luz de trabalho, conectar a sua bateria e estará pronto para trabalhar. 
Um SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA protege a bateria e evita a descarga total.

A linha SCANGRIP CONNECT consiste em 8 luzes de trabalho com a mais recente tecnologia COB LED, 
design extremamente flexível e alta durabilidade projetada para o utilizador profissional exigente. 
Uma solução de iluminação inovadora nunca vista antes!

Uma solução de iluminação para todas as baterias
// A SCANGRIP tem o orgulho de apresentar uma gama completa de 
luzes de trabalho excelentes e únicas, compatíveis com todas as bate-
rias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas em todo o 
mundo. 

• Luzes de trabalho compatíveis com baterias 
de 18V de todas as principais marcas de 
ferramentas elétricas

• Conector inteligente com 
SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA

• Iluminação extremamente potente e alta 
durabilidade

Uma solução de iluminação 
para todas as baterias de 18V 
com o CONECTOR SCANGRIP
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JUST CONNECT

// Liberdade máxima  
A linha SCANGRIP CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS e todas as outras 
baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas. Como algo único, também oferece-
mos a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP, que pode ser usada para alimentação direta, fornecendo 
disponibilidade ilimitada à luz.
Com suportes e suspensões disponíveis, as luzes de trabalho podem ser colocadas em qualquer lugar 
em que você precise de iluminação eficiente, oferecendo total flexibilidade no local de trabalho.

Use a sua bateria de 18V para luzes de trabalho 
SCANGRIP CONNECT 

Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

CONECTOR A sua bateria de 18V

Uma bateria de reserva integrada 
impede-o de ficar sem luz em qualquer altura

Converta a sua luz de trabalho 
SCANGRIP CONNECT num modelo com fio, 

usando a FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Aplica-se à NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT e AREA 10 CONNECT

 Compatible con METABO/CAS sistema de baterías
Para Metabo/CAS não é necessário conector
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JUST CONNECT

BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET 
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SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA

• Proteção contra descarga 
total automática 

• Proteção contra sobrecarga

• Monitorização de temperatura

• Certificado pela TÜV Rheinland

Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

Digitalize o código QR para 
ver o relatório de teste da 
TÜV Rheinland 

Um SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA protege a 
bateria e torna-a segura de usar. O sistema de segurança 
possui uma proteção contra descarga total automática 
proteção contra sobrecarga e monitorização de tempe-
ratura, o que significa que pode usar a sua bateria de 18V 
repetidamente sem que a mesma seja danificada.
 
Os CONECTORES SCANGRIP são certificados pela TÜV 
Rheinland. Cada CONECTOR é vendido com números de 
artigo separados e concebido individualmente para se 
adaptar a cada marca de ferramenta elétrica.

CONECTOR INTELIGENTE
// A SCANGRIP desenvolveu um CONECTOR exclusivo para cada 
marca de ferramenta elétrica individual que se encaixa em baterias 
de 18V. Basta montar o CONECTOR na luz de trabalho, conectar a sua 
bateria e estará pronto para trabalhar.
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JUST CONNECT
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Uma solução de iluminação para todas as baterias
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// Poderosa luz de trabalho compacta e completa projetada para 
o utilizador profissional. 

NOVA 2 CONNECT – holofote  
compacto portátil de 2000 lúmens

• Design ultra-fino e compacto

• Iluminação extremamente potente, até 2000 lúmen

• Luz regulável em 5 níveis

• Ligação USB integrada

BATERIA CAS 
12V 4,0 Ah 
03.6120

BATERIA CAS 
18V 5,2 Ah 
03,6121

CARREGADOR CAS  
03.6122

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES 
E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS 
SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP 
para a sua bateria de 18V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C                              
BOSCH VERDE - 03.6141C                             
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                

Acessórios

FONTE DE ENERGIA 
03.6123C
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NOVA 2 CONNECT – holofote  
compacto portátil de 2000 lúmens

// Luz de trabalho portátil  
NOVA 2 CONNECT possui a mais recente tecnologia COB LED de alto desem-
penho e fornece até 2000 lúmens. A função de ajuste da luz integrada permite 
ajustar a luz em cinco passos diferentes de acordo com a tarefa de trabalho.
É também fornecido com visor para a capacidade da bateria e nível de saída de 
lúmen.
 
O NOVA 2 CONNECT é compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 
12V 4,0 Ah - 18V 5,2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas 
de ferramentas elétricas usando o CONECTOR SCANGRIP.  Além disso, a FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta, fornecendo 
disponibilidade ilimitada de luz.
 
