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TRĪSKĀJU LED LUKTURIS 

• 0.5W LED spilgti balta ar 30 lūmeniem 
• Vairāku pozīciju galva fokusē gaismu tieši
tur, kur tā nepieciešama
• Patentēts trīskāju statīvs 
• Darbojās ar 3 baterijām (centra nodalījumā)
(baterijas nav iekļautas)

• Baterijas darbības laiks 40h
• Alumīnija konstrukcijas kājas ar pret-

slīdēšanas rokturi
• Triecienizturīga lēca

0-95-112 Tripod X 6 3253561951121

MaxLife Tripod™ Midi LUKTURIS 

• Darbināma ar 3 AAA baterijām  
(nav iekļautas) 

• Vienkāršs 4 pozīciju slēdzis ļauj izvēlēties 
vāju, vidēju vai stipru gaismas stiprumu

• Triecienizturīga konstrukcija ar grafīta 
ABS kompozīta galvu un neplīstošu 
polikarbonāta lēcu 

• Mirgojošs zema bateriju līmeņa indikators
• Vairāku pozīciju galva fokusē gaismu tieši 

tur, kur tā nepieciešama 
• Anodizēta alumīnija 3 kāju konstrukcija 

izturībai pret laika apstākļiem 
• Inovatīvs kompakts trīs kāju dizains ļauj 

izmantot bez roku palīdzības

1-95-111 MaxLife Midi Tripod x 4 3253561951114

MiniTripod LUKTURIS AR ATSLĒGU GREDZENU 

• Viena 5mm LED diode, kas izstaro baltu 
gaismu

• LED diodei ir 100,000h mūžs 
• Patentēts statīvs nodrošina brīvroku
režīmu

• 3 pozīciju galva
• Komplektā 3 Litija baterijas
• Pieejams vairākās krāsās 
• Lielisks aksesuārs vai ideja dāvanai

0-95-113 Mini Tripod piespraude 16 3253561951138

LUKTURI 
Gaismas avots ir modernas, augstas kvalitātes LED diodes. 
Salīdzinājumā ar parastajām spuldzēm, LED diodēm ir raksturīga ļoti gaiša gaisma, tuvāka dienas gaismas krāsai.
Gaismas kūlis ir ļoti vienmērīgs, bez apļiem un izplūdumiem, kas ir raksturīgi parastajām spuldzēm.
Jaunās paaudzes LED diodes nodrošina maksimālas skaidrības un izturības apvienojumu. 
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TRĪSKĀJU LED LUKTURIS 

MaxLife Tripod™ Midi LUKTURIS 

MiniTripod LUKTURIS AR ATSLĒGU GREDZENU 

LUKTURIS AR SPĪLĒM 

• Jaudīgs un izturīgs lukturis
• Spīles paveramas pa 90 mm 

iestiprināšanai pie koka, sijas vai galda 
virsmas

• 350 grādu rotācija galvai un 120 grādu 
iespējamais galvas sagāzums 

• Izmanto 2 vai 4 C veida baterijas
• Plašs gaismas stars lai izgaismotu pēc 

iespējas lielāku laukumu darba virsmas
• Mīksts gumijas rokturis
• Nesmērējošs spīļu pārklājums
• Patenta pieteikums

1-95-891 300 mm x 4 3253561958915

FatMax® PERFORMANCE ALUMĪNIJA LUKTURIS 3D 

• Spoža 70 lūmenu gaisma labākai 
redzamībai 

• Alumīnija korpuss izturībai 
• Neplīstoša lēca ilgmūžībai
• Ūdens izturīga 

• 3D baterijas 
• Viegli pamanāmi gredzeni 
• Enerģiju taupošs indikators
• Augstas efektivitātes diode efektīgai 

