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NOVA MINI

NOVA MINI
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Niemcy
tel.: +49 (0) 7161 2005-0
info@schwamborn.com

ZaciskMagnes

Kółko

90o

Stepless dimmer
10-100% 

Ze swą unikatową i nadzwyczaj kompaktową konstrukcją lampa robocza NOVA MINI 
zapewnia nieodzowne, przenośne światło projektowe dla profesjonalistów.

Dzięki najnowocześniejszej technologii LED lampa NOVA MINI jest nadzwyczaj sprawną 
lampą i zapewnia strumień świetlny do 1000 lumenów - co jest absolutnie wyjątkowym 
rezultatem dla tak małych lamp. Lampa NOVA MINI jest wyposażona w praktyczny 
włącznik/wyłącznik oraz w przełącznik regulacji światła na swej powierzchni bocznej.

Za pomocą bezstopniowej funkcji przyciemniania można regulować moc świetlną od 10% 
do 100%. Jako członek popularnej rodziny NOVA, lampa NOVA MINI zapewnia te same 
unikatowe i sprawdzone funkcje, które zapewniły sławę rodzinie NOVA.   
Dzięki kompaktowym wymiarom 104 x 38 x 96 mm mieści się doskonale w kieszeni.

Lampa dostarczana jest z nowo opracowanym, opatentowanym systemem uchwytów 
SMART GRIP 4 -in-1. System ten oferuje wiele funkcji w jednym zespole. Za pomocą kółka 
używanego również w telefonach komórkowych łatwo jest utrzymywać lampę w ręce 
przez dłuższy czas. Kółko odpręża mięśnie i wywiera pozytywny wpływ na ergonomię.

Zacisk został przystosowany do noszenia na pasku roboczym przez cały dzień, gdy 
obydwie ręce są zajęte a mocny wbudowany magnes zapewnia różnorodne możliwości 
rozmieszczenia. Ponadto system mocowania SMART GRIP jako wspornik do wszystkich 
istniejących powierzchni.

Wskaźnik stopnia naładowania akumulatora z boku oprawy informuje jak dużo jest  
jeszcze prądu.

Kompaktowy reflektor na światło projektowe z uchwytem 
SMART GRIP o strumieniu świetlnym 1000 lumenów 

Numer katalogowy 722200

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wysokowydajna COB-LED

150-1500 Lux@0,5 m

100-1000 Lumen

1,5-15 godz. Czas pracy

5 godz. Czas ładowania

IP65

IK07

254 g

Wspornik
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Przyciemniana, zasilana akumulatorem, ręczna lampa robocza LED w technologii COB

Numer katalogowy 722201

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
COB/LED 
2000 Lux@0,5m 
1500 lm@100 % / 1125 lm@75 % / 
750 lm@50 % / 375 lm@25 % /  
150 lm@10 %  
1 Std./10 godz. Czas pracy 
3.5 godz. Czas ładowania 
1 m USB-Kabel 
3,7 V/5400 mAh Li-ion 
163 x 63 x 163 mm 
IK07 
IP67 
705 g

Oprawa NOVA R to nowa, wszechstronna, uniwersalna oprawa robocza dla  
profesjonalistów.

Lampa NOVA R jest nadzwyczaj smukła, poręczna i kompaktowa o zdumiewają-
cej sile światła.  Za pomocą funkcji przyciemniania można przełączać pomiędzy 
pięcioma różnymi stopniami oświetlenia.

Lampę NOVA R można łatwo nosić przy sobie a dzięki ergonomicznej konstrukcji 
uchwyt do przenoszenia zapewnia pewne trzymanie. Dwa mocne wbudowane 
magnesy zapewniają wszechstronne możliwości mocowania.
Dzięki elastycznym podporom lampę można łatwo obrócić celem uzyskania 
optymalnego kąta oświetlenia. Uchwyt został skonstruowany do bezpośredniego 
zamontowania na STATYWIE SCANGRIP lub na UCHWYCIE RUSZTOWANIA.

Lampa NOVA R posiada zamontowaną ładowarkę przenośną ze złączem USB do 
ładowania mobilnych zespołów jako funkcję dodatkową.