Devido ao suporte flexível e ao gancho embutido, o NOVA 2 CONNECT pode ser 
colocado em diferentes posições para obter o ângulo de iluminação desejado.
 

A caixa é feita de alumínio fundido resistente a 
golpes, choques e vibrações. A construção durável 
torna o NOVA 2 CONNECT perfeito para o ambiente 
de trabalho exigente e difícil.
 
Como uma nova função, a NOVA R tem uma saída 
USB integrada para carregar aparelhos móveis.

Use o CONECTOR SCANGRIP para 
conectar a sua bateria de 18V na 
lâmpada NOVA 2 CONNECT

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 para alimentação direta

Luz de trabalho que
fornece até 2000 lúmenes 

Luz regulável em 5 níveis

Gancho integrado para 
posicionamento flexível

JUST CONNECT
Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

NOVA 2 CONNECT 
€ 89,90 
03.6100C 
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NOVA CONNECT – Alta eficiência e 
holofotes LED COB poderosos
// Os holofotes NOVA CONNECT extremamente resistentes 
fornecem iluminação poderosa e possuem controlo de luz 
BLUETOOTH para maior eficiência no trabalho. 

• Luzes de trabalho poderosas de até 10.000 lúmen

• Funcionalidade de bateria de reserva integrada

• Longo tempo de funcionamento

• Extremamente durável com alto IP (IP65)

• BLUETOOTH aplicação de controlo de luz

BATERIA CAS 
12V 4,0 Ah 
03.6120

BATERIA CAS 
18V 5,2 Ah 
03,6121

CARREGADOR CAS  
03.6122

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES 
E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS 
SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP 
para a sua bateria de 18V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C                              
BOSCH VERDE - 03.6141C                             
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                

Acessórios

FONTE DE ENERGIA 
03.6123C
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 // Porta USB integrada

Luz de trabalho com BLUETOOTH, 
fornecendo até 10000 lúmen

Luz de trabalho com BLUETOOTH, 
fornecendo até 4000 lúmen

// Disponibilidade ilimitada para iluminar  
Os extremamente potentes NOVA 4 CONNECT e NOVA 10 CONNECT fornecem 
até 4000 lúmen e 10000 lúmen, respetivamente, e são compatíveis com o sistema 
de bateria METABO/CAS 12V 4.0 Ah - 18V 5,2 Ah e todas as outras baterias de 18V 
das principais marcas de ferramentas elétricas usando o CONECTOR SCANGRIP. 
Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, 
fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.
 
Eles são projetados com um display para a capacidade da bateria e o nível de saída 
do lúmen, e fornecidos com uma porta USB integrada. As luzes de trabalho tam-
bém são fornecidos com uma função de backup de bateria integrada, garantindo 
tempo extra de operação para concluir o trabalho.
 
As luzes de trabalho NOVA CONNECT são extremamente resistentes e à prova de 
água (IP65). O design é elegante, com uma asa de transporte e um suporte para 
posicionamento flexível e montagem direta no TRIPÉ SCANGRIP.
 

// Controlo de luz BLUETOOTH  
Com o aplicativo de controlo de luz BLUETOOTH fácil de usar, tem uma possibi-
lidade extra de ligar/desligar e controlar até quatro luzes de trabalho através de 
um dispositivo móvel.  A função de regulação (dimmer) integrada permite ajustar 
a saída de luz em cinco níveis diferentes. Esta função poupa tempo de operação 
manual, e aumenta a eficiência no trabalho diariamente.

Compatível com o iPhone 5 ou superior/Android 5,0 ou 
superior. Aceda a iTunes App Store, para fazer o down-
load da aplicação ou faça-o a partir de scangrip.com

Asa de transporte 
conveniente e embutida 

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
para alimentação direta

Use o CONECTOR SCANGRIP para 
conectar a sua bateria de 18V na  
âmpada NOVA 2 CONNECT

JUST CONNECT
Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

•   Regulador de luz com intensidade 
     de 5 níveis entre 10%-100%

•   Ligar/desligar, controlar bateria

•   Função de controlo de grupos, 
     até 4 luzes

•   Atribuir um código PIN

BLUETOOTH – aplicação de controlo de luz

NOVA 4 CONNECT 
€ 169,90 
03.6101C

NOVA 10 CONNECT 
€ 269,90 
03.6102C
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VEGA CONNECT – Holofotes LED 
potentes e uniformes
//A iluminação das luzes de trabalho VEGA CONNECT fornece uma 
luz difusa e agradável, não ofuscante e uniforme com uma grande 
dispersão, perfeita para qualquer tipo de trabalho.