bateriju izmantošanai 

1-95-153 Performance Alumīnija lukturis 3D X 1 3253561951534

FatMax® PERFORMANCE ALUMĪNIJA LUKTURIS - UZLĀDĒJAMS 

• Spoža 70 lūmenu gaisma labākai 
redzamībai 

• Alumīnija korpuss izturībai 
• Neplīstoša lēca ilgmūžībai
• Ūdens izturīga 
• Ni MH uzlādējama baterija ērtībai  

un bateriju izmaksu samazināšanai

• Viegli pamanāmi gredzeni 
• Enerģiju taupošs indikators
• Augstas efektivitātes diode efektīgai 

bateriju izmantošanai 
• Plaukstas locītavas siksniņa (iekļauta) 

papildus drošībai 
• Uzlādēšanas laiks – 6 stundas

1-95-154 Performance Alumīnija lukturis 
- Uzlādējams X 1 3253561951541
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FatMax® PERFORMANCE ALUMĪNIJA LUKTURIS 3AA 

• Spoža 70 lūmenu gaisma labākai 
redzamībai 

• Alumīnija korpuss izturībai 
• Neplīstoša lēca ilgmūžībai
• Ūdens izturīga 
• 3 AAA baterijas 
• Viegli pamanāmi gredzeni 

• Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis aizmugurē 
• Enerģiju taupošs indikators
• Augstas efektivitātes diode efektīgai 

bateriju izmantošanai 
• Plaukstas locītavas siksniņa (iekļauta) 

papildus drošībai 

1-95-152 Performance Alumīnija lukturis 3AA x 1 3253561951527

FatMax® PERFORMANCE ALUMĪNIJA LUKTURIS 2AA 

• Spoža 40 lūmenu gaisma labākai 
redzamībai 

• Alumīnija korpuss izturībai 
• Neplīstoša lēca ilgmūžībai
• Ūdens izturīga 
• 2 AA baterijas 
• Viegli pamanāmi gredzeni 

• Plaukstas locītavas siksniņa (iekļauta) 
papildus drošībai 

• Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis aizmugurē 
• Enerģiju taupošs indikators
• Augstas efektivitātes diode efektīgai 

bateriju izmantošanai 

1-95-151 Performance Alumīnija lukturis 2AA x 1 3253561951145

Stanley TRIJKĀJU LUKTURIS TRĪS VIENĀ 

• Izmantojama kā viens gaismas avots vai kā 
3 atsevišķi gaismas avoti pārveidojot par 
Stanley trijkāju lampu izmantošanai

• Viena pieskāriena slēdzis ieslēdz/izslēdz 
visas baterijas

• Izturīga pret laika apstākļiem – ideāla 
brīvdabas ekskursijām 

• Lietojama bez roku palīdzības 
• Trijkāja atbrīvošanas poga 
• 120 grādu rotējamas galvas ļauj 

jums novirzīt gaismu tieši tur, kur tā 
nepieciešama 

• Precīzs punkta stars

1-95-155 TRIJKĀJU LUKTURIS trīs vienā X 4 3253561951558
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FatMax® PERFORMANCE ALUMĪNIJA LUKTURIS 3AA 

FatMax® PERFORMANCE ALUMĪNIJA LUKTURIS 2AA 

Stanley TRIJKĀJU LUKTURIS TRĪS VIENĀ 

Stanley UZLĀDĒJAMS LUKTURIS AR STATĪVU 

• 30 Lūmenu LED UZLĀDĒJAMS LUKTURIS 
AR STATĪVU

• Iekļautas uzlādējamas Ni-MH baterijas
– nav nepieciešams iegādāties dārgas
baterijas
• Daudzpozīciju rotējama galva ļauj
jums novirzīt gaismu tieši tur, kur tā
nepieciešama

• Triecienizturīga lēca kas pastiprina kūļa 
redzamību līdz 77m

• Zema bateriju līmeņa indikators jums
paziņo, kad nepieciešama uzlādēšana
• Patentēts brīvroku statīvs 
• 7h 45min darbības laiks pēc 6h uzlādes
• Alumīnija konstrukcijas kājas

1-95-148 Uzlādējams trijkāju lukturis X 1 3253561951480