Dzięki unikatowej i najnowszej technologii COB LED lampa NOVA R zapewnia 
nadzwyczaj mocny strumień światła o absolutnie równomiernym oświetleniu. 
Obudowa z aluminiowego odlewu wtryskowego jest nadzwyczaj wytrzymała i 
odporna na mocne uderzenia, wstrząsy i wibracje. 
Wytrzymała konstrukcja kwalifikuje lampę NOVA R do TRUDNYCH ZASTOSOWAŃ 
a tym samym przeznaczona jest ona do wymagających, trudnych warunków 
otoczenia.

» Akumulatorowa lampa robocza LED o całkowitym strumieniu    
 świetlnym do 2000 lumenów
» Nadzwyczaj smukły i kompaktowy design 
» 5-stopniowa funkcja przyciemniania
» Zamontowana ładowarka przenośna 
» Uchwyt i podstawka z wbudowanym magnesem
» Przeznaczona do zastosowania w trudnych warunkach
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NOVA 3K C+R jest wszechstronną uniwersalną lampą roboczą z zasilaniem zarówno 
akumulatorowym jak i sieciowym (SYSTEM DUAL) i niezliczonymi możliwościami  
zastosowania we wszystkich środowiskach roboczych.

Nowa, wytrzymała Lampa NOVA 3K C+R przeznaczona jest do nadzwyczaj  
wymagających, mokrych i zanieczyszczonych warunków na budowie i do prac 
na zewnątrz we wszelakich warunkach atmosferycznych.

Unikatowa technologia COB-LED zapewnia nadzwyczaj mocny strumień światła o 
absolutnie równomiernym oświetleniu.

Wartość CRI jest zbliżona do jakości światła dziennego a obudowa wykonana jest z 
aluminiowego odlewu wtryskowego nadzwyczaj wytrzymałego i odpornego na  
uderzenia, wstrząsy i wibracje - tym samym doskonale nadaje się do użycia na  
stanowisku roboczym. 

Nowy design NOVA jest elegancki i posiada zintegrowany uchwyt oraz stabilną podst-
awkę do bezpośredniego zamontowania na statywie NOVA. Za pomocą funkcji przy-
ciemniania można przełączać pomiędzy pięcioma różnymi stopniami natężenia światła. 
Inteligentny wskaźnik naładowania akumulatora na stronie tylnej pokazuje ile jest 
jeszcze prądu i jak długo lampa będzie świecić.

NOVA 3K C+R 
Unikatowa lampa robocza LED o strumieniu świetlnym 
3000 lumenów z SYSTEMEM DUAL 

Wysokowydajna COB LED 
5000 Lux @0.5m 
3000 Lm @100% / 2250 Lm @75% / 
1500 Lm @50% / 750 Lm @25% / 
300 Lm @10% 
1-14 godz. Czas pracy
2 godz. Czas ładowania
5m Kabel / 2x0,75mm2 H05RN-F
100-240V AC - 50/60Hz
IP67
IK07
Waga 1.78 kg

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

System DUAL zapewnia swobodę użycia lampy  
wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Na przykład 
w miejscach ustronnie położonych, gdzie nie ma lub 
są ograniczone możliwości zasilania sieciowego 230 V.

+

-

+

NOVA 3K C+R 
Numer katalogowy 722202

A⁺



NOVA 5K C+R jest wszechstronną uniwersalną lampą roboczą z zasilaniem zarówno 
akumulatorowym jak i sieciowym (SYSTEM DUAL) i niezliczonymi możliwościami 
zastosowania we wszystkich środowiskach roboczych.

Nowa, wytrzymała Lampa NOVA 5K C+R  przeznaczona jest do nadzwyczaj wymagających, 
mokrych i zanieczyszczonych warunków na budowie i do prac na zewnątrz we wszelakich 
warunkach atmosferycznych.
Unikatowa technologia COB-LED zapewnia nadzwyczaj mocny strumień światła o 
absolutnie równomiernym oświetleniu.

Inteligentny wskaźnik naładowania akumulatora na stronie tylnej pokazuje ile jest jeszcze 
prądu i jak długo lampa będzie świecić. Wartość CRI jest zbliżona do jakości światła 
dziennego a obudowa wykonana jest z aluminiowego odlewu wtryskowego nadzwyczaj 
wytrzymałego i odpornego na uderzenia, wstrząsy i wibracje - tym samym doskonale 
nadaje się do użycia na stanowisku roboczym.

