
Næste generation 
af arbejdslys



NOVA 3K C+R 

Kraftig COB LED-arbejdslampe med 3000 
lumen lysstrøm med DUAL SYSTEM 
(Indbygget batteri)

Varenr. 03.5443  1 & 2

■ Robust arbejdslampe, tåler hårde stød, 
 slag og vibrationer. 
■ Hus i sprøjtestøbt aluminium 
■ Kan anvendes udendørs under alle 
 vejrforhold. 
■ DUAL SYSTEM (indbygget batteri) giver  
 utallige anvendelses-
 muligheder på enhver arbejdsplads.
■ Ekstremt højt lysudbytte og et jævnt, 
 ensartet lys.
■ Farvegengivelsen (CRI-indekset) er tæt 
 på dagslys.
■ Lysdæmperfunktion; lysstyrken kan indstilles 
 på 5 forskellige trin.
■ Intelligent display på bagsiden med 
 visning af ladetilstand og resterende 
 driftstid.
■ Integreret bærehåndtag. 
■ Støttefod til direkte montage på 
 SCANGRIP-stativet.
■ Kan bruges med eller uden kabel. 

NOVA 10K 

Ekstremt kraftig COB LED-arbejdslampe 
med 10.000 lumen lystrøm og 
WIRELESS-styring

Varenr. 03.5444

■ Den kraftigste SCANGRIP-lampe
■ Designet til de mest krævende opgaver 
 og hvor lampen er svær at nå.
■ Hus i sprøjtestøbt aluminium. 
■ Kan anvendes udendørs under alle 
 vejrforhold. 
■ Tåler hårde stød, slag og vibrationer
■ Ekstremt højt lysudbytte og et jævnt, 
 ensartet lys.
■ Farvegengivelsen (CRI-indekset) er 
 tæt på dagslys.
■ Lysdæmperfunktion; lysstyrken kan 
 indstilles på 5 forskellige trin.
■ Integreret bærehåndtag. 
■ Støttefod til direkte montage på 
 SCANGRIP-stativet.
■ Wireless-funktion gør det muligt at styre op 
 til fire lamper ad gangen.
■ Lamperne kan tændes og slukkes via 
 WIRELESS-funktionen.

TILBEHØR TIL NOVA 

Varenr. 35.342  1 & 2

■ Car adaptor: Til bekvem opladning af  
 NOVA 0g VEG C+R fra lighterstikket i bilen.

Varenr. 35.340  1

■ Bracket: Magnetisk beslag til  nem og 
hurtig ophængning af NOVA arbejdslampe.

I-VIEW 

Overlegent håndfrit arbejdslys

Varenr. 03.5026  1&2

■ Sensor funktion til håndfri tænd/sluk
■ Ergonomisk design 
■ Nem betjening også med handsker
■ Exceptionel lav vægt
■ Oplyser hele synsfeltet
■ Kraftfuld, ensartet lys
■ Genopladelig - ekstra lang batterilevetid
■ Støv og vandtæt
■ Justerbart - sort vævet bånd (30 mm)
■ Fokus funktion for indfaldsvinklen 
 mellem 25 ° og 45 °

STAR

Genopladelig arbejdslampe

Varenr. 03.5620  1 & 2

■ Ekstrem kraftig belysning. 
 Op til 1000 lumen.
■ Genopladelig med op til 5 timers driftstid.
■ Vandtæt IP65
■ Ergonomisk design for et behageligt, 
 fast greb.
■ Robust konstruktion af slagfast 
 plastmateriale.
■ Indbygget power bank med USB-port
■ Håndtag til montering på SCANGRIP TRIPOD 
■ Kan med håndtaget indstilles i forskellige 
 positioner for den optimale vinkel 
■ Indbygget magnet i håndtaget for placering 
 på alle metalliserede overflader

Standard
pandelampe 

I-VIEW 
pandelampe

DE VISTE PRODUKTER ER KUN ET UDSNIT AF DET SAMLEDE SORTIMENT

Arbejdslys



MINIFORM

Multifunktionsarbejdslys i lommeformat

Varenr. 03.5060

■ Unikt, kraftig, ensartet belysning.
■ Genopladelig.
■ Handy og ultraslank (kun 13 mm).
■ 180 graders vinkling.
■ Stærk indbygget magnet og drejelig. 
 ophængningskrog for optimal placering.
■ To-trins funktion: Trin 1 = 100%, 
 Trin 2 = 50% lysudbytte

MINI MAG

Lille genopladelig COP LED arbejdslampe

Varenr. 03.5403  2

■ Lille og handy.
■ Ny genopladelig batteriteknologi.
■ Designet til professionelt arbejde.
■ Genoplades nemt med USB kabel.
■ Stærk indbygget magnet eller drejelig 
 ophængningskrog for optimal placering.
■ Lampehovedet kan drejes op til 180°.