• Luz difusa, não ofuscante até 4000 lúmen

• Portátil graças ao seu design compacto e peso baixo 

• Feito de um material plástico altamente resistente 
a choques

• Elevada proteção IP54

BATERIA CAS 
18V 5,2 Ah 
03,6121

CARREGADOR CAS  
03.6122

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES 
E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS 
SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP 
para a sua bateria de 18V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C                              
BOSCH VERDE - 03.6141C                             
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                

Acessórios

FONTE DE ENERGIA 
03.6123C
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//  Luz LED poderosa e difusa  
Os potentes VEGA 2 CONNECT e VEGA 4 CONNECT fornecem até 2000 lúmen e 4000 lúmen, 
respetivamente.  Os poderosos LEDs fornecem uma luz de trabalho difusa e agradável, não 
ofuscante e uniforme, com uma grande dispersão, perfeita para trabalhos de pintura e instalação. 
Possui saída de luz de 2 níveis (50-100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa 
de trabalho.
Os holofotes são compatíveis com o sistema de baterias METABO/CAS 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas, utilizando o SCANGRIP 
CONNECTOR. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, 
fornecendo disponibilidade ilimitada de luz. 
 

// Alta flexibilidade e durabilidade  
Os projetores VEGA CONNECT vêm com uma pega de transporte integrada e um suporte para 
montagem de tripé, o que torna muito conveniente e fácil posicionar a luz onde. 
é necessária.
 
A carcaça robusta é feita de um material plástico altamente resistente a choques, perfeito para 
o ambiente de trabalho. Também é à prova de água (IP54). Como os LEDs não produzem muito 
calor, não há risco de incêndio ao usar o holofote.

Luz de trabalho que 
fornece até 2000 lúmen

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO  
para alimentação direta

Luz de trabalho que 
fornece até 4000 lúmen

Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua 
bateria de 18V na lâmpada NOVA 2 CONNECT

JUST CONNECT
Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

VEGA 4 CONNECT 
€ 119,90 
03.6104C

VEGA 2 CONNECT 
€ 74,90 
03.6106C
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AREA 10 CONNECT - luz de trabalho 
360º de alta eficiência de 10.000 lúmen
// Luz de trabalho compacta e portátil com muitas aplicações. Com 
uma luz difusa e uniforme, é ideal para utilizadores profissionais que 
necessitam de uma iluminação potente e eficaz de todo o local de 
trabalho.

• Luz difusa, não ofuscante até 10,000 lúmen

• Portátil graças ao seu design compacto 
e peso baixo 

• Elevado IP65

• BLUETOOTH aplicação de controlo de luz

BATERIA CAS 
12V 4,0 Ah 
03.6120

BATERIA CAS 
18V 5,2 Ah 
03,6121

CARREGADOR CAS  
03.6122

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES 
E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS 
SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP 
para a sua bateria de 18V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C                              
BOSCH VERDE - 03.6141C                             
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                

Acessórios

FONTE DE ENERGIA 
03.6123C
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// Iluminação potente de toda a área de trabalho   
AREA 10 CONNECT oferece uma luz de trabalho difusa e não ofuscante, com uma 
grande dispersão. Pode alternar entre uma iluminação de 360° e 180° conforme 
a tarefa a executar, e ajustar a intensidade da luz em cinco níveis diferentes com 
a função de regulação de luz integrada. O desenho compacto com uma pega de 
transporte torna a AREA 10 CONNECT extremamente útil e fácil de deslocar. Tam-
bém é fornecida com um gancho para oferecer posicionamento flexível, e pode ser 
montada diretamente no tripé SCANGRIP TRIPOD.

// Alta flexibilidade e longo tempo de funcionamento   
O NOVA 10 CONNECT é compatível com o sistema de bateria 
METABO/CAS 12V 4,0 Ah - 18V 5,2 Ah e todas as outras baterias de 18V das 
principais marcas de ferramentas elétricas usando o CONECTOR SCANGRIP 
 Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, 
fornecendo disponibilidade ilimitada de luz. O AREA 10 CONNECT também possui 
uma bateria de reserva interna que garante 50 minutos extra a 1000 lúmen.

// Controlo de luz BLUETOOTH  
Com o controlo de luz BLUETOOTH integrado, é possível ligar/desligar a luz de 
trabalho e ajustar a saída de luz através de um dispositivo móvel, economizando 
tempo de operação manual e aumentando a eficiência do trabalho diariamente.