Nowy design NOVA jest elegancki i posiada zintegrowany uchwyt oraz stabilną podstawkę 
do bezpośredniego zamontowania na statywie NOVA. Za pomocą funkcji przyciemniania 
można przełączać pomiędzy pięcioma różnymi stopniami natężenia światła.
Inteligentny wskaźnik naładowania akumulatora na stronie tylnej pokazuje ile jest jeszcze 
prądu i jak długo lampa będzie świecić.

NOVA 5K C+R

System DUAL zapewnia swobodę użycia lampy  
wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Na przykład 
w miejscach ustronnie położonych, gdzie nie ma lub 
są ograniczone możliwości zasilania sieciowego 230 V.

Mocna lampa robocza LED o strumieniu świetlnym 
5000 lumenów z SYSTEMEM DUAL 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wysokowydajna COB LED 
8000 Lux@0.5m  
5000 Lm @100% / 3750 Lm @75% / 
2500 Lm @50% / 1250 Lm @25% / 
500 Lm @10% 
1-12 godz. Czas pracy
2 godz. Czas ładowania
5m Kabel/ 2x0,75mm2 H05RN-F 
100-240V AC - 50/60Hz
IP67
IK07
Waga 2,66 kg

NOVA 5K C+R 
Numer katalogowy 722203
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NOVA SOUND
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Wireless sound control

180o

Akumulatorowa lampa robocza audio

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

COB/LED  
1000/2000 Lux@0,5m (50% / 100%)  
300/600 Lumen (50% / 100%)    
3,7V / 5200 mAh Li-ion  
6 godz/3 godz. Czas pracy (50% / 100%) 
5 godz. Czas ładowania 
Temperatura robocza -10° to +40° C  
IP65  
IK07 
92x86x74 mm 
Waga  430g

Mała, kompaktowa lampa robocza o strumieniu 
świetlnym 600 lumenów z wbudowanym głośnikiem

Dzięki unikatowej najnowszej technologii COB_LED lampa  
NOVA SOUND zapewnia mocny strumień światła o absolutnie 
równomiernym oświetleniu. Jest to mała i wytrzymała lampa 
robocza, łatwa do przenoszenia ze sobą i do trzymania w ręce z 
zamontowanym głośnikiem i nadaje się idealnie do oświetlenia 
stanowiska roboczego.

Za pomocą lampy NOVA SOUND można wszędzie odtwarzać  
bezprzewodowo muzykę na urządzeniach mobilnych.

Elastyczna podstawka z mocnym magnesem umożliwia ustawienie 
lampy w każdym miejscu dla żądanego kąta oświetlenia.  

Lampa jest pyłoszczelna i wodoszczelna (IP65) i może być  
używana zarówno we wnętrzach jak również na zewnątrz.

» Akumulatorowa lampa robocza LED o strumieniu świetlnym  
 do 600 lumenów całkowitej ilości światła
» Smukły i kompaktowy design
» Elastyczna podstawka z mocnym magnesem dla 
 elastycznego pozycjonowania
» Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki
» Wytrzymała i wodoszczelna (IP65)
» Elastyczne pozycjonowanie  
» Podstawka z wbudowanym magnesem



OŚWIETLENIE

DOMYŚLNA 
LAMPA GŁOWA

NOVA I-VIEW 
LAMPA GŁOWA

Latarka czołowa NOVA I-VIEW zapewnia doskonałe oświetlenie całego obszaru 
roboczego oraz bezdotykowe włączanie/wyłączanie za pomocą systemu 
czujników.

W przeciwieństwie do zwykłych latarek czołowych, które generują jeden stożek 
światła, latarka I-VIEW zapewnia optymalny strumień światła oświetlający cały 
obszar roboczy. 
Dzięki najnowszej technologii COB-LED lampa NOVA I-VIEW zapewnia jasne i 
równomierne oświetlenie całego pola widzenia.      
W przypadku latarki NOVA I-VIEW nie trzeba przekręcać głowy, aby oświetlić 
właściwe miejsce. 

