Batteridrevet
14,4 / 18V

Søkerlykt
UB18DA

Bredere,
lengre &
klarere.
Overlegen belysning
av arbeidsplassen.

Massiv
lysmengde

Kompatibel med

MULTI VOLT

IP54
Vann- og
støvresistent

2.500
lumen
Spot + wide
mode

Konsentrert spotlys - lengre avstand

Bred lyskilde - lengre brukstid *1

Massiv lyseffekt

2.500
lumens

Spot + bred modus

Lang rekkevidde/synlighet10 m
Bred modus, alternativt med Tripod stativ

Spot + bred modus, alternativt med Tripod stativ

UB18DA - batteridrevet søkerlykt har 4 forskjellige innstilliger (modus): Innstillinger for bred lyskilde og bred lyskilde
med strømsparefunksjon (Eco) for opplysning av brede rom/arealer. Spot-modus gir en konsentrert lyskjegle som
lyser over større avstander. Spot + bred-modus kombinerer både spot- og flombelysning og leverer 2500 lumen
for belysning over store/lange avstander. Bred (Eco)-modus gir den lengste driftstiden på ca. 22 timer.
Kontinuerlig brukstid *2 [ med batteri BSL1860 ]
Spot + Wide
Mode

Spot
Mode

Wide
Mode

Wide (ECO)
Mode

Ca. 3 t

Ca. 6 t

Ca. 5,8 t

Ca. 22 t

Bærehåndtak

Opphengskrok *3

Tripod (medfølger ikke)

Søkerlykt UB18DA
Batteridrevet 14,4 / 18V

Kompatibel med

MULTI VOLT
batterier

Modell

UB18DA

IP54 - Vann og støvresistent

Batteri volt

14,4V og 18V

LED-lyspærer

18W x 1 / 3W x 8

Lyseffekt

2.500 lumens (maks)

Dimensjoner

203 x 280 x 204 mm

Vekt

1,85 kg (u/batteri

Våre IP54-kompatible produkter er konstruert for å motstå påvirkning av støv og
vannsprut, men risikoen for funksjonsfeil
bør ikke ignoreres. Ikke bruk eller forlat
søkerlykten på steder der det er svært
mye støv eller regnvann, heller ikke
nedsenket i vann.

*1 “Lengre brukstid” refererer til bruk med Bred (Eco) mode (modus/innstilling).
*2 “Kontinuerlig brukstid” henviser til bruk med fulladet batteri. Verdiene vises kun som referanseverdier, da den faktiske kontinuerlige
drifts-/brukstiden kan variere avhengig av frekvensen av batteribruk, batterikapasitet, omgivelsestemperatur og andre faktorer.
*3 Enheten bør i tillegg festes med en line/snor.

Følg oss i sosiale medier

hikoki-powertools.no