Ligação USB integrada

Gancho integrado para posi-
cionamento flexível

Compatível com o iPhone 5 ou superior/Android 
5,0 ou superior. Aceda a iTunes App Store, para 
fazer o download da aplicação ou faça-o a partir de 
scangrip.com

Use o CONECTOR SCANGRIP para 
conectar a sua bateria de 18V na luz 
de trabalho AREA 10 CONNECT

Luz de trabalho de 360° com BLUETOOTH 
fornecendo até 10000 lúmen

Use a FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO para 
alimentação direta

JUST CONNECT
Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

•   Regulador de luz com intensidade 
     de 5 níveis entre 10%-100%

•   Alternar entre iluminação de  
     360° e 180°

•   Ligar/desligar, verificar bateria

•  Função de controlo de grupos, 
     até 4 luzes

•   Atribuir código PIN

BLUETOOTH – aplicação de 
controlo de luz

AREA 10 CONNECT 
€  269,90 
03.6103 C
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O AREA 6 CONNECT - luz de trabalho 
360º de alta eficiência de 6000 lúmen
// Luz de trabalho LED de alto desempenho de 360° com luz potente 
e difusa para qualquer tipo de reparo, pintura ou construção. 

• Uma iluminação potente, difusa e não ofuscante

• Saída de luz de 2 níveis (50-100%)

• Design compacto e leve

BATERIA CAS 
18V 5,2 Ah 
03,6121

CARREGADOR CAS  
03.6122

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES 
E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS 
SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP 
para a sua bateria de 18V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C                              
BOSCH VERDE - 03.6141C                             
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                

Acessórios

FONTE DE ENERGIA 
03.6123C
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PATENT
EU DESIGN

4070035
PATENT
EU DESIGN

4070035

Use o CONECTOR SCANGRIP para 
conectar a sua bateria de 18V na 
lâmpada AREA 6 CONNECT

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
para alimentação direta

Cinta de nylon forte integrada 
com gancho para suspensão.

// Poderosa iluminação de 360° da área de trabalho  
 A AREA 6 CONNECT é uma luz de trabalho básica real que fornece uma luz 
difusa e agradável e não ofuscante até 6000 lúmen. Possui saída de luz de 2 
níveis (50-100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de 
trabalho. 
 
O AREA 6 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO / CAS 
18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferra-
mentas eléctricas, utilizando o SCANGRIP CONNECTOR. Além disso, a FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponi-
bilidade ilimitada de luz. 

// Posicionamento flexível  
 Devido ao design compacto e leve, o AREA 6 CONNECT é portátil e fácil de 
transportar. Também é fornecida com um gancho para oferecer posicionamento 
flexível, e pode ser montada diretamente no tripé SCANGRIP TRIPOD.

JUST CONNECT
Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

AREA 6 CONNECT 
€ 169,90
03.6108C

Luz de trabalho que fornece até 6000 lúmen
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TOWER 5 CONNECT - Projetor de 
5000 lúmens com tripé integrado
// Com dois holofotes embutidos, o TOWER 5 CONNECT é ideal 
para o usuário profissional que precisa de energia e eficiência na 
iluminação do local de trabalho.

• Tripé integrado com dois holofotes 
integrados que fornecem até 5000 lúmen

• Projetores flexíveis e giratórios de 360°

• Sistema QUICK-FOLD

• Design compacto e leve

BATERIA CAS 
18V 5,2 Ah 
03,6121

CARREGADOR CAS  
03.6122

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES 
E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS 
SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP 
para a sua bateria de 18V

BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C                              
BOSCH VERDE - 03.6141C                             
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                

Acessórios

FONTE DE ENERGIA 
03.6123C
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• Tripé integrado com dois holofotes 
integrados que fornecem até 5000 lúmen

• Projetores flexíveis e giratórios de 360°

• Sistema QUICK-FOLD

• Design compacto e leve

// Alta flexibilidade  
Com holofotes flexíveis e rotativos a 360°, as luzes podem ser posicionadas em 
qualquer direção para obter o ângulo de iluminação desejado, proporcionando 
condições de iluminação perfeitas para trabalhos de pintura e instalação. O TOWER 5 
CONNECT é extensível até 2 metros e possui saída de luz de 2 níveis (50-100%), o que 
torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.
 
O TOWER 5 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS 
18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas 
elétricas utilizando o SCANGRIP CONNECTOR. Além disso, a FONTE DE ALIMEN-
TAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade 
ilimitada de luz.   

// Design fino e leve  
O TOWER 5 CONNECT é a luz de trabalho móvel ideal. Com um sistema QUICK-FOLD, é 
rápido abrir o tripé em apenas alguns segundos e dobrar novamente quando o trabalho 
estiver concluído. 
 
Na posição dobrada, o TOWER 5 CONNECT é compacto e projetado para transporte 
com uma mão com a pega de transporte integrada. O design robusto e fino e o baixo 
peso de apenas 5,2 kg tornam o TOWER 5 CONNECT adaptado para transportar na par-
te de trás do carro e conveniente para transportar de um local de trabalho para o outro. 