FLASH 100

Lille, robust og kraftfuld lommelygte 
med fokus-funktion

Varenr. 03.5105

■ Eksklusivt design
■ Robust og lille
■ Ekstremt kraftig lys forsynet med 
 CREE XP-G lysdiode.
■ Fokusfunktion – vælg mellem 10-70° 
 fokuseret lyskegle
■ Lyser med 130 lumen
■ Lyslængde 125 m
■ Praktisk håndledsstrop
■ Bæltetaske

FLASH PEN

Ekstremt lysstærk pencillygte 
med fokus-funktion

Varenr. 03.5110

■ Robust og elegant
■ Designet til professionel brug
■ Ekstremt kraftigt lys 
■ Fokusfunktion – ved at skyde lyskeglen 
 frem og tilbage kan den justeres fra 10-70°
■ Lyser med 100 lumen
■ Lyslængde 75 m

FLASH 200 R

Særdeles robust og af meget 
høj kvalitet, designet til den 
professionelle bruger

Varenr. 03.5126  2

■ Robust og af høj kvalitet
■ Hus i uopslidelig aluminium
■ Fokusfunktion – ved at skyde lyskeglen 
 frem og tilbage kan den justeres fra 10-70°
■ Lyser med 200 lumen
■ Lyslængde 200 m
■ Håndledsrem i gummi
■ Praktisk bæltetaske i Nylon
■ Nem at lade op med USB kabel
■ Genopladeligt batteri – nemt at udskifte

FLASH 400 R

Særdeles robust og af meget 
høj kvalitet, designet til den 
professionelle bruger

Varenr. 03.5128

■ Robust og af høj kvalitet
■ Hus i uopslidelig aluminium
■ Fokusfunktion – ved at skyde lyskeglen 
 frem og tilbage kan den justeres fra 10-70°
■ Lyser med 400 lumen
■ Lyslængde 280 m
■ Håndledsrem i gummi
■ Praktisk bæltetaske i Nylon
■ Nem at lade op med USB kabel
■ Genopladeligt batteri – nemt at udskifte

+45 4320 8600 ● hf@hf.net ● www.hf.net



HANS FØLSGAARD A-S
THEILGAARDS TORV 1
DK - 4600 KØGE
TEL:  +45 4320 8600
FAX:  +45 4396 8855
hf@hf.net
www.hf.net

ELLEMOSEN 4
DK - 8680 RY
TEL:  +45 8788 7700
FAX:  +45 8788 7789
hf@hf.net
www.hf.net

Hans Følsgaard A-S har hoveddomicil i den hvide by i 
køge. her har hf skabt rammerne til et sprudlende og 
kreativt miljø med plads til innovative tanker, spændende 
teknisk udvikling og uddannelse af kunder såvel som 
virksomhedens ansatte.

AUTOMATION

CABLE MANAGEMENT

EL-TEKNIK

KABLER

POWERTECH

TELECOM

GREENTECH

HANS FØLSGAARD A-S har et meget tæt samarbejde 
med nogle af verdens dygtigste producenter for hvem vi er 
leverandør af en bred vifte af innovative og markedsledende 
produkter.

Som Din TeknikPartner er det vores opgave at have 
fingeren på den internationale udviklingspuls. Den 
viden vi kontinuerligt erhverver på tværs af samarbejder, 
uddannelser, tekniske forløb og processer er et uvurderligt 
tillægsprodukt, som vi omsætter til kontante fordele 
for dig. Således skaber vi grundlaget for en skærpet 
konkurrenceevne og dermed potentialet for en øget 
markedsandel - for dig såvel som for os selv. 

Med Følsgaard som Din TeknikPartner får du en medspiller, 
som kan sikre dig teknisk rådgivning og gennemtænkte 
løsningsforslag. Vi har især fokus på kreativ sparring til 
design-in løsninger, hvor hele processen fra idé til færdig 
produkt gennemføres efter bedste praksis og med det mest 
kosteffektive resultat for øje.
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