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 Uw electrogroothandel: HAUPA‑Groep
www.haupa.com

Compacte schijnwerpers “HUPlight30pro” LED 30 Watt
Art. Nr. 130352

• geïntegreerde li-ionaccu 7,4 V, 5,2 Ah
• led 30 Watt
• hoogwaardige solide behuizing van gegoten  
    aluminium, met kunststof randbescherming
• voor buiten en binnen, 
    beschermd tegen spatwater volgens IP54
• extreem briljant licht, 
    kleurtemperatuur 6500 K
• lichtsterkte 2500 Lm
• kleurweergave 90 CRI
• lichtvermogen variabel, 50% | 100%
• bedrijfstijd: 
     - ca. 3 uur bij 100 % lichtsterkte
     - ca. 6 uur bij 50 % lichtsterkte 
• oplaadtijd met meegeleverde netadapter ca. 5 uur 
• externe apparaten laden via USB-poort (power     
    bank-functie) 
• oplader: 100 - 240 V AC-stekkervoeding  
    (12 V/1 A DC) 
• 12 V-laadkabel auto 
• verstelbare voet 
• afm.: L 185 x B 135 x H 43 mm

Video Crashtest

De compacte schijnwerpers van HAUPA overtuigen behalve door hun 
uitstekende lichtbeeld vooral door de extreme robuustheid van de massieve 
behuizing met randbescherming.

Magnetische lampenhouder
• houder voor de bevestiging van werklampen
• geschikt voor art.-nr. 130344, 130346, 130352
• extra sterke magneet voor een flexibele bevestiging

8,5 x 8,5 x 4 cm
Art. Nr. 130343

360° | 130352



S.A. Huppertz N.V., Tel: 02/334 34 34, Email: info@huppertz.be, www.huppertz.be
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

... overtuigende oplossingen

BEfl

Koepellamp “HUPlight50combi” LED 50 Watt
Art. Nr. 130360

• geïntegreerde li-ionaccu 7,4 V/6,6 Ah
• led 50 Watt
• hoogwaardige solide behuizing van uiterst slagvaste     
    kunststof
• voor buiten en binnen, beschermd tegen spatwater
    volgens IP54
• extreem briljant licht, kleurtemperatuur 6500 K
• lichtsterkte 4000 Lm
• kleurweergave 90 CRI
• lichtvermogen variabel, 50% | 100%
• bedrijfstijd: - ca. 2 uur bij 100 % lichtsterkte 
                        - ca. 4 uur bij 50 % lichtsterkte 
• laadtijd ca. 2,5 uur
• 2 veiligheidstopcontacten: 220 – 240 V~AC | Max:      
    3000 W 
• laden/stroombron van externe/andere apparaten 
• kabel: 5 m H07RN-F 3G1,5mm² 
• haak voor bevestiging en inhaken 
• draaggrepen 
• afm.: Ø 280 x 260 mm
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Deze extreem krachtige led-werklamp met 4000 Lumen zorgt dat grote 
ruimten met een hoek van 360° worden verlicht. De nieuw ontwikkelde 
kunststofkap zorgt voor een uniek, niet-verblindend, zuiver wit strooilicht. De 
nieuwste hybride 2-in-1-technologie zorgt ervoor dat het apparaat met twee 
stroombronnen kan worden gebruikt. 
De geïntegreerde accu kan ook tijdens het bedrijf worden geladen. Dankzij de 
extreem bestendige behuizing van uiterst slagvaste kunststof is de HUPlight-
50combi zelfs bestand tegen zwaardere schokken, en overtuigt hij zo met zijn 
lange levensduur. 
Met de twee geïntegreerde stopcontacten kunt u zonder probleem andere 
HUPlight50combi aansluiten. Deze stopcontacten kunnen bovendien als 
stroombron voor andere apparaten worden gebruikt en bieden zo flexibiliteit 
op de werkplek, als er onvoldoende stroombronnen beschikbaar zijn. Dankzij 
de vlakke sokkel kan de lamp op nagenoeg elke ondergrond worden neer-
gezet. Door de montage op een statief kunt u ruimten nog beter verlichten. 
Alternatief kunt u de montagehaken aan de onderzijde van de behuizing 
gebruiken om de werklamp op te hangen. De HUPlight50combi is dankzij de 
ingebouwde grepen makkelijk te transporteren.

 
HUPlight50combi
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Statief, hoogte 3m
Art. Nr. 130361
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