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
para alimentação direta

Flexibilidade 360º

ø800 mm

1,
2 

m
 - 

2 
m

Use o CONECTOR SCANGRIP 
para conectar a sua bateria de 
18V na lâmpada TOWER 5 CONNECT

892 mm

JUST CONNECT
Adicione o conector correspon-
dente à sua bateria de 18V 

Holofote com tripé incorporado 
que fornece até 5000 lúmen

TOWER  5 CONNECT 
€ 229,90 
03.6105C

19



0,
78

 m

At
é 

2m
At

é 
3m

// Tripé com alta estabilidade  
O SCANGRIP TRIPOD é indispensável para obter um posicionamento 
estacionário da luz de trabalho, para iluminar uma zona de trabalho 
específica.  O SCANGRIP TRIPOD é extensível, de 1,35m até 3m, o 
que oferece uma flexibilidade total para posicionar a luz na altura que 
precisa. 
 
A construção estável do SCANGRIP TRIPOD faz com que seja sempre 
seguro, mesmo quando está totalmente aberto. É fornecido com pontos 
de ancoragem que oferecem uma oportunidade de estabilidade extra se o 
tripé for exposto a vento forte ou parado numa superfície irregular. Para 
aumentar a segurança quando em uso, o cabo da lâmpada pode ser fixado 
nos clipes de segurança colocados em cada perna separada.

SUPORTE DUPLO não aplicável.

  
Com seu design leve e extremamente prático, o SCANGRIP TRIPOD 2M 
é indispensável para o posicionamento estacionário da luz de trabalho 

para iluminação de uma área de trabalho 
específica. O tripé é extensível de 0,9 
metros até 2 metros, o que lhe dá total 
flexibilidade para posicionar a luz na altura 
solicitada. Quando montada no tripé, a luz 
pode ser inclinada para fornecer o ângulo 
de feixe ideal.

Com um design compacto e função QUICK 
RELEASE, é fácil e conveniente transpor-
tar o tripé e montá-lo onde a iluminação é 

necessária. O tripé é extremamente durável e pode ser aplicado para 
uso interno e externo. A construção estável torna-o seguro mesmo 
quando totalmente estendido. É feito de alumínio pintado de preto.

// TRIPÉ leve com função QUICK RELEASE

SUPORTES  e  SUSPENSÕES
// Projetado para montagem direta das luzes de trabalho NOVA CONNECT, 
AREA CONNECT e VEGA CONNECT. Feito de aço durável e resistente, com 
revestimento eletrostático, para uso no interior e exterior

Função QUICK RELEASE

Leve 
Fácil de transportar

2.1 kg
Carga máxima 5 kg

Tampa de fixação de 
aço soldado com rosca 
de 10mm

Sistema de bloqueio de 360° 
para uma aderência firme  

NOVO

SCANGRIP TRIPOD 2M 
€ 79,90 
03.5685

SCANGRIP TRIPOD 3M 
€ 109,90 
03.5431
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 POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

 POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

POSITIONING
ON  SCAFFOLDING 

 POSITIONING IN HEIGHT 
SINGLE OR DUAL 

 POSITIONING IN HEIGHT 
SINGLE OR DUAL 

Ilumina toda a área de trabalho, mesmo no canto mais escuro, e 
suaviza a luz evitando sombras fortes. Minimiza reflexos e luz forte 
e fornece luz de trabalho não ofuscante. Montagem fácil e segura 

com ímanes fortes

SUPORTES  e  SUSPENSÕES

2.1 kg
Carga máxima 5 kg

Para posicionamento flexível em 
andaimes ou qualquer objeto redondo 
ø40-50 mm

Suporte duplo para posicionamento de duas 
lâmpadas em TRIPOD ou WHEELSTAND 

// Suporte de rodas para posicionamento móvel  
O SCANGRIP WHEEL STAND facilita a movimentação da luz para onde 
precisa e, ao mesmo tempo, evita o levantamento incómodo e pesado 
de um local de trabalho para o outro. É atualizado com uma nova base 
que é equipada com 5 rodas para maior segurança e estabilidade e fácil 
manobrabilidade. 
 
Como um recurso adicional, agora vem com um suporte flexível que 
permite posicionar facilmente uma segunda luz de trabalho para iluminar 
por baixo. O suporte de montagem extra é ajustável em altura e oferece 
total flexibilidade para posicionar a luz na altura ideal.  
A construção estável do SCANGRIP TRIPOD faz com que seja sempre 
seguro, mesmo quando está totalmente aberto. É fornecido com pontos 
de ancoragem que oferecem uma oportunidade de estabilidade extra 
se o tripé for exposto a vento forte ou parado numa superfície irregular. 
Para aumentar a segurança ainda mais durante a utilização, o cabo da luz 
pode ser fixo nos clips de segurança em cada perna.