Latarka NOVA I-VIEW zaopatrzona jest w najnowocześniejszą technologię 
akumulatorową celem zapewnienia nadzwyczaj długiego czasu świecenia i 
wyznacza nowe standardy profesjonalnego oświetlenia stanowisk pracy. 
Ergonomiczny design zapewnia komfortową adaptację a mocny pas można  
łatwo regulować.

NOVA I-VIEW
Przewaga oświetlenia z systemem czujników 

NOVA I-VIEW
Numer katalogowy 722205

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2W COB LED
400/600 lux@0.5m
125/250 Lumen
5 godz./2.5 godz. Czas pracy 
2 poziomy światła  
Stopień 1 = 50%, Stopień 2 = 100%  
3 godz. Czas ładowania
3.8V 1600 mAh li-poly
IK07
IP65
Waga 130 g

» Czujnik z bezdotykowym włącznikiem/wyłącznikiem 
» Ergonomiczny design
» Łatwa w obsłudze  - również w grubych rękawicach 
» Do oświetlania całego obszaru roboczego 
» Akumulator o długim okresie świecenia 
» Pyłoszczelna i wodoszczelna 
» Czarna, tkana taśma czołowa (30 mm)
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NOVA STATYW
Stacjonarne, elastyczne pozycjonowanie oświetlenia roboczego 

NOVA STATYW jest nieodzowny dla stacjonarnego pozycjonowania 
lampy roboczej celem oświetlenia określonego obszaru roboczego.
Dzięki NOVA STATYW można sprostać każdemu zadaniu roboczemu 
wszędzie tam, gdzie istotnym punktem jest elastyczne oświetlenie.

Statyw można regulować na wysokości w zakresie od 1,35 do 3 m a 
tym samym stwarza on możliwość dowolnego ustawienia kąta  
i wysokości oświetlenia. 

Statyw można złożyć do kompaktowych wymiarów i waży tylko 6 kg. 

Dzięki mocnej, malowanej proszkowo konstrukcji stalowej i   
przemyślanemu designowi NOVA STATYW doskonale nadaje się  
do zadań we wnętrzach i na zewnątrz. Celem zapewnienia większego 
bezpieczeństwa kabel można przymocować do każdej z trzech nóg  
za pomocą zacisków kablowych.

6 kg 
Max. Obciążenie 10 kg

Spawana stalowa 
pokrywa montażowa        
z gwintem 10 mm

System ustalający 
360°C do mocnego 
zamocowania

Stal malowana            
proszkowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Numer katalogowy 722206

 NOVA STATYW
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Numer katalogowy  722207

NOVA Uchwyt magnetyczny

Kompaktowy i mocny uchwyt magnetyczny celem elastycznego pozycjonowania 
lamp roboczych NOVA na wszystkich powierzchniach magnetycznych. 

Magnes jest nadzwyczaj mocny o sile mocowania ponad 20 kg lub 200 N.           
Celem ochrony powierzchni i uniknięcia porysowań magnes pokryty jest gumą. 

Celem zapewnienia maksymalnej wszechstronności magnes można obrócić do 
dowolnej pozycji. W ten sposób uchwyt magnetyczny można zastosować również do 
małych powierzchni magnetycznych. 

Prosty uchwyt magnetyczny z możliwością obsługi jednoręcznej pozwala na szybkie   
i łatwe zawieszenie lampy, a lampę można przechylić do żądanej pozycji celem 
realizacji codziennych zadań. 

Wbudowany mechanizm ustalający zapobiega wypadaniu i zagubieniu zawleczki 
wtykowej. W razie potrzeby zawleczkę wtykową można jednakże wyciągnąć. 

Nadaje się do:
NOVA 3K C+R  Numer katalogowy 722202 
NOVA 5K C+R  Numer katalogowy 722203

NOVA UCHWYT MAGNETYCZNY
Nadzwyczaj mocny uchwyt magnetyczny o sile             
mocowania ponad 20 kg 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
120 x 40 x 52 mm
Waga 240 g
Siła mocowania 21,5 kg

Dystrybuowane przez: 
Schwamborn Gerätebau GmbH 
Robert-Bosch-Str. 8
73117 Wangen / Göppingen 
Niemcy
tel.: +49 (0) 7161 2005-0 
info@schwamborn.com
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