Para um posicionamento flexível da 
luz de trabalho NOVA 4 CONNECT em qualquer 
superfície magnética

Para um posicionamento flexível da 
luz de trabalho NOVA 10 CONNECT em 
qualquer superfície magnética

OSCANGRIP DIFFUSER proporciona uma 
grande dispersão e espalha a luz

Adapta-se ao NOVA 10 CONNECTAdapta-se ao NOVA 4 CONNECT

// Suspensões para posicionamento flexível

At
é 

1,
9 

m
SUPORTE DE ANDAIME 
€ 29,90 
03.5341

SUPORTE DUPLO 
€ 24,90 
03.5308

SUPORTE MAGNÉTICO 
€ 29,90 
03.5390

SUPORTE MAGNÉTICO - Grande 
€ 49,90 
03.5391

SCANGRIP DIFFUSER 
€ 9,90
03.5750

SCANGRIP DIFFUSER - Grande 
€ 14,90
03.5751

WHEEL STAND 
€ 139,90 
03.5682
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BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET 

 HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP  ON - WÜRTH

E
S

P
E

C
IF

IC
A

Ç
Õ

E
S

 T
É

C
N

IC
A

S

NOVA 2 CONNECT NOVA 4 CONNECT NOVA 10 CONNECT

Número do artigo 03.6100C 03.6101C 03.6102C

Fonte de luz COB LED de alta eficiência COB LED de alta eficiência COB LED de alta eficiência

Performance LED, lúmen/W 165 160 165

Fluxo luminoso, lúmen 200-2000 400-4000 1000-10000

Iluminância, lux@0.5 m 300-3000 600-6000 1600-16000

Potência de luz ajustável 5 níveis 5 níveis 5 níveis

Ângulo do feixe 110° 110° 110°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Tempo de funcionamento com máx. lumens, h 2,5 @12V 4,0 Ah bateria 
5,75 @18V 5,2 Ah bateria

 1,5 @12V 4,0 Ah bateria 
 3 @18V 5,2 Ah bateria 

 0,5 @12V 4,0 Ah bateria 
 1,25 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de funcionamento com mín. lumens, h  27 @12V 4,0 Ah bateria 
 58 @18V 5,2 Ah bateria

14 @12V 4,0 Ah bateria 
 31 @18V 5,2 Ah bateria

5,5 @12V 4,0 Ah bateria 
12 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de operação: bateria de reserva, h - 2,5 @10% /400 lm 1 @10%/1000 lm

Pilhas

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

12V 4.0 Ah -18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

12V 4.0 Ah -18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

12V 4.0 Ah -18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Classe de proteção IP30 IP65 
IP54 com tampa da bateria

IP65
IP54 com tampa da bateria

Proteção contra impacto IK07 IK07 IK07

Resistência a impactos 1 m 1 m 1 m

Tensão de entrada do carregador - - -

Consumo de energia Máx. 16 W Máx. 30 W Máx. 75 W

Bateria incluída Não Não Não

Carregador incluído Não Não Não

Fonte de alimentação Incluída Não Não Não

Temperatura -10° a +40°C -10° a +40°C -10° a +40°C

Dimensões 161 x 164 x 78 mm 263x230x119mm 304 x 292 x 131 mm

Peso líquido 720 g 2,35 kg 3,72 kg

Preço € 89,90 € 169,90 € 269,90

Série NOVA CONNECT
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BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET 

 HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP  ON - WÜRTH
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VEGA 2 CONNECT NOVA 4 CONNECT

Número do artigo 03.6106C 03.6104C

Fonte de luz 60 LEDs 105 LEDs

Performance LED, lúmen/W 189 189

Fluxo luminoso, lúmen 1000/2000 (nível 1/2) 2000/4000 (nível 1/2)

Iluminância, lux@0.5 m 1500/3000 (etapa 1/2) 3000/ 6000 (etapa 1/2)

Potência de luz ajustável 2 níveis 2 níveis

Ângulo do feixe 100° 100°

CRI Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K

Tempo de funcionamento com máx. lumens, h 4.5 @18V 5,2 Ah bateria 2.25 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de funcionamento com mín. lumens, h 9 @18V 5,2 Ah bateria 4.5 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de operação: bateria de reserva, h - -

Bateria

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Classe de proteção IP54 com fonte de alimentação  
IP30 com bateria

IP54 com fonte de alimentação 
IP30 com bateria

Proteção contra impacto IK06 IK07

Resistência a impactos 1 m 1 m

Tensão de entrada do carregador - -

Consumo de energia Máx 20W Máx. 40 W

Bateria incluída Não Não

Carregador incluído Não Não

Fonte de alimentação Incluída Não Não

Temperatura -10° a +40°C -10° a +40°C

Dimensões 200x208x78mm 280x289x103mm

Peso líquido 850 g 2,02 kg

Preço € 74,90 € 119,90

Série VEGA CONNECT 
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BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET 

 HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP  ON - WÜRTH

TOWER 5 CONNECTSérie AREA CONNECT 
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AREA 10 CONNECT AREA 6 CONNECT  TOWER 5 CONNECT

Número do artigo 03.6103C 03.6108C 03.6105C

Fonte de luz 240 LEDs 160 LEDs 120 LEDs

Performance LED, lúmen/W 189 189 189

Fluxo luminoso, lúmen 360°: 1000-10000 /180°: 500-5000 3000/ 6000 (nível 1/2) 2500/ 5000 (nível 1/2) 

Iluminância, lux@0.5 m 300-3000 1500/3000 (etapa 1/2) 4000/8000 (etapa 1/2)

Potência de luz ajustável 5 níveis 2 níveis 2 níveis

Ângulo do feixe 360° / 180° 360°  110°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Tempo de funcionamento com máx. lumens, h 0,5 @12V 4,0 Ah bateria 
1 @18V 5,2 Ah bateria 1.75 @18V 5,2 Ah bateria 2 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de funcionamento com mín. lumens, h 10 @12V 4,0 Ah bateria 
 22 @18V 5,2 Ah bateria 6.5 @18V 5,2 Ah bateria 4.5 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de operação: bateria de reserva, h 50min @10%/1000 lm - -

Bateria

Compatível com o sistema de  
bateria METABO/CAS  

12V 4.0 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o  

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o  

CONECTOR SCANGRIP

Classe de proteção IP65 
 IP54 com tampa da bateria

IP54 com fonte de alimentação  
IP30 com bateria IP30

Proteção contra impacto IK07 IK07 IK07

Resistência a impactos 1 m 1 m 1 m

Tensão de entrada do carregador - - -

Consumo de energia Máx. 84 W Máx. 54 W Máx. 45 W

Bateria incluída Não Não Não

Carregador incluído Não Não Não

Fonte de alimentação Incluída Não Não Não

Temperatura -10° a +40°C -10° a +40°C -10° a +40°C

Dimensões 395x200x212mm ø195x363mm 121x153x892mm

Peso líquido 3,7 kg 1,97 kg 5,2 kg

Preço € 269,90 € 169,90 € 229,90
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BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET 

 HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP  ON - WÜRTH

TOWER 5 CONNECT CONECTORES 

Acessórios
Use a 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
BATERIA CAS 12V LiHD 

4.0Ah
BATERIA CAS 18V Li-pow-

er 5.2Ah CARREGADOR CAS SC30

Número do artigo 03.6123C 03.6120 03.6121 03.6122

Bateria - 12V 4.0Ah Li-ion 18V 5.2Ah Li-potência -

Cabo 5 m 2x0,75 mm2 H05RN-F - - 1,35 m 2x0,75 mm2 H03V VH2-F

Tensão de entrada do carregador 100-240V AC 50/60Hz - - 220-240 V CA 50/60 Hz

Potência de saída Máx. 90 W - - Máx. 30 W

Tempo de carregamento, h - 92min@100%
com carregador CAS 03.6122

208min@100%
com carregador CAS 03.6122 -

Classe de proteção IP65 IP20 IP20 IP20

Proteção contra impacto IK07 - - -

Resistência a impactos 1 m - - -

Temperatura -10° a +40 °C -10° a +40°C -10° a +40 °C -0° a +40 °C

Dimensões 124 x 83 x 72 mm 88 x 75 x 40 mm 121 x 80,5 x 66 mm 150 x 140 x 75 mm

Peso líquido 1 kg 325 g 670 g 700 g

Compatibilidade
Luzes de trabalho 

12V-18V CONNECT
- - Bateria CAS 12V-18V

Preço € 69,90 € 69,90 € 134,90 € 49,90 

CONECTORES SCANGRIP para baterias de 18V Preço

BERNER 03.6155C € 9,90

BOSCH 03.6140C € 9,90

BOSCH GREEN 03.6141C € 9,90

DEWALT 03.6142C € 9,90

EINHELL 03.6143C € 9,90

FEIN 03.6144C € 9,90

FESTOOL 03.6153C € 9,90

FLEX 03.6145C € 9,90

HAZET 03.6146C € 9,90

HIKOKI 03.6147C € 9,90

INGERSOLL 03.6152C € 9,90

MAKITA 03.6148C € 9,90

MILWAUKEE 03.6149C € 9,90

RIDGID 03.6154C € 9,90

SNAP-ON 03.6151C € 9,90

WÜRTH 03.6150C € 9,90

AREA 10 CONNECT AREA 6 CONNECT  TOWER 5 CONNECT

Número do artigo 03.6103C 03.6108C 03.6105C

Fonte de luz 240 LEDs 160 LEDs 120 LEDs

Performance LED, lúmen/W 189 189 189

Fluxo luminoso, lúmen 360°: 1000-10000 /180°: 500-5000 3000/ 6000 (nível 1/2) 2500/ 5000 (nível 1/2) 

Iluminância, lux@0.5 m 300-3000 1500/3000 (etapa 1/2) 4000/8000 (etapa 1/2)

Potência de luz ajustável 5 níveis 2 níveis 2 níveis

Ângulo do feixe 360° / 180° 360°  110°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Tempo de funcionamento com máx. lumens, h 0,5 @12V 4,0 Ah bateria 
1 @18V 5,2 Ah bateria 1.75 @18V 5,2 Ah bateria 2 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de funcionamento com mín. lumens, h 10 @12V 4,0 Ah bateria 
 22 @18V 5,2 Ah bateria 6.5 @18V 5,2 Ah bateria 4.5 @18V 5,2 Ah bateria

Tempo de operação: bateria de reserva, h 50min @10%/1000 lm - -

Bateria

Compatível com o sistema de  
bateria METABO/CAS  

12V 4.0 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o 

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o  

CONECTOR SCANGRIP

Compatível com o sistema de 
bateria METABO/CAS 

18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as 
outras baterias de 18V usando o  

CONECTOR SCANGRIP

Classe de proteção IP65 
 IP54 com tampa da bateria

IP54 com fonte de alimentação  
IP30 com bateria IP30

Proteção contra impacto IK07 IK07 IK07

Resistência a impactos 1 m 1 m 1 m

Tensão de entrada do carregador - - -

Consumo de energia Máx. 84 W Máx. 54 W Máx. 45 W

Bateria incluída Não Não Não

Carregador incluído Não Não Não

Fonte de alimentação Incluída Não Não Não

Temperatura -10° a +40°C -10° a +40°C -10° a +40°C

Dimensões 395x200x212mm ø195x363mm 121x153x892mm

Peso líquido 3,7 kg 1,97 kg 5,2 kg

Preço € 269,90 € 169,90 € 229,90
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Soluções de iluminação 
para alto desempenho

OUTRAS GAMAS DE PRODUTOS SCANGRIP

Luzes ATEXLuzes especializadas 
para indústria de pintura

Gama de luzes profissionais 
a preços imbativeis
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PATENT PROTECTED

warranty
years

Desenhado por nós. Fabricado por nós.

OUTRAS GAMAS DE PRODUTOS SCANGRIP

Luzes portáteis para 
secagem rápida
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// A SCANGRIP é o produtor líder europeu de luzes 
de trabalho para profissionais, que oferece a gama 
mais extensa e as luzes profissionais mais robustas, 
usando as mais recentes tecnologia LED disponíveis 
no mercado.

SCANGRIP é inovação da Dinamarca e recebe um forte reconheci-
mento no mercado pela sua conceção de produtos, e os produtos 
são conhecidos pela sua alta qualidade.
 
A SCANGRIP esforça-se por atingir a perfeição, com a otimização 
e melhoria constantes do rendimento da iluminação, capacidade da 
bateria, design e ergonomia, durabilidade, utilização fácil e pela sua 
funcionalidade. O objetivo é definir novos standards para luzes de 
trabalho para profissionais.

A SCANGRIP foi fundada em 1906 e tem uma longa e impressionan-
te história de fabrico de ferramentas manuais e luzes de trabalho 
de alta qualidade para os setores industrial, de construção e auto-
móvel. 

A SCANGRIP faz parte do Grupo Hultafors - uma empresa global 
que oferece um portfólio exclusivo de marcas premium em proteção 
pessoal, ferramentas e outros equipamentos para profissionais 
exigentes. Juntos, temos a missão de criar um dia melhor para 
utilizadores profissionais.

  // SCANGRIP A/S      Rytterhaven 9      DK-5700 Svendborg      DINAMARCA      Tel. +45 6320 6320      scangrip@scangrip.com
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